
kwelders koken

(Landschap: alles wat je ziet als je uit het raam kijkt)

De Friese Waddenkust heeft last van een plaag! De Japanse oester! Maar dit is ook 
de Zeeuwsche Creuse als ie tenminste even in de Zeeuwse wateren heeft gelegen. Je
zou verwachten dat de oesters dan te krijgen zijn in Friesland, dat ze daar gegegeten 
worden.

“Oesters, die hebben we niet. Die liggen daar.” En de visboer in zijn kraam bij de 
haven wees naar het water in de haven. In de kraam koop je kibbeling, lekkerbekjes, 
dat eten we in Nederland, en nauwelijks oesters.

De waddenkust was een kweldergebied, en nu is het 22 meter breed asfalt. Dat is 
saai. De meeste mensen gaan direct door naar de overkant, de eilanden. Hier en 
daar ligt er nog een stukje kwelder, en als je dat ziet, bijvoorbeeld bij Noorderleegte, 
dan zie je vogels, dan weet je dat die voedsel vinden. En als je er binnen kunt gaan 
dan zie je, dan voel je die leegte. Maar dat kun je niet, want je komt er niet in. Dus 
hier ligt een prachtig landschap, voedsel voor het lichaam, voedsel voor de geest en 
beide consumeren we niet.

Je kunt er niet of nauwelijks komen. Je kunt er niet in. Je kunt het ook niet eten, zelfs
de gans niet, ook een plaag net als de oesters. Ze staan in de wei en het is zwart wit. 
Koe? Nee, maar je kunt het wel eten, gans! Doen we niet. Ik wel.

Ik gebruik koken als een metafoor voor landschap. Landschap ontwerpen is een 
receptuur, hoe zit het in elkaar, en als je dat begrijpt, dan kun je het ook: landschap 
koken. Niet letterlijk, maar dat is een cultureel perspectief. Twintig jaar geleden 
kwamen er Italianen in een wereld binnen waar ze niets van begrepen. Muisjes kun 
je eten, lekkere vette eenden in het park en makkelijk te pakken, dat is geweldig 
eten. Werden ze opgepakt: “dat ‘doen’ we hier niet meneer!”

Waarom niet, wat is er gewoner dan je eten vinden?

En cultuur? Waarom wel de eieren van de kievit en niet de gans. Kievit, ook zwart 
wit, ook in de wei! Maar met de kievit gaat het nu net niet zo goed. Stop met de 
kievit, schakel over op de gans!



Het Bildt is eigenlijk de voedseltuin van Friesland, Het Bildt is de Sargassozee van de 
aardappel, allemaal pootaardappeltjes. Aan de rand de dijk, daarachter de kwelders,
een natuurgebied waarin het kortste ommetje drie uur is. Alle paden lopen dood. 
Mijn conclusie, onaantrekkelijk gemaakt gebied, saai omdat je het niet kunt beleven.
Die veelgeroemde waddenzee is een sloot om de eilanden te scheiden van het land, 
we varen er zo snel mogelijk over heen. De inwoners van Friesland zijn dan ook 
helemaal niet trots op dit landschap. Ze gaan er niet heen, eten het niet, het ligt er 
en meer niet.

Je kunt die kust interessanter maken door meer kwelders toe te voegen, en die 
toegankelijk te maken. Ecologisch is de waddenzee verarmd, de kokkels op, de 
mosselbanken verdwenen, de meeste kwelders ingedijkt en door de akkerbouw in 
gebruik genomen. Een nieuw kweldergebied brengt profijt voor de diertjes, planten, 
maar ook de kustverdediging. De golven komen aanrollen, breken op die kwelders, 
en dan hoeven de dijken niet verzwaard, geasfalteerd of verhoogd te worden. Dan 
kan er ook weer zeekraal geoogst worden, ligt als exclusieve groente bij de 
supermarkt. Hier groeit het gewoon. En letterlijke voedselbank, de oesterbank, 
gewoon oogsten. Het is een plaag, eet je de banken leeg dan is de plaag bestreden, 
blijft het in evenwicht, dan heb je heerlijk te eten. Alhoewel het lijkt erop dat 
onderzoek gaat uitwijzen dat ze ook veel bijdragen aan de kustverdediging, en zelf 
een vestigingsmilieu zijn voor andere schelpdieren. Nog een paar voordelen leren 
inzien en het is geen plaag meer. Eetbare kustverdediging.

Maar je wilt ook een toegankelijk gebied. Dat kan door terpen en hoogwaterroutes 
te maken, en ook een veerhaven kun je aantrekkelijk vormgeven binnen een terp. 
Voor het recept van dit landschap kunnen we leren van Denemarken. Het is mooi, 
het is kustverdediging, het is natuur, en je kunt het ook nog eens opeten. Met 
dezelfde aandacht kun aan de zoetwatervoorziening werken in het binnendijkse 
landschap en zo bouw je aan meerdere manieren waarop we ons kunnen verbinden 
met een landschap.
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