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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt de masterscriptie ‘Schiermonnikoog Onzichtbaar verleden, een interdisciplinair onderzoek 
naar het historisch grondgebruik en landschapsbeheer in Nationaal Park Schiermonnikoog’. Deze 
masterscriptie is geschreven ter afronding van de master Landschapsgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Van februari tot oktober heb ik aan deze scriptie gewerkt. Van het begin 
tot het eind heb ik plezier gehaald uit het onderzoek en het schrijven van deze scriptie. De interesse 
die ik altijd al heb gehad voor het Waddengebied en de inspirerende omgeving wanneer ik weer op 
het eiland kwam, hebben daarvoor gezorgd! Natuurmonumenten had de onderzoeksvraag over het 
historisch grondgebruik en beheer in de duinen en op de kwelder openstaan; dit gaf de aanleiding voor 
deze scriptie. Gedurende mijn onderzoek heb ik handvatten en steun gekregen van verschillende 
medewerkers van Natuurmonumenten, in het bijzonder van Cees Soepboer, Erik Jansen, Erik van den 
Berg en Arjen Kok.  
 
De eilandbewoners hebben het schrijven van mijn scriptie bijzonder gemaakt en hebben mij een leuke 
inkijk gegeven in het ‘eilander bestaan’. Veel eilanders hebben mij geholpen en hun kennis met mij 
gedeeld. Helaas kan ik niet alle namen noemen, maar Hilbert de Vries wil ik in het bijzonder bedanken 
voor het verstrekken van vele documenten over de geschiedenis van het eiland. Vanuit de Stichting 
Verdronken Geschiedenis hebben Hessel Dubblinga, dr. Albert Buursma en dr. Hidde Feenstra mij 
geadviseerd over historische kaarten en mij veel informatie gegeven over verloren relicten.  
 
Gedurende mijn scriptieonderzoek heeft dr. Michiel Purmer mij vanuit de universiteit begeleid. Grote 
dank ben ik verschuldigd aan Michiel voor de vele adviezen en sturing, waar ik erg veel aan heb gehad. 
Michiel dacht altijd met mij mee en stond altijd klaar om mijn vragen te beantwoorden, ook al waren 
dit kleine vraagjes tussendoor. Ook gaf hij mij de vrijheid mijn eigen keuzes en invalshoeken te bepalen, 
wat ik heel prettig vond. Dankzij Michiel ben ik in contact gekomen met dr. Linde Egberts. Haar 
expertise over erfgoed en identiteit heeft mij erg geholpen bij mijn synthesevorming.  
 
Ik ben dank verschuldigd aan mijn ouders die mij gesteund en gemotiveerd hebben tijdens het 
schrijven. Oom Gerhard wil ik bedanken voor de taalkundige puntjes op de ‘i’ en Frebus wil ik bedanken 
voor de mogelijkheid om even te sparren. Tot slot ben ik dank verschuldigd aan mijn vriendinnen: Eva, 
Gemma, Kim, Chayenne en Lis, voor de motiverende woorden en afleiding! 
 
Met het inleveren van deze scriptie is er een einde gekomen aan mijn masterstudie 
Landschapsgeschiedenis. Ik heb erg genoten van de studie. De enthousiaste en toegankelijke 
docenten, het afwisselende programma met vele excursies en de gezellige studiegenoten hebben 
daarvoor gezorgd!   
 
Lisanne Rietman 
 
Vlierden, 11 oktober 2020



Samenvatting 

Landschap is voortdurend in beweging, net zoals de manier waarop wij naar landschap kijken en 
daarnaar beheren. Binnen het Nationaal Park Schiermonnikoog neemt de interesse voor 
erfgoedbeheer toe. Natuurmonumenten streeft ernaar om in de toekomst de relicten die verband 
houden met het historisch grondgebruik op Schiermonnikoog, mee te nemen in het beheer. Op deze 
manier zal de geschiedenis van het landschap beter zichtbaar worden en zal worden bijgedragen aan 
de identiteitsontwikkeling van het eiland. Momenteel ontbreekt de kennis over het historisch 
grondgebruik en erfgoed in de duinen en de kwelder, die de basis moet bieden voor deze nieuwe 
invalshoek in het toekomstig beheer. Het ontbreken van deze kennis gaf de aanleiding voor het 
schrijven van deze masterscriptie. In deze masterscriptie zal de volgende hoofdvraag worden 
beantwoord: ‘Welke cultuurhistorische relicten die verband houden met het historisch landgebruik, zijn 
op Schiermonnikoog terug te vinden en hoe zijn deze te categoriseren en te waarderen met het oog op 
toekomstig terreinbeheer en communicatie?’ 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is kwalitatief onderzoek uitgevoerd aan de hand van vier 
verschillende fasen, met ieder bijpassende onderzoeksmethodes. Allereerst is in fase 1 door middel 
van literatuuronderzoek de algemene geschiedenis van het eiland beschreven. Vervolgens is in fase 2 
een historisch-geografische analyse uitgevoerd met behulp van hoogtekaartenanalyses in ArcGIS, 
literatuurstudie, veldonderzoek, interviews en een historische kaartenanalyse. Het historisch gebruik 
en de ligging van relicten zijn uiteindelijk in ArcGIS verwerkt. In fase 3 zijn de relicten gewaardeerd. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van een literatuurstudie, beleidsstudie en interviews. Ten slotte zijn in 
fase 4 op basis van de onderzoeksresultaten en verzamelde literatuur de conclusie en een 
beleidsadvies opgesteld.  
 
Om de samenhang van het historisch landgebruik door de eeuwen heen te kunnen typeren is het 
grondgebruik in thema’s verdeeld: landbouw en veeteelt, jacht en visserij, infrastructuur en 
nederzettingen, waterstaat en overige landschappelijke beïnvloeding. Niet iedere activiteit in het 
landschap heeft daadwerkelijk sporen achtergelaten die nu nog zichtbaar zijn. De huidige relicten die 
verband houden met agrarische activiteiten, hebben betrekking op restanten van oude duinakkers, 
dobbes, drinkputten voor vee, veedriften, een schaapskooi en ontwateringsstructuren. De jachtcultuur 
op het eiland heeft relicten achtergelaten in de vorm van wildplassen voor wild, een eendenkooi en 
een restant van een eendenkooi, en de percelering van een wildakker. Tegenwoordig zijn nog 
verschillende paden zichtbaar die verwijzen naar het historisch landgebruik, ook zijn er nog restanten 
zichtbaar van de oude bunkerdorpen uit de Tweede Wereldoorlog; Batterij en het Schleidorp. Van de 
oorspronkelijke nederzettingen aan de westzijde van het eiland is niets meer zichtbaar vandaag de 
dag. Het water heeft door de eeuwen heen verschillende relicten achtergelaten in het landschap. Van 
dijken en kadijken tot kolken, die zijn ontstaan door dijkdoorbraken. Ook wijzen klei- en 
zandwinningsrelicten op de zand- en kleiwinning, die in het verleden nodig was voor versteviging van 
de zeewering. Er is ook nog een terp aanwezig. De scheepvaart is kenmerkend geweest voor 
Schiermonnikoog, de restanten van een kaap en de aanwezigheid van twee bakens in het oostelijk deel 
van het eiland wijzen daar nog op. Sommige relicten zijn niet te classificeren in een bepaald thema, 
maar verwijzen wel degelijk naar oud landgebruik. De duinbossen houden verband met het 
economisch perspectief van een van de oude eigenaren van het eiland: graaf Von Bernstorff. En 
daarnaast met de noodzaak om verstuivend zand vast te leggen. Voor de aanleg van de duinbossen is 
een kwekerij opgericht en een turfvijver aangelegd; beide zijn ze nog zichtbaar in het landschap. De 
Stenen palen aan de westzijde van het eiland verwijzen naar het eigendomsrecht van de aanwas. Deze 
Stenen palen zijn kenmerkend voor de particuliere eigendomsgeschiedenis van het eiland. Tot de jaren 
zestig van de vorige eeuw is het landschap op Schiermonnikoog sterk beïnvloed door de agrarisch-
maritieme cultuur die op het eiland heerste. Door de toename van toeristische groei en erkenning van 
natuurwaarden, veranderde het eiland geleidelijk naar een ruraal/landelijk-recreatieve samenleving. 



Het waarderingskader waarmee de zichtbare relicten in het huidige landschap zijn gewaardeerd, is 
opgebouwd uit drie aspecten: informatiewaarde, belevingswaarde en de betekenis van het 
relictenlandschap voor bewoners. Deze drie aspecten sluiten aan bij de karakterisering en 
identiteitsvorming van het eiland. Op basis van dit waarderingskader is een rangorde van meest 
waardevolle relicten naar voren gekomen. Het merendeel van deze hoogst scorende relicten houdt 
verband met de agrarische activiteiten of is het gevolg van bescherming tegen de zee of stuivend zand. 
De meerderheid van de geïnterviewde bewoners hecht waarde aan de oorspronkelijke openheid van 
het landschap. Over het algemeen hechten de eilanders betrekkelijk weinig waarde aan de relicten in 
het landschap, voor enkelen mag cultuurhistorie meer zichtbaar worden in het huidige landschap. Die 
enkelingen hechten voornamelijk waarde aan de oude dijkstructuren, de restanten van de kaap en de 
kolken die nog zichtbaar zijn.   
 
Geconcludeerd kan worden dat de oorspronkelijke agrarisch-maritieme cultuur op het eiland gezorgd 
heeft voor, afhankelijk van de plek op het eiland, een extensief tot intensief gebruik van het landschap. 
Doordat vrijwel alle relicten verwijzen naar de ‘zelfredzaamheid van het eiland’ kan het landschap tot 
de jaren zeventig getypeerd worden als een zelfvoorzienend landschap. Het zelfvoorzienend landschap 
is breder dan een landschap dat vooral de samenhang tussen maritieme en agrarische activiteiten 
weerspiegelt; Schiermonnikoog laat een grotere verscheidenheid zien. Door de omschakeling naar een 
ruraal-recreatieve cultuur op het eiland, de laatste circa 50 jaar, kan het landschap vandaag de dag 
getypeerd worden als een belevingslandschap, dat gericht is op natuurontwikkeling en toerisme. Een 
deel van de eilandersamenleving identificeert zich nog met het landschap van circa 50 jaar geleden. Zij 
herkennen het extensieve tot vrij intensieve gebruik van het eiland uit het verleden. Dit sluit aan op 
de resultaten van de historisch-geografische analyse van het eiland die een grote interactie laten zien 
tussen de mens en natuurlijke processen verspreid over verschillende tijdsperiodes. In het huidige 
beheerbeleid van het Nationaal Park Schiermonnikoog wordt beheerd naar een wildernisnatuurbeeld, 
waarbij gestreefd wordt naar het ontwikkelen en het geven van ruimte aan dynamische processen. 
Gebaseerd op de onderzoeksresultaten van deze masterscriptie zal een beheer dat gericht is op een 
arcadisch natuurbeeld meer recht doen aan de geschiedenis van het eiland, en zal bijdragen aan de 
identiteitsontwikkeling doordat aspecten van het zelfvoorzienende landschap, meer zichtbaar worden. 
Ook zal het nastreven van een meer arcadisch natuurbeeld leiden tot meer tolerantie voor intensiever 
beheer. Door de vele externe factoren die het landschap op Schiermonnikoog beïnvloeden, de grote 
ruimtelijke druk op het eiland, en de vele verschillende belangen die er spelen is dialoog tussen 
belanghebbenden van groot belang.  
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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Het Waddengebied, lopend van Den Helder tot Esbjerg in Denemarken, is op veel verschillende vlakken 
een uniek gebied. De Waddenzee is een van de grootste getijdengebieden ter wereld waarin het 
gebied twee maal per etmaal totaal verandert. Tijdens eb worden kilometers lange wadplaten 
zichtbaar, terwijl bij vloed zo goed als alles onder water staat. Dit verschijnsel draagt er onder andere 
aan bij dat op een klein oppervlak een grote verscheidenheid aan habitattypen voorkomt van 
getijdengeulen, zandbanken, wadden, kwelders, tot de stranden en duinen. Dit alles zorgt voor 
bijzondere omstandigheden waardoor op een relatief klein oppervlak unieke flora en fauna 
voorkomen. Sinds 2009 zijn het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee UNESCO 
Werelderfgoed en in 2014 is het Deense deel daarbij gekomen (Unesco, 2020; Ecomare, 2020).  
 
