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Beschermde status
Bildtdijken een feit
MARIA DEL GROSSO

Dat bleek gisteravond op een extra
gemeenteraad naar aanleiding van
de aanwijzing door het Rijk. Alleen
de VVD en Leendert Ferwerda van
Frije Bilkerts willen de aanwijzing
keren. De andere tien aanwezige
raadsleden zijn voor en wijken daar-
mee af van een eerder standpunt
van de raad, die tot nu toe unaniem
tegen was.

Er is geen sprake van een stolp
over de Bildtdijken als de bescherm-
de status een feit is, probeerden de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
en de provincie gisteravond duide-
lijk te maken.

Dat maakte bij de belangrijke
landbouwsector in deze gemeente
weinig indruk. De Nederlandse Ak-
kerbouwbond en LTO Noord zien de
bescherming als een slot op de deur

SINT ANNAPAROCHIE De gemeente-
raad van het Bildt tekent geen be-
zwaar aan tegen de aanwijzing van
de Bildtdijken als beschermd ge-
bied. Slechts drie raadsleden zijn
daarvoor.

voor verdere ontwikkeling van de
landbouwbedrijven. Zij vroegen de
raad met klem om bezwaar aan te te-
kenen tegen de aanwijzing. De aan-
wezige bewoners van de Bildtdijken
reageerden anders. Zij zien de be-
schermde status wel zitten. Bewo-
ners zien meer kansen, bijvoorbeeld
voor de recreatie.

Voor de politieke partij Werkgroep
het Bildt gaf de nationale status van
de aanwijzing de doorslag. ,,Een be-
kroning voor een uniek stuk Bildt.
Een goed beheer is voor altijd verze-
kerd’’, aldus Jeroen Kingma. Dat is
volgens de Rijksdienst ook de meer-
waarde van de aanwijzing boven het

bestemmingsplan van de gemeente.
Dat voldoet al aan alle kwaliteiten
die de Rijksdienst bij een bescherm-
de status eist. Maar een beschermde
status is voor eeuwig, terwijl een be-
stemmingsplan bij een nieuwe raad
kan veranderen, aldus Mark Stafleu
van de Rijksdienst.

Een motie van de VVD om alleen
de Bildtdijken zelf als beschermd
aan te wijzen en niet het gebied er
omheen, kreeg alleen steun van de
eigen partij en Leendert Ferwerda
van de Frije Bilkerts. Volgens de
Rijksdienst gaat het juist ook om het
geheel: de bebouwing op de dijken
en het open landschap er omheen.

Tegenstanders vinden dat er wel
erg veel beloften worden gedaan en
over kansen wordt gesproken, ter-
wijl er concreet geen enkele cent
wordt toegezegd. De Rijksdienst
wees erop dat er inmiddels 470 ge-
bieden in Nederland zijn met dezelf-
de status. Daarvan liggen er zo’n
veertig in Friesland. Uit de ervarin-
gen in deze gebieden blijkt dat de in-
woners er trots op zijn en dat zo’n
status een aanjager is om zaken op te
knappen.

Bewoners zien
meer kansen,
bijvoorbeeld voor
de recreatie.


