Vervoer over het Wad. Wat gaat het worden? door Cees van Roon
We kunnen het ons misschien niet voorstellen in deze coronatijd maar het vervoer van de
vele passagiers van en naar de Waddeneilanden heeft de volle aandacht van de beheerders
van de Waddenzee. De dagelijkse beheerders zijn Rijkswaterstaat (RWS) en Staatsbosbeheer
(SBB).
Met name RWS laat onderzoeken hoe in de toekomst het grote aantal vakantiegangers en
eilandbewoners vervoerd moet worden.
Wat is er aan de hand?
Sinds vele jaren kent het vervoer van de eilanders en toeristen een gestage groei. De
veerboten worden steeds wat groter en in het hoogseizoen komen er extra afvaarten om het
aanbod de baas te blijven.
Maar er is een ontwikkeling die dit gaat verstoren: de Waddenzee wordt, tegen de
verwachte zeespiegelstijging in, steeds ondieper. Dit proces loopt al een tijdje maar de
laatste jaren gaat het met grote snelheid. Er komt meer zand en slib in de Waddenzee dan
dat er met de ebstroom uit gaat. Diverse vaargeulen slibben dicht en de volle veerboten
hebben moeite om door de ondiepe geulen te varen. Met name de veerverbinding met
Ameland, maar ook naar Schier, heeft het moeilijk. Door baggerschepen wordt het slib dat
de laatste jaren met zulke grote hoeveelheden in de vaargeul gaat liggen weggebaggerd
maar het kan zo niet doorgaan. Ook bij Harlingen, Kornwerd en Terschelling begint de
verondieping zorgelijke vormen aan te nemen. Rijkswaterstaat wil vanwege de natuur en
vanwege de hoge kosten af van dit baggeren.
Voor een duidelijk beeld van de toename van dit baggervolume, het zo genaamde
baggerbezwaar, geeft Hein Post in een voor zich sprekende sheet uitsluitsel:

Maar hoe zit het dan met de zeespiegelstijging de komende jaren. Op grond van modellen
zal de zeespiegel in dit deel van de wereld slechts langzaam stijgen. De aanvoer van slib naar
het wad overtreft de stijging van de zeespiegel tot ongeveer 2050.
Belang van ons als recreatievaarders
Wat is nu de betrokkenheid van ons, pleziervarende recreant op het wad met dit probleem
van het vervoer van eilandbezoekers en bewoners?
In een studie naar mogelijk andere veerboten voor ondiepere geulen komen een aantal
scheepstypes naar voren die het vervoermodel dat we nu kennen gaat veranderen. Keuzes
zijn nog niet gemaakt, besluiten nog niet genomen maar duidelijk is dat het anders gaat
worden: waaronder mogelijk kleinere schepen met minder diepgang en hogere snelheid.
In de opdracht aan de ontwerpers is aangegeven dat het nieuwe vevoersconcept stil moet
zijn, geen wash mag veroorzaken en klimaatvriendelijk moet opereren. De wash is de
golfslag die de boot veroorzaakt. Verwezen werd naar het verstorende effect van deze wash
op de foeragerende vogels. Met geen woord werd in de studieopdracht gewezen op het
gevaar aspect dat kleine snelle boten voor ons hebben. Hun hoge snelheid en hun hoge
korte golfslag zijn ons wel bekend. Er is op grond van onze ervaringen met de sneldiensten
naar Ameland en Schier wel een reden voor ongerustheid.
In het werkatelier over de toekomstige vervoersmogelijkheden is dit gevaar aspect door ons
naar voren gebracht.
Wie zich verder wil verdiepen in de mogelijkheden die zijn geschetst door de
scheepsbouwers verwijs ik naar het rapport. U kunt het vinden in
https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2021/06/Definitief-RapportTechnologieverkenning-ondiepe-duurzame-scheepvaart.pdf
In dit rapport staat ook wat informatie over diepgang, brandstofverbruik en snelheden van
de huidige veerboten en sneldiensten. Een eyeopener.