De afgelopen duizend jaar heeft het Waddengebied op het vlak van (geo)morfologie en ecologie een 
hoge dynamiek gekend, waarop de mens heeft gereageerd. Het gaat hierbij onder andere om 
kustbescherming, landaanwinning, winnen van delfstoffen en ontginning voor de landbouw. Ook 
demografische ontwikkelingen hebben het menselijk handelen beïnvloed. Deze demografische 
ontwikkelingen hangen samen met: economische trends, trends in bevolkingsontwikkeling, politieke 
veranderingen en religieuze omschakelingen zoals de Reformatie. Ondanks dat het gehele 
Waddengebied beïnvloed is door deze (grootschalige) trends en veranderingen op (geo)morfologisch 
en demografisch gebied, heeft iedere regio in het Waddengebied en ieder eiland duidelijk een eigen 
identiteit (Kabat et al., 2012). Het hedendaagse cultuurlandschap in het Waddengebied, zoals op de 
eilanden zelf, is tot stand gekomen door de complexe interactie tussen mens en natuur die de 
afgelopen eeuwen heeft plaatsgevonden (Bazelmans et al., 2012). Lokale verschillen in geologie, 
demografie, ligging en verschil in eigendom en beheer hebben bijgedragen aan het verschil in identiteit 
en ontwikkelingen die de eilanden los van elkaar hebben doorgemaakt.  
 
Schiermonnikoog, gelegen in het oostelijk deel van het Nederlandse Waddengebied, is na Vlieland het 
kleinste bewoonde Waddeneiland van Nederland. Vanaf het midden van de middeleeuwen heeft 
Schiermonnikoog verschillende beheerders en eigenaren gehad, die het eiland als geheel sterk hebben 
beïnvloed. Het begon met de stichting van een uithof van het klooster Klaarkamp op het eiland, waarna 
het eiland na de Reformatie in particulier bezit kwam en als heerlijkheid in gebruik werd genomen tot 
1881. Daarna pachtten particulieren Schiermonnikoog; de Dienst der Domeinen nam het van hen over 
in 1951. Vanaf 1989 pacht Natuurmonumenten het eiland, met uitzondering van de Banckspolder en 
het dorp. Natuurmonumenten is ook verantwoordelijk voor het beheer van het Nationaal Park 
Schiermonnikoog. Ondanks dat Natuurmonumenten het buitengebied van Schiermonnikoog al 
tientallen jaren beheert, is het onduidelijk welke gebruikssporen het resultaat zijn van landgebruik in 
het verleden en hoe deze relicten geïdentificeerd en geïnterpreteerd kunnen worden.   
 
In de toekomst wil Natuurmonumenten de relicten die verband houden met het historisch 

grondgebruik op Schiermonnikoog mee kunnen nemen in het beheer. Om deze relicten te kunnen 

beheren en te behouden, moet kennis over deze relicten en een beheerstrategie worden opgenomen 

in beleidstukken. Hierdoor kan de geschiedenis van het grondgebruik zichtbaar worden in het huidige 

landschap, waardoor kan worden bijgedragen aan de identiteitsvorming van het eiland 

Schiermonnikoog en de cultuurhistorische waarde van het Waddengebied in het algemeen. Dit 

scriptieonderzoek zal door de historisch geografische inventarisatie, waardering en de aanbevelingen 

voor terreinbeheer, een belangrijk uitgangspunt vormen voor Natuurmonumenten. Hierdoor sluit dit 

onderzoek aan op toekomstige plannen of doelen die Natuurmonumenten voor ogen heeft. 
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Figuur 1. Geografische afbakening. Het dorp en de Banckspolder (wit gemarkeerd) vallen buiten het onderzoeksgebied 
(Esri, bewerkt in ArcMap 10.5.1).  

 

1.2 Afbakening 
In deze studie zal een historisch-geografische inventarisatie en waardering worden uitgevoerd van alle 
cultuurhistorische relicten die verband houden met het historisch grondgebruik op Schiermonnikoog. 
Het betreft de cultuurhistorische relicten die in het huidige landschap aanwezig zijn én de relicten die 
inmiddels uit het hedendaagse landschap zijn verdwenen. De relicten die zichtbaar zijn in het 
hedendaagse landschap, zullen worden gewaardeerd. Zo verkrijgen we inzicht in het gebruiksverleden 
van de duinen en de kwelders. De studie mondt uit in een advies voor Natuurmonumenten op welke 
manier zij het meest optimaal met de cultuurhistorie op het eiland om kan gaan met betrekking tot 
behoud en beheer.  
 
De geografische afbakening beperkt zich tot de gebieden die vallen binnen het Nationaal Park 
Schiermonnikoog en die dus beheerd worden door Natuurmonumenten. Dit omvat het gehele eiland 
Schiermonnikoog met uitzondering van het dorp Schiermonnikoog en de Banckspolder (figuur 1). Het 
historisch grondgebruik binnen de dorpsgrenzen en in de Banckspolder is geen onderwerp van studie, 
maar als er een verband is met de te onderzoeken gebieden zullen het dorp en de polder wel worden 
meegenomen in het onderzoek.   
  
De te onderzoeken relicten dienen informatie te geven over het historisch grondgebruik op 
Schiermonnikoog en dienen verbonden te zijn met de ondergrond of hebben het landoppervlak 
beïnvloed. De periode tussen 1300 en 1989 vormt de focus van dit onderzoek. Het jaar 1300 is gekozen 
als beginpunt aangezien vanaf circa 1300 het eiland in gebruik werd genomen als uithof en mede 
daardoor er meer bekend is over het eiland dan in de periode daarvoor. Doordat in 1989 een groot 
deel van Schiermonnikoog benoemd werd als Nationaal Park, waardoor het terreinbeheer veranderde, 
is het jaar 1989 gekozen als eindpunt voor dit onderzoek.   
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1.3 Theoretisch kader 
1.3.1 Theoretische en praktische relevantie 
De wetenschap kan vanuit veel verschillende theorieën en benaderingen naar landschap kijken. De 
hoofdstromingen hierin zijn het essentialisme, het constructivisme en het gematigd constructivisme. 
Het verschil in deze hoofdstromingen zit voornamelijk in de rol van mens en natuur en de samenhang 
tussen die twee. Het essentialisme gaat daarbij uit van het principe dat natuur overal aanwezig is, ook 
in de cultuur. Het constructivisme gaat echter uit van een benadering die de natuur ziet als een 
cultureel construct. Het meer gematigde constructivisme beperkt de benadering van onze kijk op de 
natuur niet alleen volgens bepaalde culturele waarden en ideeën, zoals dat het geval is bij een 
radicalere vorm van constructivisme. Ook de interactie tussen natuur en mens wordt erkend. Dit 
scriptieonderzoek kijkt vanuit een gematigd constructief natuurbeeld naar de natuur. Dit sluit aan op 
de benaderingen van Renes, Kolen en Purmer van natuur (Kolen, 2016; Purmer, 2018; Renes et al., 
2015).  
 
In het verleden werd er in West-Europa in grote lijnen op twee manieren naar het landschap gekeken: 
landschap als een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap en landschappen met ee meer natuurlijk 
karakter zoals bossen, meren en bergen (Purmer, 2018). Aan de kijkwijze van de mens op de natuur 
kunnen we natuurstreefbeelden koppelen. Het arcadisch natuurbeeld toont de harmonie van mens en 
natuur. Keulartz et al. (2000) stelt dat het beheer op basis van een arcadisch natuurbeeld gericht is op 
de instandhouding van patronen die verband houden met de menselijke ontginningsgeschiedenis en 
die daarom een bepaalde cultuurhistorische waarde hebben. Tegengesteld aan het arcadisch 
natuurbeeld is het wildernisnatuurbeeld. Het beheer vanuit een wildernisnatuurbeeld is er volgens 
Keulartz et al. (2000) op gericht om de natuurlijke processen zoveel mogelijk ongestoord te laten 
verlopen. Het wildernisnatuurbeeld roept zeker in een land als Nederland meer discussie op dan het 
arcadisch natuurbeeld, want ‘- hoe je het ook bekijkt - heeft Nederland nauwelijks wildernis; het 
verlangen is alleen maar groter’, stelt Purmer (2018, pp. 69). Cronon (1995) stelt dat onze kijkwijze een 
cultureel construct is, dat de menselijke oordelen, waarden en keuzes reflecteert. De manier waarop 
wij naar natuur kijken beïnvloedt weer het natuurbeeld en het bijbehorend beheer. Het bepaalt de 
positie en de rol van de mens in het betreffende gebied. Dit hangt vervolgens samen met de 
hoeveelheid aan menselijke ingrepen die toegestaan worden in een gebied en de zichtbaarheid van 
menselijke sporen in de vorm van erfgoed in het landschap.  
 
In de publicatie ‘Landscape biographies: geographical, historical and archaeological perspectives on 
the production and transmission of landscapes’, formuleren Renes, Kolen en Hermans de 
landschapsbiografie vanuit een maatschappelijk perspectief (Renes et al., 2015). In dit perspectief 
heeft de landschapsbiografie het streven om historische geografie beter te integreren in ruimtelijke 
planvorming, landschapsdesign en publieke participatie binnen lokale en regionale ontwikkelingen. 
Een van de knelpunten die Renes en Kolen bij het landschappelijk onderzoek vaststellen, is de vraag: 
‘Are landscapes “socialized nature”?’ Onze kijk op landschap en natuur beïnvloedt namelijk hoe wij 
met landschap en natuur omgaan en hoe wij die beheren. De positie van de mens binnen landschap 
en natuur vormt hierin een cruciaal aspect. Dit sluit aan op de gematigd constructivistische kijk op het 
landschap.  
 
Renes (2014) gaat in zijn artikel over ‘Islandscapes’ in op het specifieke karakter van het landschap op 
eilanden. In periodes van bevolkingsdruk veranderden eilanden in gebieden waarin hoge druk werd 
uitgeoefend op het landschap, met name in de vorm van intensieve landbouw. De mate waarin 
Schiermonnikoog voldoet aan de kenmerken van een ‘Islandscape’, kan iets zeggen over het 
natuurlijke en het gecultiveerde karakter van het eiland. Waarbij de positie en de rol van de mens in 
het landschap op Schiermonnikoog geplaatst kunnen worden. Afhankelijk van de rol die de mens in 
het gebied heeft kan daaraan een passend natuurbeeld met bijbehorend beheer aan worden 
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gekoppeld. Dit beïnvloedt in grote mate de mate van beheer en de rol die erfgoed in het landschap 
krijgt.    
 

1.3.2 Begrippen 
Binnen dit onderzoek worden begrippen gebruikt die verschillend geïnterpreteerd kunnen worden, om 
de betekenis van deze begrippen duidelijk te maken worden deze toegelicht. Het betreft de volgende 
begrippen: relict, identiteit, erfgoed en waardering van historisch-geografische elementen.  
   
Relict 
Het begrip ‘relict’ kunnen we op vele verschillende manieren interpreteren. In de context van dit 
onderzoek wordt met relict een overblijfsel of restant uit vroegere tijden bedoeld, dat het gevolg is 
van menselijke ingrepen in het landschap op Schiermonnikoog.     
 
Identiteit 
Identiteit is een complex begrip, het is veranderlijk en bovenal geen vaststaand gegeven (Egberts, 
2017). Identiteit kan in verschillende contexten anders gebruikt en toegepast worden. In dit onderzoek 
verwijst identiteit naar de connectie die mensen hebben met hun omgeving (Tengberg et al., 2012). 
Binnen dit onderzoek wordt identiteit voornamelijk toegepast op fysieke, esthetische, zichtbare 
kenmerken van het landschap. Daarbij moet vermeld worden dat; ‘erfgoed, hoe samengesteld ook, 
slechts één aspect van de identiteit van plaatsen is en dat identiteit is samengesteld uit veel ruimere 
individuele tevredenheid met manieren en kwaliteiten van het leven’, zo stellen Ashworth en Larkham 
(2013, pp. 2).  
 
Erfgoed 
Erfgoed is kort gezegd een verzamelnaam voor alle culturele activiteiten en culturele objecten die men 
voor volgende generaties wil bewaren. Iets is pas erfgoed wanneer wij; mensen, selecteren wanneer 
iets bewaard en beschermd moet blijven voor de toekomst. Dit maakt erfgoed daarom ook dynamisch 
en veranderlijk (Halbertsma & Kuipers, 2014).    
 
Waardering 
In dit onderzoek wordt met waardering een formele, beleidsgerichte waardetoekenning bedoeld 
volgens navolgbare criteria, die onderscheidend van karakter zijn binnen historisch geografische 
context (Dijkstra & Klijn, 1992). Waarderingen worden uitgevoerd voor een specifiek gebied, met een 
specifiek doel, voor een specifieke opdrachtgever. Dat maakt dat een waardering niet in het algemeen 
bruikbaar is (Renes, 1992). De historisch-geografische inventarisatie en waardering in deze studie 
hebben betrekking op Schiermonnikoog en Natuurmonumenten, dit maakt de inventarisatie en 
waardering locatie en opdrachtgever specifiek. Wel wordt dit onderzoek in een bredere context 
geplaatst; namelijk in die van het gehele Waddengebied. Dit maakt dat er wel degelijk een algemene 
component in het onderzoek aanwezig is.    
 

1.4 Stand van onderzoek 
Over het Waddengebied en Schiermonnikoog zijn vele wetenschappelijke, lokaalhistorische en 
beleidspublicaties verschenen. Dit komt mede doordat er grote belangstelling is voor dit bijzondere 
gebied. Zo zijn er onderzoeken gedaan vanuit verschillende invalshoeken en zijn verschillende thema’s 
benaderd. Hierin kunnen we onderscheid maken tussen onderzoeken naar de fysische geografie, 
ecologie, historische geografie en sociale wetenschap. Bazelmans (2009) stelt dat het 
sociaalwetenschappelijk en (cultuur)historisch onderzoek met betrekking tot het Waddengebied 
slechts beperkt omvangrijk en erg versnipperd is in vergelijking met het onderzoek naar de fysische 
geografie. Eigen literatuuranalyses wijzen uit dat dit ook geldt voor het eiland Schiermonnikoog.   
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Voor zowel het Waddengebied, het eiland Schiermonnikoog, historisch geografische inventarisaties, 
als de waardering en bescherming van cultuurhistorische relicten in het beleid, is een overzicht 
opgesteld van reeds uitgevoerde onderzoeken op cultuurhistorisch gebied.   
 

1.4.1 Het Waddengebied 
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw nam het maatschappelijk draagvlak voor de bescherming 
van natuurwaarden meer toe. Deze omschakeling is ook terug te zien in het aantal ecologisch 
gerelateerde onderzoeken dat vanaf die periode sterk toenam. Dit gold ook voor het Waddengebied.  
 
Over het algemeen wordt de Waddenzee beschouwd als een grootschalig intergetijdenecosysteem 
waarin natuurlijke processen vrijwel ongestoord kunnen blijven functioneren (Bazelmans et al., 2012). 
Hierdoor is circa 66% van deze regio toegekend als Werelderfgoed op basis van natuurlijke criteria. 
Voor eeuwen was er sprake van een maritiem-agrarische cultuur, die zijn stempel op het 
Waddengebied heeft gedrukt (Egberts et al., 2018). Hierdoor is het Waddengebied zoals wij dat nu 
kennen tot stand gekomen, mede door een complexe interactie van mens en natuur (Meier, 2006, 
2011, 2012). Egberts en Schroor (2018) pleiten er om die reden voor de gebruikssporen in het 
landschap te beschouwen als een integraal onderdeel binnen de bescherming van het Waddengebied. 
Gerenommeerde onderzoekers beschouwen het gehele Waddengebied als een cultuurlandschap met 
uitzonderlijke cultuurhistorische waarde.  Bazelmans et al. (2012) geven een kwalitatief overzicht van 
de totstandkoming van het cultuurlandschap in het Waddengebied voor de periode 11.700 BC – 1800 
AD. De ‘Geschiedenis van de wadden: de canon van de Waddeneilanden’ geeft een overzicht van de 
algemene historische literatuur over de Waddeneilanden (Doedens & Houter, 2015).   
 
Tot de publicatie van het boek: ‘Waddenland Outstanding: history, landscape and cultural heritage of 
the Wadden Sea region’, ontbrak er een academisch overzicht van onderzoeken in het 
Waddenzeegebied met betrekking tot geschiedenis, landschap en erfgoed (Egberts et al., 2018). Dit 
boek heeft een bijdrage geleverd aan de uitbreiding van de schaarse literatuur die beschikbaar is over 
het Waddengebied op het gebied van landschap en erfgoed (Egberts et al., 2018; Bazelmans et al., 
2012; Frederiksen, 2012). Egberts en Schroor (2018) omschrijven de tweedeling tussen natuurlijk en 
cultureel erfgoed in de beleving en het onderzoek en het beheer van het Waddengebied. Zij stelden 
dat wanneer cultureel en natuurlijk landschapserfgoed meer zou worden geïntegreerd binnen andere 
disciplines, dit voor minder belemmeringen zou zorgen binnen de ruimtelijke ontwikkeling.    
 
Egberts en Hundstad (2019) hebben in een vergelijkende studie tussen de Noorse regio Sørlandet en 
het Nederlandse Waddengebied de rol van kusterfgoed in toeristische regionale verhalen onderzocht. 
Zij concludeerden dat de narratieven van Sørlandet betrekking hebben op het romantische, pittoreske 
beeld van pre-industriële en authentieke samenlevingen. In tegenstelling hiermee sluiten de 
narratieven van het Waddengebied aan op een ongerept natuurgebied, dat beschermd moet worden 
tegen menselijke invloeden. In dit beeld, waarin het Waddengebied gezien wordt als ongerepte 
tijdloze wildernis, is het niet verassend dat het cultureel erfgoed over het hoofd gezien wordt (Egberts 
& Hundstad, 2019).  
 

1.4.2 Schiermonnikoog  
In de ‘Tegenwoordige Staat van Friesland’ uit 1785 wordt voor het eerst het eiland in zijn algemeenheid 
omschreven (Schouten et al., 1785-1789). Later, in 1846, gaat van der Aa in het Aardrijkskundig 
woordenboek der Nederlanden, uitgebreider in op de beschrijving van het eiland (van der Aa, 1837-
1851). Pas vanaf het midden van de negentiende eeuw wordt er specifiek gepubliceerd over het eiland. 
Allan (1856) omschreef in zijn publicatie ́ Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners’. Deze bevatte 
een algemene beschrijving van het eiland in het midden van de negentiende eeuw en zijn geschiedenis. 
Ook over andere Nederlandse Waddeneilanden heeft Allan gepubliceerd. Suringar gaat in 1860 in zijn 
publicatie ‘Botanische excursie naar het eiland Schiermonnikoog’ voor het eerst gedetailleerd in op de 
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begroeiing van het eiland (Suringar, 1860). Niet veel later publiceerde Winkler Prins (1868) zijn 
beschrijving van het eiland Schiermonnikoog en zijn geschiedenis. In vergelijking met Allan beschrijft 
hij de landschappelijke component meer in detail. Bovendien heeft hij, anders dan Allan, de publicatie 
van kaartmateriaal voorzien. Wiersma (1939) schreef ‘Het eiland Schiermonnikoog’ waarin wederom 
het eiland is beschreven. Westhoff (1954) verzorgde de eerste publicatie waarin specifiek werd 
ingegaan op het landschap: het artikel ‘Landschap en plantengroei van Schiermonnikoog’. Hierin is het 
landschap in de jaren vijftig van de vorige eeuw nauwkeurig omschreven. Louise Mellema heeft in haar 
oeuvre verschillende verhalen gepubliceerd in dagbladen. Ook heeft zij meerdere boeken geschreven. 
In 1973 schreef zij ‘Lytje Pole’, dat betrekking heeft op de geschiedenis en cultuur van 
Schiermonnikoog; dit boek geldt als een standaardwerk over het eiland (Mellema, 1973).     
 
Vanaf midden jaren 80 nam het onderzoek naar de begrazing op het eiland en de effecten hiervan toe. 
Bakker (1984) en Bakker et al., (1993) publiceerden in het tijdschrift ‘De Levende Natuur’ artikelen die 
ingingen op de impact van begrazing op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog. Ook Dijkstra (1984) 
gaat in zijn proefschrift in op de effecten van beweiding op de vegetatie van de oosterkwelder van 
Schiermonnikoog. Jansen et al. (1985) hebben een vergelijkende studie uitgevoerd naar de processen 
en structuren van het agrarische landschap van Terschelling en Schiermonnikoog. Het 
Schiermonnikoogse deel van dit onderzoek beperkt zich tot de Banckspolder, de overige delen van het 
eiland zijn niet onderzocht. Reitsma en Bakker (1986) geven inzicht in het historisch grondgebruik op 
Schiermonnikoog waarbij ook de samenhang van het landgebruik met de verplaatsing van het eiland, 
de bewoningsgeschiedenis en de ontwikkeling van de vegetatie is onderzocht. In dit artikel wordt niet 
ingegaan op de aspecten die duiden op het grondgebruik in het verleden en waar mogelijke relicten 
zijn gelokaliseerd. Door gebrek aan bronverwijzing in dit artikel kan de inhoud niet volledig geverifieerd 
worden.  
 
Van der Ven (1993) heeft in het kader van haar proefschrift onderzoek gedaan naar het eigendom van 
Schiermonnikoog door de jaren heen. Hierin lag de focus op de rechtsgeschiedenis van  eigendom op 
het eiland, maar Van der Ven gaat ook in op historische wetenswaardigheden over Schiermonnikoog.  
 
Op het gebied van lokaalhistorische publicaties is er door de jaren heen, vanaf circa de jaren zeventig 
van de vorige eeuw, veel gepubliceerd over het eiland. Hierbij is voornamelijk de algemene 
geschiedenis van het eiland beschreven. De historische vereniging van het eiland ’t Heer en Feer heeft 
verschillende themanummers uitgegeven met betrekking tot de geschiedenis van het eiland. De 
themanummers ‘Jacht en Robbenvangst’ en ‘Boeren op Schiermonnikoog’ beschrijven ook de 
landschappelijke component.  
 
Een studie naar de gebruiksgeschiedenis van het duingebied en de kwelder van het eiland en een 
gecombineerd integraal beleid met betrekking tot natuurbeheer en beheer van cultuurhistorische 
relicten ontbreekt nog op Schiermonnikoog. Met deze masterscriptie wordt getracht hierin te 
voorzien. 
 

1.4.3 Historisch-geografische inventarisaties en landschapswaardering 
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw is het onderzoek in de historische geografie sterk 
toegenomen. Dit hangt samen met het feit dat vanaf die periode historische geografie praktisch werd 
toegepast en een grotere rol kreeg binnen de ruimtelijke planvorming. Wat op valt aan de stand van 
onderzoek binnen de historische geografie is dat sommige gebieden, thema’s en tijdsperiodes meer 
onderzocht worden dan anderen; er is geen sprake van een gelijkmatige verdeling.  Zo is de historische 
geografie over de Waddeneilanden in de periodes vanaf de Late Middeleeuwen slechts matig 
onderzocht. De meeste historisch geografische onderzoeken beperken zich tot een specifieke locatie 
en tot een bepaalde periode. Aan theoretische reflectie in deze onderzoeken wordt echter weinig 
gedaan. Hier is echter veel behoefte aan omdat hierdoor een basis kan worden gelegd voor het 
erfgoedbeleid van dat gebied (Abrahamse et al., 2009).   
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In tegenstelling tot andere vakgebieden zoals in de ecologie, is waardering van cultuurhistorische 
fenomenen geen vaststaand gegeven. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van eenduidigheid 
over begrippen, het ontbreken van algemeen geaccepteerde waarderingscriteria en onduidelijkheid 
over de verbreiding, kwaliteit en de mate van bedreiging of teruggang van waarden (Renes, 1992). 
Sinds het eind van de jaren zeventig is het onderzoek naar waardering binnen de historische geografie 
toegenomen, echter was dit voornamelijk praktijkgericht en minder theoretisch. Renes (1992) stelt dat 
de tot dan toe gemaakte historisch-geografische waarderingen specifiek zijn voor een gebied, een 
bepaalde opdrachtgever en zijn opgesteld voor een bepaald doel. Dit is nu nog steeds het geval.  
 
Stephenson (2008) gaat in op het belang van een integrale benadering voor het waarderen van 
landschappen. In het ‘Cultural Values Model’ wat zij presenteert, gaat zij in op de volgende drie 
componenten van het landschap: vormen, relaties en gebruik. Deze drie componenten zorgen voor 
een verbinding tussen de fysieke en immateriële aspecten van het landschap. Tegenwoordig spelen de 
inzichten van lokale bewoners een grotere rol in de waardering van erfgoed en landschappen, en is 
waardering minder vaak het resultaat van deskundigen alleen. De inzichten van lokale bewoners 
dragen bij om alle waarden van een gebied in beeld te brengen, zij kijken immers anders naar ‘hun’ 
gebied of regio dan experts van buitenaf. Door het betrekken van lokale bewoners en / of publiek bij 
de waardering van erfgoed en landschappen, is de waardering hiervan door de jaren heen breder 
geworden, dit stellen Fredheim en Khalaf (2016). Fredheim en Khalaf (2016) gaan in hun publicatie in 
op de mate van significantie die een theoretisch waarderingskader met zich meebrengt. In het 
toegepaste waarderingskader van dit onderzoek zal bewust worden omgegaan met de mate van 
significantie en subjectiviteit die de waardering met zich meebrengt.  
 
De omgang met cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening is onder andere van belang voor de 
informatie- en belevingswaarde, ook speelt het een belangrijke rol binnen de regionale identiteit van 
een gebied. Egberts (2017) gaat in haar proefschrift ‘Chosen Legacies’, in op de rol van erfgoed in de 
vorming van regionale identiteit. Zij stelt dat erfgoed hierin een belangrijke rol speelt, mede doordat 
erfgoed blijk geeft van authenticiteit, eenheid en een bewijs van identiteit. Ook dit gegeven benadrukt 
dat de betrokkenheid van lokale bewoners en / of publiek van belang is, aangezien zij zich met het 
gebied identificeren.    
 

1.4.4 Bescherming van historisch-geografische relicten in beleid 
Niet alleen binnen de erfgoedwaardering groeit de rol van lokale bewoners, ook met betrekking tot 
natuurlijk en cultureel erfgoed beheer en beleid is een gelijksoortige verschuiving waar te nemen. Het 
betreft een omschakeling van het beheer dat gebaseerd was op de kennis van deskundigen, naar een 
beheerstrategie waarbij er ruimte is voor ‘gevoel voor plaats’ en betrokkenheid van externe 
belanghebbenden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van informele, interactieve benaderingen waarbij 
ook de samenleving betrokken wordt. Egberts en Schroor (2018) komen tot de conclusie dat dit 
veranderende discours over cultureel erfgoed nieuwe kansen zou kunnen bieden voor het opnemen 
van culturele en landschappelijke waarden in het ruimtelijke ordening beleid. 
 
Erfgoed kan op verschillende schalen worden beschermd, van mondiaal tot regionaal en lokaal. Binnen 
de juridische kaders is er ruimte voor de ontwikkeling van beleidsplannen en beheerstrategieën van 
specifieke gebieden. Vanuit een gewenst natuurbeeld wordt inkleuring gegeven aan het beleid en het 
beheer. Het ‘Natura 2000 Beheerplan 2016-2022’ en het ‘Beheer en Inrichtingsplan ‘plus’ 2011-2022’ 
(2011) zijn de beleidsplannen die specifiek betrekking hebben op het eiland Schiermonnikoog. De focus 
van beide plannen ligt op het beschermen van natuurwaarden. Het ‘Beheer en Inrichtingsplan 2011-
2022’ omschrijft expliciet dat het Nationaal Park het behoud en onderhoud van cultuurhistorische 
elementen in het cultuurlandschap rond het dorp ondersteunt. In de omliggende, meer natuurlijke 
gebieden worden cultuurhistorische elementen niet actief onderhouden. Gebruikssporen mogen 
vervagen, met uitzondering van de bakens op de Kobbeduinen en het Willemsduin (RVO, 2016; NP 
Schiermonnikoog, 2011). Dit huidige beleid met betrekking tot cultuurhistorie dat geldt binnen het 



 

8 
 

Nationaal Park van Schiermonnikoog, bevestigt de kijk op het eiland als ‘een ongerepte wildernis’ naar 
een wildernisnatuurbeeld. De prioriteit voor het behoud van cultuurhistorie doet onder aan het 
behoud van natuurwaarden, zoals Egberts en Hundstad (2019) concludeerden. De toenemende 
belangstelling van Natuurmonumenten voor het beheer van cultuurhistorie op het eiland 
Schiermonnikoog laat echter zien dat er een verschuiving plaatsvindt. Dit sluit aan bij de paradigma 
verschuiving die Egberts et al. (2018) omschreven. In de huidige erfgoedvisie van Natuurmonumenten: 
Erfgoed in het hart (2017), heeft men voor de komende jaren het accent gelegd op onder meer het 
bewaren, bekostigen en beleven van erfgoed, met verhalen als verbindende factor. Hierin spelen 
omwonenden, bezoekers en leden een belangrijke rol en worden deze partijen meer betrokken bij de 
plannen rondom erfgoedbeheer dan voorheen. Dit maakt dat de paradigma verschuiving momenteel 
ook in de praktijk zichtbaar wordt.  
 

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
Door het gebrek aan kennis over de gebruiksgeschiedenis van het duingebied en de kwelder kan 
slechts beperkt verklaard worden waardoor het landschap op Schiermonnikoog er hedendaags zo 
uitziet. Er ontbreekt momenteel op Schiermonnikoog een overzicht van de locatie, staat en ouderdom 
van de cultuurhistorische relicten die verband houden met het historisch grondgebruik. Tevens 
ontbreekt een bijbehorende waardering van deze relicten. Door dit gebrek aan informatie kan er geen 
geschikt en passend beleid worden opgesteld om de relicten in het landschap te beschermen, te 
accentueren. Het doel van dit onderzoek luidt daarom: het verkrijgen van inzicht in de 
gebruiksgeschiedenis van de duinen en de kwelder waarbij de sporen hiervan worden geïnventariseerd 
en gewaardeerd. Uiteindelijk moet duidelijk worden welke relicten behouden en welke relicten 
geaccentueerd en behouden moeten worden op Schiermonnikoog, om het historisch grondgebruik op 
het eiland meer tot uitdrukking te laten komen.  
 
Om de cultuurhistorische waarde van Schiermonnikoog met betrekking tot het historisch grondgebruik 
te inventariseren en te waarderen zal de volgende hoofdvraag in deze scriptie worden beantwoord:  
Welke cultuurhistorische relicten die verband houden met het historisch landgebruik, zijn op 
Schiermonnikoog terug te vinden en hoe zijn deze te categoriseren en te waarderen met het oog op 
toekomstig terreinbeheer en communicatie? 
 
De hoofdvraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen (tabel 1).  
Tabel 1. Deelvragen onderzoek per fase. 

Fase Deelvragen 

2. Inventarisatie 1. Wat zijn of wat waren de kenmerken van de relicten die verwijzen naar het historisch 
grondgebruik op Schiermonnikoog? 
2. Welke activiteiten hebben het grondgebruik op Schiermonnikoog beïnvloed? 
 
Voor ieder relict en iedere activiteit zullen de volgende vragen worden gesteld:  
a. Wat was er? / Wat werd er gedaan? 
b. Wat voor functie had het?  
c. Welk doel werd ermee gediend?  
d. Van wie was het? / Voor wie werd het uitgevoerd? 
e. Wat is de huidige staat? / Wat was het gevolg van de activiteit in het huidige landschap? 
f. Wat is de veronderstelde ouderdom?  
 
3. Welke relicten en activiteiten hangen met elkaar samen? 

3. Waardering 4. Welk theoretisch waarderingskader is nodig om de relicten met betrekking tot het 
grondgebruik te waarderen? 
 

4. Advies 5. Op welke manier kan het beheer van cultuurhistorische elementen optimaal verwerkt 
worden in het beleid van Natuurmonumenten? 
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1.6 Onderzoeksopzet 
Kwalitatief onderzoek is gebruikt om inzicht te kunnen geven welke cultuurhistorische aspecten 
verband houden met het historisch grondgebruik op het eiland en welke relicten behouden en beheerd 
moeten worden. Het onderzoek is thematisch van opzet, waarbij de indeling van cultuurhistorische 
aspecten met betrekking tot het grondgebruik worden onderverdeeld in de volgende thema’s: 
landbouw en veeteelt, jacht en visserij, infrastructuur, waterstaat en overige aspecten. Door de 
thematische aanpak krijgt het onderzoek een interdisciplinair karakter. Voor de beschrijving van de 
onderzoeksmethodiek is het onderzoeksproces verdeeld in vier verschillende fasen (figuur 2).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de eerste fase is de algemene ontwikkeling van het eiland beschreven. Hierin is ingegaan op de 
fysische, socio-economische, beheers- en eigendomsaspecten. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
literatuurbeschrijvingen en lokaalhistorische publicaties over het eiland Schiermonnikoog.  
 
In fase twee is de inventarisatie van aanwezige en verdwenen elementen met betrekking tot het 
historisch grondgebruik tot stand gekomen. Hiervoor zijn GIS-analyses, kaartstudies, veldonderzoek, 
literatuuronderzoek en interviews uitgevoerd. Met behulp van ArcMap zijn antropogene sporen in het 
landschap geanalyseerd door bestudering van de AHN hoogtekaart, Hillschade Shapefiles, de 
geomorfologische kaart en de bodemkaart. Historische kaarten zijn geanalyseerd op de locatie van 
relicten en zijn vergeleken met de huidige situatie. In het veld zijn veldanalyses uitgevoerd. Hierbij zijn 
de relicten die in het huidige landschap zichtbaar zijn, geïnventariseerd op ligging en kenmerken. Voor 
het literatuuronderzoek is voornamelijk lokaal historische literatuur geraadpleegd. Historische 
deskundigen en bewoners van Schiermonnikoog zijn geïnterviewd, waarbij vragen zijn gesteld over het 
grondgebruik in het verleden. De uiteindelijke resultaten van deze inventarisatie zijn weergegeven op 

Figuur 2. Onderzoeksopzet (door auteur). 
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relictenkaarten, die voor verschillende periodes zijn opgesteld. Deze kaarten zijn tot stand gekomen 
met behulp van ArcMap. Tevens is er een overzicht opgesteld van alle verdwenen en aanwezige 
relicten voor de database van Natuurmonumenten.  
 
In de derde fase zijn de historische elementen die momenteel zichtbaar zijn in het landschap, 
gewaardeerd. Voor de totstandkoming van de waardering is literatuur met betrekking tot een 
theoretisch waarderingskader voor historisch-geografische elementen geraadpleegd. Hierop is 
gebaseerd dat de relicten worden gewaardeerd op de volgende criteria: zeldzaamheid, gaafheid, 
kenmerkendheid, informatiewaarde, samenhang en ensemblewaarde. Tevens is een beleidsstudie 
gedaan om inzicht te verkrijgen in de inpassing van de relicten binnen het beheerbeleid van 
Natuurmonumenten. Het resultaat van deze fase is een waarderingstabel, inclusief een rangorde met 
betrekking tot de relicten.  
 
In de laatste fase zijn alle resultaten met elkaar verbonden, zodat het gehele onderzoek in een grotere 
context kan worden geplaatst. De waardering van het duin- en kwelderlandschap van 
Schiermonnikoog is in perspectief gezet ten opzichte van het gehele Waddengebied. Hierdoor wordt 
de relevantie voor het beheer en de bescherming van het cultuurlandschap op Schiermonnikoog 
bekrachtigd. Ook is gereflecteerd op de theoretische modellen. Dit heeft geresulteerd in de 
totstandkoming van de conclusie en discussie. Tot slot is er een adviesrapport voor 
Natuurmonumenten opgesteld, dat gebaseerd is op de inventarisatie, de waardering en de 
beleidsanalyse. Hierin is een advies geformuleerd met betrekking tot de operationalisering van het 
behoud en beheer van cultuurhistorische relicten binnen de beheerstrategieën van 
Natuurmonumenten. 
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2. Het eiland Schiermonnikoog  
Water en wind hebben het eiland Schiermonnikoog gevormd en de mens heeft daar eeuwenlang op 
gereageerd. De geschiedenis van Schiermonnikoog laat dit duidelijk zien, bijvoorbeeld bij de aanleg 
van dijken tegen overstromingsgevaar, de aanplant van begroeiing in het duingebied en de zeereep 
tegen afkalving en verstuiving. Afgezien daarvan heeft ook het dagelijkse bestaan van en het beheer 
door de eilandbevolking duidelijk een stempel gedrukt op het landschap. De eigenaren en beheerders 
van het eiland hadden daarin een sleutelrol. In figuur 3 zijn de verschillende eigenaren door de eeuwen 
heen schematisch weergegeven.   

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de algemene geschiedenis van het eiland voor zover die (indirect) 
het landgebruik heeft beïnvloed of een rol heeft gespeeld binnen het landgebruik door de eeuwen 
heen.  
 
 

2.1 Fysisch geografische omschrijving 
Moerman (1926) omschrijft de Waddeneilanden als plaatsen waar, zowel horizontaal als verticaal 
gezien, door de zee en wind veranderingen in het landschap optreden. Het gaat hierbij om de 
beïnvloeding van de ondergrond door de zee, wat op haar beurt de vegetatie weer beïnvloedt. Naast 
de ondergrond beïnvloeden klimatologische processen de vegetatie, zoals de wind. Dit heeft, 
vervolgens weer grote impact op de geomorfologie. Deze beschrijving van Moerman typeert de 
wisselwerking van natuurlijke processen die een grote rol spelen op het eiland.   
 
Waddeneilanden verplaatsen zich en veranderen van vorm. Dit bemoeilijkt het vaststellen van de 
ontstaansgeschiedenis en de ouderdom. Vandaag de dag is er van het Schiermonnikoog uit de 
vijftiende of zeventiende eeuw niet veel meer over; het grootste deel van het vroegere eiland is nu zee 
of ondergestoven. In het westen zagen we eeuwen geleden grootschalige afkalving, terwijl in het 
oosten het eiland zich uitbreidde. Hierdoor lijkt het of Schiermonnikoog zich naar het oosten toe heeft 
verplaatst (figuur 4) (Van Oosten et al., 1986). Over de gehele Nederlandse kust staat een 
zuidwestelijke stroming naar de kust. Deze kust- en/of zanddrift zorgt voor sedimenttransport in 
noordoostelijke richting. Dit natuurlijke proces draagt ertoe bij dat aan de westzijde van 
Schiermonnikoog meer erosie plaatsvindt en aan de oostzijde meer sedimentatie van zand en slib 
(Mellema, 1973). Daarbij stellen Van Dieren (1934) en Van Veen (1937) dat zich aan de noordwestzijde 
van alle Waddeneilanden een waaierig systeem van zandplaten, zandbanken en diepe geulen bevindt, 
dat zich geleidelijk oostwaarts verplaatst. Wanneer zo’n zandplaat of zandbank de kust van een eiland 
nadert, zullen de geulen in dit waaiervormige complex smaller worden. Daardoor neemt de 
stroomsnelheid in de geulen toe en kalft de kust af. In de achttiende eeuw zijn verschillende 
buurtschappen op het eiland verdwenen door kustafkalving. In 1923 verdween het Badhotel met 
boulevard, gelegen aan het einde van de huidige Badweg. De zandplaat voegde zich uiteindelijk bij het 
eiland; de geul werd een kreek en verzandde. Hierdoor, is het gevaar voor kustafkalving sinds de 
negentiende eeuw afgenomen. Vanaf de negentiende eeuw breidt Schiermonnikoog als enige van de 
Nederlandse Waddeneilanden op de lange termijn zeewaarts uit (Westhoff, 1954; Giardino et al., 
2015).  

Figuur 3. Tijdbalk met gebeurtenissen die grote invloed hadden om het (beheers)beleid op het eiland (door auteur). 
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Figuur 4. De vormverandering en de duinvorming op Schiermonnikoog, periode 1568 tot 1963 (Isbary, 1936; Bakker et al., 
1979; bewerkt door auteur). 

Isbary (1936) heeft in zijn reconstructietekeningen van het vroegere eiland in de zeventiende eeuw 
aangegeven dat er sprake was van één duinboog die bestond uit twee ketens. Door verstuiving en 
afgraving door de jaren heen is de binnenste vroegere duinketen uit de vijftiende/zeventiende eeuw 
tegenwoordig nauwelijks meer aanwezig. Van de buitenste duinketen is nog een enkele duinenrij 
zichtbaar ten noordoosten van het Strandhotel. Het hoogste punt van het eiland, waar de bunker 
Wassermann op staat, is onderdeel van deze vroegere buitenste duinketen. Ook het huidige dorp 
Schiermonnikoog is op de oude duinen gebouwd (Van Oosten et al., 1986; Westhoff, 1991). Het 
grootste deel van deze vroegere duinenrij is onder andere door verstuiving vervormd met jonger 
sediment, waardoor het gehele eiland geclassificeerd kan worden als het jongere duinlandschap 
(Moerman, 1926). Toen in 1862 de Waddenzeedijk werd aangelegd, vormde de buitenste keten van 
de oude duinboog, gelegen in het noorden en noordoosten op het eiland, de zeereep. Mede door de 
samenvoeging van enkele zandplaten met het eiland in het midden van de negentiende eeuw, is het 
grootste deel van de westelijke duinen pas gevormd na 1854 (Bleuten, 1971). In de tweede helft van 
de negentiende eeuw ontstonden in het noorden van het eiland twee duinketens, dit ging gepaard 
met landaanwinst in noordoostelijke richting. Aan het einde van de negentiende eeuw breidden jonge 
duinenrijen zich uit; de huidige Kobbeduinen. De Kobbeduinen zijn opgebouwd uit drie ketens van 
duinen, gescheiden door smalle duinvalleien. Door de aanleg van de Stuifdijk aan de noordzijde van 
het eiland is een groot deel van de strandvlakte afgesloten van invloeden van de zee (Van Oosten et 
al., 1986).  
 
De Waddeneilanden hebben duidelijk hun eigen karakteristieken. Maar er zijn er wel degelijk fysisch 
geografisch gezien ook overeenkomsten. Zo bevatten de eilanden ieder een ‘eilandkop’, een of 
meerdere duinboogcomplexen, een of meerdere washovers, een eilandstaart en een zeereep (bijlage 
1) (Oost et al., 2012; de Groot et al., 2017). Eeuwenlang hebben wind en water het Waddengebied 
gevormd met zand en slib, aangevoerd door de zee. Afgezien van erosie en sedimentatie is er op de 
eilanden zelf reliëf gevormd. Op Schiermonnikoog komt dit naar voren in hoog opgestoven duinen van 
circa 15 meter hoog met daar tussenin vochtige duinvalleien. Op Schiermonnikoog worden deze 
duinvalleien gloppen genoemd. Vele van deze gloppen hebben een vruchtbare bodem en bevatten 
een combinatie van zeeklei, duinzand en teelaarde in de bovengrond (Winkler Prins, 1868). 
Oorspronkelijk bevatte Schiermonnikoog drie gloppen: het Kapenglop, het Zeeglop en buiten de 
duinen het Groenglop. Tegenwoordig zijn alleen het Kapeglop en het Groenglop nog zichtbaar in het 
landschap. Het ‘duinblauwgrasland’ is het vegetatietype dat hier van nature voorkomt (Westhoff, 
1954; Allan, 1856). Aan de west-, noord- en oostzijde van het eiland is een zeereep gevormd en aan de 
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zuidoostzijde een laaggelegen kwelder, die ten tijde van hoogwater onderliep. In vergelijking met de 
andere Waddeneilanden beschikt het sediment op Schiermonnikoog over een iets hoger kalkgehalte 
(1-2%). Dit heeft onder andere invloed op de vegetatie die op het eiland voorkomt (Westhoff, 1954; 
Grootjans et al., 1995).  
 

2.2 Schiermonnikoog vóór 1300 
Voor 1300 weten we maar weinig over Schiermonnikoog. Enkele vondsten afkomstig uit de prehistorie, 
middeleeuwen en de Romeinse tijd, wijzen erop dat het Waddengebied in die periodes bewoond is 
geweest. De vondsten afkomstig uit de prehistorie bestaan uit enkele bijlen en twee hamers, de 
Romeinse vondsten zijn voornamelijk scherven van aardewerk. Alle vondsten uit deze periode zijn 
aangespoelde strandvondsten. Deze vondsten zijn dus niet direct verbonden aan het huidige eiland, 
maar ze geven wel aan dat de regio rond het huidige Waddenzeegebied in die perioden bewoond is 
geweest (persoonlijke communicatie H. Dubblinga, 2 juli 2020).    
 
Westhoff et al., (1991) concluderen dat Werneroog de naam van het eiland was voordat 
Schiermonnikoog als uithof werd ingericht als onderdeel van klooster Klaarkamp. Dit zou kunnen 
betekenen dat er vóór de monniken een andere rechthebbende op het eiland was. Ook bestaat er een 
realistisch scenario dat de monniken de huidige Waddenzee zijn overgestoken om het onontgonnen 
eiland, dat mogelijk niemand toebehoorde, te ontginnen (Van der Ven, 1993).  
 

2.3 Schiermonnikoog in gebruik als uithof 
In 1165 stichtte de Orde van de Cisterciënzers het klooster Klaarkamp ten noorden van Rinsumageest, 
nabij Dokkum. De Orde hield zich voornamelijk bezig met landbouw en het in cultuur brengen van 
woeste gronden. Vanuit dit klooster werd de omliggende omgeving bedijkt en in cultuur gebracht en 
werden elders in Noord-Nederland nieuwe kloosters gesticht (Mellema, 1973). In het proefschrift van 
Van der Ven (1993) komt naar voren dat uit drie verschillende oorkonden uit 1323, 1440 en 1465 blijkt 
dat Schiermonnikoog als uithof in gebruik was. Een uithof is een boerderij die behoort tot een klooster. 
Monniken, en later lekenbroeders, beheerden en bewerkten de gronden. Ook de huidige naam van 
het eiland zou ontleend zijn aan de grijze, schiere, pijen die de lekenbroeders droegen.  
 
Door een gebrek aan bronnen is er betrekkelijk weinig bekend over de periode dat de monniken er 
hun uithof hadden. Mellema (1973) veronderstelt dat de monniken ook waterkundige werken op het 
eiland hebben aangelegd, aangezien de Cisterciënzers bij het in cultuur brengen van landerijen op 
andere plaatsen in Noord-Nederland zoals bij de Middelzee, ook onder andere dijken aanlegden. 
Winkler Prins (1868) vermeldt dat er afgezien van een molen ook een eenvoudige kapel en een graan- 
of hooischuur op het eiland zou hebben gestaan in de periode van de monniken. De aanwezigheid van 
een molen wijst mogelijk op de verbouw van graangewassen op het eiland. De buitendijkse kwelders 
werden vermoedelijk in gebruik genomen als hooi- en weiland voor de eigen veestapel (Holwerda et 
al., 2005). Mogelijk werd het eiland afgezien van de monniken bewoond door andere eilandbewoners 
die de grond pachtten van het klooster Klaarkamp (Feenstra, 1990).   
 
Uit een aantal pachtcontracten afkomstig uit de zestiende eeuw komt naar voren dat er delen van 
Schiermonnikoog behoorden tot de Domeinen van landsheer Karel V. Mogelijk betreft dit de pacht van 
‘waranden’; private jachtterreinen voor de keizer (Van der Ven, 1993).   
Ten tijde van de Reformatie vond in 1580 op religieus gebied een drastische omschakeling plaats in 
Noord-Nederland. Er volgde een omschakeling van het rooms-katholieke geloof naar het 
protestantisme. Deze Reformatie leidde tot de inbeslagname door de Staten van Friesland van alle 
kerkelijke bezittingen. Hieronder behoorden ook de uithoven (Mellema, 1973). Tot 1638 werd het 
kloostergoed als domeingoed beheerd door de Staten van Friesland, die de grond ook verpachtte 
(Wiersma, 1939; Van der Ven, 1993). Documenten uit 1598 laten zien dat Gedeputeerde Staten van 
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Friesland zich bewust waren van het slechte beheer van het eiland en dat zij trachtten dit te herstellen 
(Van der Ven, 1993).     

 ‘Van gelycken sal myn Heeren Staeten believen, mede alzodanige goede ordre te stellen op te 
Waranden van de Eylanden van Schiermonickooch, ten eynde die helm op te duinen aldaer 
wassende, van de beesten niet te vertreeden en affgebeten ofte andersins uitgepluckt worden, 
waer deur die duinen mettertyd zolden geraecken te verderven, dewyle men bevindet dat deur 
die verpachtinge der Waranden van het voorschreven Eiland, quade toesicht en weynich 
achtinge daer op genomen werd’.  
(Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland, 1782, pp. 976. In: Van der Ven, 1993). 

Uit dit fragment komt naar voren dat Gedeputeerde Staten de achteruitgang van de waranden  willen 
aanpakken. Zo wilde men de staat van de duinen herstellen, aangezien deze door begrazing van 
duinbegroeiing en afsnijden van helm achteruit was gegaan. In 1602 stelden Gedeputeerde Staten een 
rentmeester aan, die toezicht moest houden op de pachters van het eiland, zodat de staat van het 
eiland daadwerkelijk verbeterd zou worden (Van der Ven, 1993).  
 

2.4 Schiermonnikoog als heerlijkheid 
In 1638 werd het eiland als heerlijkheid te koop aangeboden. Afgezien van de grond op het eiland 
kocht de koper ook het zeerecht, het recht om belasting te heffen en de civiele en criminele justitie. 
Dat de Staten van Friesland het eiland verkochten hing samen met de onvrede over de staat van het 
eiland in die periode, ondanks de genomen maatregelen. Bovendien hadden de Staten van Friesland 
geld nodig in verband met schulden (Van der Ven, 1993). Na snel wisselend eigendom kwam de 
heerlijkheid Schiermonnikoog in handen van Johan Stachouwer. Schiermonnikoog bleef door 
erfopvolging en verkoop voor circa twee eeuwen in het bezit van deze familie (Mellema, 1973; Van der 
Ven, 1993).  
 
In 1640 stonden er op het eiland circa 120 woningen, in 1720 was het aantal gestegen naar circa 150 
woningen en in 1737 was er een forse toename tot 270 woningen (Van der Aa, 1846; Allan, 1856). 
Onder de Stachouwers is er een duidelijke groei van de bevolking waar te nemen. De relatieve 
overbevolking op het eiland was slechts mogelijk door de niet-agrarische maar maritieme activiteiten 
(tabel 2). Oorspronkelijk richtten de bewoners zich op de landbouw en veeteelt. Doordat de landbouw 
niet voldoende opbracht om van te bestaan richtte men zich al vroeg op de strandvonderij, zeevaart 
en visserij (Schroor et al., 2018). Vooral in de achttiende eeuw groeide de welvaart op het eiland door 
de walvisvaart en de toename van de scholvisserij (Winkler Prins, 1868). 
 
Tabel 2. Bevolkingsdichtheden gerekend naar cultuurgrond periode 1622 en 1795 (Schroor et al., 2018). 

Bevolkingsdichtheden  Schiermonnikoog 

Inwonersaantal per 100 ha cultuurgrond 1622 182 

Inwonersaantal per 100 ha cultuurgrond 1795 196 

 
In de zeventiende en achttiende eeuw waren er afwisselend vruchtbare en minder vruchtbare jaren 
op het eiland. Zo besloten Staten van Friesland vergunning te verlenen om het verbouwde graan op 
Schiermonnikoog uit te voeren in 1698 en 1699. In 1744 en 1771 mocht Schiermonnikoog juist 
eetwaren of hooi aankopen in de provincie (Winkler Prins, 1868). Vermoedelijk was de reden voor het 
importeren van  landbouwproducten een combinatie van een betrekkelijk lage opbrengst van de 
landerijen en het feit dat er in die periode relatief weinig inwoners zich bezighielden met de landbouw 
door de vele maritieme activiteiten.    
 
Vóór 1785 was het bestaan van de bewoners op Schiermonnikoog voornamelijk afhankelijk van de 
zeevisserij en stond Schiermonnikoog bekend om zijn grote vissersvloot. De schol, die vervolgens werd 
gedroogd op het eiland, was een geliefd product in omliggende gebieden. Later nam de zeevisserij af 
door overbevissing. De handel van koopwaar nam vanaf die periode verder toe. Men handelde vooral 
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met Oostzeegebieden: onder andere koopwaren en granen. Ook werd handel gedreven met steden 
aan de Franse en Britse kusten. De heren van het eiland hadden de grond verbeterd, onder andere 
door de aanleg van kadijken, lage dijkjes rondom landerijen. Desondanks hielden slechts betrekkelijk 
weinig bewoners zich bezig met agrarische activiteiten in deze periode (Schouten et al., 1785-1789; 
Frederiksen, 2012). In 1762 liet de familie Stachouwer een schuur bouwen voor het stallen van jongvee 
en paarden (Bakker, 2013). In het jaar 1763 experimenteerde men met de verbouw van koolzaad op 
schrale gronden, die voorheen alleen dorre duingewassen en mos voortbrachten (Mellema, 1964). Ook 
Allan (1856) omschrijft dat sinds de invloed van de eilanderheren op het eiland, die zorgden voor onder 
andere doelmatige bemesting, de vruchtbaarheid en de verbouw van gewassen sterk toenam.  
 
De eilandheren hadden bepaalde rechten en plichten op het eiland. De eilandheren wezen vier 
Schiermonnikogers aan die moesten toezien op het beheer van de wegen, paden, duinen en 
waterlozingen. Bij de koop van het eiland door de Stachouwers was er al een kerk aanwezig op het 
eiland. In 1715 werd deze kerk afgebroken omdat duinen deze dreigde te overstuiven. Meer 
landinwaarts bouwde men vervolgens een nieuwe kerk, maar circa 45 jaar later, in 1760, werd de kerk 
overstroomd. Tot het jaar 1720 stonden er circa 150 woningen op het eiland, die als buurtschappen 
verspreid lagen in het landschap. Deze buurtschappen waren: Westerburen, Oosterburen, Hoogdorp 
en Dompen (Winkler Prins, 1868). De stormvloeden van Kerstnacht 1717 en Nieuwjaarsdag 1720 
zorgden ervoor dat grote delen van Westerburen, Oosterburen en Dompen overstroomden, wat de 
bewoners dwong zich meer oostelijk op het eiland te vestigen. Ook de afkalving van de kust aan de 
zuidwestzijde van het eiland vormde een bedreiging. Van tijd tot tijd breidde de bewoning in het 
oosten van het eiland meer uit met verschillende buurten en gehuchten, waardoor uiteindelijk het 
huidige dorp tot stand gekomen is. Tot 1757 bewoonden de eilanderheren slot ‘Binnendijken’ nabij 
het buurtschap Dompen, dat omgeven was door bomen, tuinen en weilanden (Wiersma, 1939). Door 
de dreiging van het water bouwden de landsheren meer noordwestelijk slot ‘Rijsbergen’ als nieuwe 
huisvesting.  
 
De opbrengst van aangespoelde goederen op het strand is eeuwenlang een belangrijke inkomstenbron 
geweest op het eiland. Uit rekeningboeken uit de jaren 1784-1796 blijkt dat 45% van het inkomen van 
de eilanderheren bestond uit de opbrengst van strandgoederen. Ter vergelijking: 49% van het bruto-
inkomen bestond uit landhuren. Andere inkomstenbronnen voor de eilandheren vormden het 
verpachten van het jachtrecht en de verpachting van de eendenkooien (Van der Ven, 1993).  
 

2.5 Schiermonnikoog onder het beheer van mr. Banck 
In 1859 verkochten de erfgenamen van de Stachouwers het eiland aan mr. John Eric Banck (Van der 
Ven, 1993). Bij de koop deed mr. Banck afstand van de heerlijke rechten. Dit maakte hem dus eigenaar 
van het eiland, zonder dat er sprake was van een heerlijkheid (Mellema, 1973). In tegenstelling tot de 
periode dat Schiermonnikoog een heerlijkheid was, was er onder Banck vrijheid voor de bewoners om 
ongestoord in de duinen, velden en weiden rond te dwalen. Ook mochten eilanders bijvoorbeeld 
eieren zoeken, iets wat onder de Stachouwers verboden was (Wiersma, 1939).  
 
In 1878 omschreef de toenmalige predikant van het eiland, ds. Hundlingius, de verandering van het 
beheer op het eiland door wisseling van de eigenaren als volgt:  

‘Welk een verschil in 1828 was dit eiland grootendeels nog niet ontgonnen, nog aan zich zelf, 
aan den gang of loop der natuur overgelaten en min of meer woest; toen gedurig door de 
wateren der zee overstroomd,-maar thans hiervoor beveiligd, thans herschapen en in een 
nieuwen, zooveel schooner, vruchtbaarder en beter staat gebragt, allemaal door toedoen van 
onzen hooggeachten heer Mr. Banck.’ (Mellema, 1973, p. 111).   

Ds. Hundlingius schetst hiermee in grote lijnen de veranderingen op het eiland door de komst van mr. 
Banck. In de periode daarvoor zou het eiland nog onderworpen zijn aan de natuur en slechts minimaal 
zijn ontgonnen. Door de komst van mr. Banck werd het eiland beveiligd tegen het zeewater en werden 
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de landerijen verbeterd. Vermoedelijk doelt ds. Hundlingius op de Waddenzeedijk die mr. Banck in 
1860 liet aanleggen, waardoor de Banckspolder ontstond. De Waddenzeedijk moest het dorp 
beschermen tegen hoogwater en afkalving. Bij de aanleg werd 400 hectare landbouwgrond 
ingepolderd, waarvan 175 hectare voormalig gemeenschappelijke buitendijkse weidegrond (Mellema, 
1973; Westhoff et al., 1991). In de Banckspolder liet mr. Banck zes boerderijen bouwen en in 1861 liet 
hij een eendenkooi aanleggen in het oostelijk deel van de polder. 
 
In de periode dat mr. Banck eigenaar was, heeft hij samen met zijn zakenpartner niet alleen de 
waterveiligheid vergroot en de Banckspolder aangelegd, ook de verstuiving van de duinen heeft hij 
aangepakt. Zo heeft hij de vastlegging van de duinen bevorderd door het aanplanten van helm, omdat 
overstuiving de tuinen in het dorp waardeloos maakte. Vanaf circa 1860 werden jaarlijks 12.000 
vierkante roeden aan duin met helm beplant.  
 
Samen met enkele investeerders realiseerde Banck in 1885 de bouw van het Badhotel. Door afslag van 
de duinen, die ontstond door stroming tussen een zandbank en de voet van de duinen, ging het 
Badhotel in 1924 verloren (Bakker, 2008; Bakker, 2013).  
 

2.6 Schiermonnikoog onder het beheer van de Von Bernstorffs 
In 1892 verkocht mr. Banck het eiland aan de Duitse graaf Von Bernstorff-Wehningen. De Von 
Bernstorffs hadden drie generaties het eiland in privaatbezit (Westhoff, 1954). De bezittingen 
bestonden vanaf de verkoop uit: erfpachten, verschillende boerderijen waaronder een boerderij met 
eendenkooi, verschillende landerijen, tuinen en erven, polderdijk, landen inclusief buitendijkse landen 
met aanwas (Van der Ven, 1993). Vanaf de aankoop verbeterden de Von Bernstorffs de infrastructuur. 
Ze lieten wegen verharden en een steiger aan de Noordzeezijde aanleggen, recht voor het Badhotel. 
Ook lieten ze in 1927 een eerste veerdam aanleggen. De familie Von Bernstorff had als doel om van 
het eiland een kuuroord te maken. Dat is echter nooit van de grond gekomen. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog kwam de toeristenstroom meer op gang (Bakker, 2013).  
 
In 1912 plantten de Von Bernstorffs een dennenbos aan. De Nederlandse Heidemaatschappij zorgde 
voor de uitvoering. De bosaanplant bestond uit: de Oostenrijkse en Corsicaanse den, zeeden, grove 
den en de Sitkaspar. Ten noordoosten van het Eerste Dennenbos, het bosgebied direct ten 
noordoosten van het dorp en ten westen van de Prins Bernhardweg, werd ook loofhout geplant. 
Hiervoor werden de ruwe en zachte berk, zomereik, wintereik en moseik gebruikt (Westhoff et al., 
1991). In de periode 1896 tot en met 1912 heeft graaf Von Bernstorff verschillende keren wild uitgezet: 
hazen en patrijzen voor de jacht en om de bestaande soorten op het eiland te verbeteren door nieuw 
bloed toe te voegen. Voornamelijk de hazen, konijnen en fazanten zorgden echter voor grote schade 
aan de gewassen (’t Heer en Feer, 2003).  
 
Vanaf 1900 werd de landbouw in de duinen verboden omdat de duinen te kaal werden en het stuivend 
zand opnieuw een bedreiging vormde. Vanaf die periode vond landbouw alleen nog maar plaats rond 
het dorp en in de polder en vormde zich een scheiding tussen ‘dorpsboeren’ en ‘polderboeren’. De 
dorpsboeren lieten hun vee grazen ‘om de west’ en verkochten hun melk in het dorp. De polderboeren 
maakten van hun melk verschillende zuivelproducten (Bakker, 2013). In 1925 werd er een zuivelfabriek 
gevestigd op het eiland, waardoor de afzet van de zuivelproducten werd vergroot. Alle polderboeren 
en het merendeel van de dorpsboeren leverden melk aan de zuivelfabriek (Holwerda et al., 2005).  
 
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw deed de Nederlandse Staat een poging tot koop van 
Schiermonnikoog. In de jaren twintig argumenteerde de Staat dat hierdoor het beheer van het 
Waddengebied zou verbeteren. In de jaren dertig zaten er voornamelijk economische belangen achter. 
Vanaf de jaren dertig speelde het plan om de Waddenzee in te polderen en binnen dat project was het 
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van belang dat het eiland Staatseigendom werd. De graaf weigerde echter afstand te doen van het 
eiland.  
 
Op 16 mei 1940 bezetten de Duitsers Schiermonnikoog. Ook op het eiland bouwden ze 
verdedigingswerken als onderdeel van de Atlantikwall. De strategisch belangrijkste locaties op 
Schiermonnikoog waren de Batterij, het Schleidorp en de Wassermann. De Batterij, gelegen aan het 
einde van de Badweg, bestond uit een aantal bunkers en barakken voor de huisvesting van circa 200 
soldaten. Het bunkerdorp van de Duitsers heette het Schlei. Hier stonden veel radarinstallaties die 
behoorden tot het kustradarwaarnemingssysteem. Het Schleidorp lag ten noordoosten van de huidige 
Prins Bernhardweg. Op het hoogste punt van het eiland bouwden de Duitsers een 26 meter lange 
bunker; De Wassermann (Holwerda & Roelsma, 2020).   
 

2.7 Schiermonnikoog onder het beheer van Domeinen  
Net na het einde van de Tweede Wereldoorlog onteigende de Nederlandse staat het eiland 
Schiermonnikoog als vijandelijk vermogen van graaf Von Bernstorff. Als gevolg van de onteigening 
kwam Schiermonnikoog onder het beheer te staan van het Nederlands Beheers instituut, afdeling 
Leeuwarden. Het Jachtrecht werd vanaf oktober 1945 verpacht aan Jhr. Dr. J. Röel (Van der Ven, 1993). 
Van 1 januari 1947 tot en met eind 1987 beheerde Domeinen het duingebied en de kwelder. Domeinen 
benoemde vanaf het begin van de beheerperiode het grootste deel van de duinen en het 
kweldergebied tot natuurreservaat. In deze periode  beheerde Rijkswaterstaat het strand, de zeereep 
en de overige delen van de kust waar de zee direct invloed op had zoals de washovers.  
 
Het beheer van Domeinen had betrekking op het (natuur)beheer van het duinboogcomplex en de 
kwelder. Het beplanten van de (binnen)duinen, het maaien van de kwelder en het branden van enkele 
gebieden, vormden enkele activiteiten die Domeinen uitvoerde op het eiland. Volgens C. Visser 
(persoonlijke communicatie, 9 juni 2020), oud werknemer Rijkswaterstaat, bestonden de 
werkzaamheden van Rijkswaterstaat in de jaren zestig en zeventig voornamelijk uit het beheer van de 
zeewering, waardoor de noodzakelijke veiligheid kon worden gegarandeerd. De zeewering bestond 
toentertijd en tegenwoordig uit de stuifdijk lopend van het zuidwesten tot paal 5 aan de noordzijde 
van het eiland. Vanaf paal 5 loopt de zeewering van de Kobbeduinen door naar de zuidelijker gelegen 
Kooiduinen, waarna deze aansluit op de zeewerende dijk die de Banckspolder afsluit. Rijkswaterstaat 
hield zich in deze periode voornamelijk bezig met het aanleggen van de stuifdijk aan de noordzijde van 
het eiland, het planten van helm voor duinverbetering, het ophogen van de Kooiduinen en het plaatsen 
van takkenschermen.  
 
In februari 1962 brak de Waddenzeedijk door als gevolg van een combinatie van de aanleg van de 
nieuwe steiger, die zorgde voor een zwakke plek in de dijk, en een zware zuidwesterstorm. Hierdoor 
kwam een groot deel van de polder onder water te staan. Als gevolg van de dijkdoorbraak is de 
Waddenzeedijk vervolgens verstevigd en verhoogd (Holwerda et al., 2005).     
In 1989 werd het beheer van Domeinen overgedragen aan Natuurmonumenten. Dit stond los van het 
feit dat in 1989 het eiland benoemd werd tot Nationaal Park (Westhoff et al., 1991).  Door de jaren 
heen nam het aantal dorpsboeren sterk af, omdat het boeren minder rendabel werd en ook was er 
vaak geen opvolger. De ruilverkavelingen in de jaren zestig en zeventig waren aanleiding voor vele 
dorpsboeren om te stoppen en elders hun inkomsten te verdienen, zoals in het toerisme. In 1986 
verdween ook de laatste dorpsboer (Bakker, 2013). Wel hadden verschillende bewoners op het eiland 
enkele stuks vee voor eigen gebruik. Tegen pacht lieten zij deze in de duinen grazen. Dit bleef zo tot 
circa de jaren zestig. Door de afname van dorpsboeren op het eiland bleven alleen de polderboeren 
over. Tot in de jaren zeventig werd de oostelijke kwelder begraasd tot aan het Willemsduin aan toe. 
Ook werden tot de jaren zestig grote delen van de kwelder gemaaid voor agrarisch gebruik, later 
maaide de Dienst der Domeinen vanwege natuurwaarden. Het maaisel dat hierbij vrij kwam werd 
afgegeven aan de agrariërs in de polder op het eiland (Holwerda et al., 2005; persoonlijke 
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communicatie G. Klontje, 4 juni 2020). Dienst der Domeinen maaide, plagde en brandde jaarlijks delen 
van het eiland, om overwoekering te voorkomen. Dit maakt dat er toentertijd sprake van een 
cultuurlijkbeheer op het eiland. In de periode van 1959 tot 1990 maakte men geen gebruik van de 
eendenkooi en is deze in verval geraakt. In 1990 is de eendenkooi volledig gerestaureerd. Ze heeft 
tegenwoordig een wetenschappelijke en educatieve functie, ook biedt ze bescherming voor de 
watervogels (Bakker, 2013).  
 
Na de Tweede Wereldoorlog kwam het toerisme meer op gang op Schiermonnikoog. In de jaren vijftig 
van de vorige eeuw kwamen uitvoeringsplannen tot stand voor de plaatsing van recreatiewoningen. 
Vanaf deze periode speelde het toerisme een cruciale rol in het bestaan van de eilandbewoners 
(Holwerda et al., 2005).  
 

2.8 Schiermonnikoog onder het beheer van Natuurmonumenten 
Vanaf 1989 kreeg het buitengebied van Schiermonnikoog een nieuwe beheerder; De Vereniging 
Natuurmonumenten, en werd het buitengebied uitgeroepen tot Nationaal Park. Het beschermen en 
ontwikkelen van natuurlijke- en cultuurhistorische waarden vormt de basis voor het terreinbeheer 
van Natuurmonumenten (Natuurmonumenten, 2017).  
Uit de statuten van Natuurmonumenten is het volgende citaat overgenomen: 

‘Natuurmonumenten heeft als doel het behoud en beheer van terreinen met 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden en de zich daarop bevindende 
monumenten van geschiedenis en kunst. Dit voor het welzijn van de natuur en de mens. Ook 
het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt is een 
onderdeel van onze maatschappelijke taak’ (Natuurmonumenten, 2017, pp. 5).  

Hieruit komt naar voren dat Natuurmonumenten streeft naar het beheren en behouden van terreinen 
met natuurwetenschappelijke, landschappelijke maar ook cultuurlijke waarden. En dat gestreefd  
wordt naar het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid over deze waarden. Deze visie 
is leidend voor ieder gebied dat Natuurmonumenten beheerd. Doordat ieder natuurgebied zijn eigen 
kenmerken en identiteit heeft, heeft ieder gebied dat Natuurmonumenten beheerd een passend 
beleid, zo ook het Nationaal Park Schiermonnikoog. Met het Overlegorgaan Nationaal Park 
Schiermonnikoog worden eilanders en andere belanghebbenden betrokken bij besluiten binnen het 
Nationaal Park.  
 
De laatste dertig jaar is het landschap op Schiermonnikoog sterk veranderd. De duinen zijn grotendeels 
dichtgegroeid, zilte graslanden zijn verdwenen en het landschap is vele malen geslotener geworden 
(figuur 5). Dit is sterk beïnvloed door de afname van dynamiek op het eiland en door de toename van 
stikstofneerslag. De dynamiek op het eiland is met name afgenomen door:    

• Afname konijnenpopulatie (door voornamelijk myxomatose en VHS) 

• Aanleg Stuifdijk 

• Beëindiging kwelderbeweiding en in mindere mate beweiding in de duinen 

• Bedijking Westerkwelder 
Het belangrijkste uitgangspunt van het huidige Beheer en Inrichtingsplan ‘plus’ (Nationaal Park 
Schiermonnikoog, 2011) is om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de natuurlijke processen op het 
eiland. Zodat met name de dynamiek hier toeneemt. Dit maakt dat de focus van het terreinbeheer 
gericht is op een wildernisnatuurbeeld. Door met name de grote verscheidenheid van het eiland zijn 
beheerstrategieën verdeeld over vier verschillende deelgebieden: 

• Nagenoeg natuurlijk kustlandschap: alle delen van het gebied buiten de waterkering  

• Half-natuurlijk duinlandschap: grootste deel van de duinen binnen de waterkering  

• Natuurrijk cultuurlandschap: zone rond het dorp en aan de binnenduinrand  

• Economisch cultuurlandschap: polder en dorp (ligt buiten begrenzing Nationaal Park) 
(Geciteerd uit Beheer- en Inrichtingsplan ‘plus’ 2011-2022, p. 82-83) 
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In de meest natuurlijke zones van het eiland zijn de beheersingrepen eenmalig en puur gericht op het 
herstellen van natuurlijke dynamiek, mits de veiligheid of andere waarden en belangen dit toelaten. In 
het huidige beheerbeleid mogen in de meer natuurlijke delen van het eiland cultuurhistorische 
elementen vervagen, met uitzondering van de twee bakens in de Kobbeduinen en op het Willemsduin. 
In de cultuurlandschappen worden de cultuurhistorische elementen behouden en zichtbaar gemaakt. 
Het beheer vindt in deze zones intensiever plaats dan in de natuurlijke zones, door kleinschalig 
beweiden, maaien, plaggen en kappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 5. De afname van dynamiek in de duinen tussen 1969 en 2020 (Rijkswaterstaat, 1969 & 2020). 
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Figuur 6. Landgebruikskaart agrarische activiteiten (Esri, bewerkt in ArcMap 10.5.1). 
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3. Inventarisatie historisch grondgebruik  
Door de eeuwen heen zijn op Schiermonnikoog vele activiteiten uitgevoerd die het landschap hebben 
veranderd. Sommige activiteiten waren van korte duur en hebben nauwelijks impact gehad op het 
landschap. Andere waren bepalend voor het landschap zoals wij dat vandaag de dag kennen op het 
eiland. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op alle aspecten die het landgebruik in de duinen en op de 
kwelders hebben beïnvloed. Hiervoor is onderscheid gemaakt in vijf categorieën: landbouw en 
veeteelt, jacht en visserij, infrastructuur en nederzettingen, waterstaat en overige aspecten. De laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle relicten van landgebruik in het verleden.   
 

3.1 Landbouw en veeteelt 
Het verbouwen van gewassen en het houden van vee waren in het verleden noodzakelijk voor het 
onderhouden van de eilandbevolking. Vanaf het einde van de achttiende eeuw waren verschillende 
families afhankelijk van de inkomsten uit de landbouw en veeteelt, terwijl andere families meer voor 
eigen gebruik gewassen teelden op akkers en vee hielden. De grote rol die de landbouw en veeteelt 
hierdoor hadden (en momenteel nog hebben), is van grote invloed geweest op het landschap (figuur 
6).  
 

3.1.1 Duinakkers 
Om de zelfvoorzienendheid van het eiland te vergroten werden delen van de duinen door de 
eilanderbevolking ontgonnen en ingericht als duinakker (figuur 7 en 8). De opbrengsten van de 
akkertjes waren noodzakelijk om in de dagelijkse behoefte van de eilanders te voorzien (Allan, 1856). 
Vanaf welke periode de verpachting van akkertjes in de duinen plaatsvond, is niet exact bekend. Wel 
werd er vanaf de zeventiende eeuw, in de periode dat de Stachouwers eigenaar waren van het eiland, 
weidegrond verhuurd en grond verpacht. Waarschijnlijk viel de pacht van duingrond voor akkertjes 
daar ook onder. Op de kaart van Stachouwer (1769) is ten noorden van het huidige dorp een omdijkt 
perceel weergegeven, ‘een kamp’. Hier werden vermoedelijk gewassen verbouwd en waarschijnlijk 
werd het kamp ook verhuurd aan eilandbewoners (persoonlijk contact dr. H. Feenstra, 9 juli 2020).    
 
In 1899 vermeldt Graaf Von Bernstorff 12 hectare aan duingrond in pacht te hebben uitgegeven. 
Hiervan werd 2/5 voor aardappelland gebuikt, 2/5 als schapenweide en 1/5 voor de verbouw van 
bonen (Holwerda et al., 2005). Tot na de Tweede Wereldoorlog waren de duinakkertjes nog in gebruik. 
Dat eindigde toen na de Tweede Wereldoorlog de welvaart toenam en het toerisme meer tot bloei 
kwam (Holwerda et al., 2005). 
    
Het merendeel van de duinakkertjes was gelegen rondom het dorp, zoals rondom het Karrepad, bij het 
huidige Hazenweitje, en in de Noorderduinen nabij het Zwarte duinenpad en de Badweg (Winkler 
Prins, 1868; Mellema, 1973). Op de akkertjes teelde men verschillende gewassen, maar hoofdzakelijk 
waren dit aardappelen, voederbieten en tuinbonen (Mellema, 1973). Voor de aanleg van de akkertjes 
werd een lapje duingrond gepacht van de eilandeigenaar en vervolgens werd het gebiedje 
geëgaliseerd. Door zowel het egaliseren alsmede doordat omliggende vegetatie zand ging vasthouden, 
ontstond om de akker een aarden walletje. Deze walletjes zorgden voor het beperken van het 
stuivende duinzand op de akkers (Mellema, 1973). Om op de arme duinengrond de opbrengst aan 
gewassen te kunnen vergroten, werden de akkertjes ook bemest. In de jaarverslagen over de jaren 
1908, 1910 en 1913 staat vermeld dat hazen en fazanten de verbouw van aardappelen in de duinen 
vrijwel onmogelijk maakten (Holwerda et al., 2005).  
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Figuur 8. Ligging van duinakkertjes rond het Karrepad, 
rechts op de afbeelding (KLM Aerocarto 1929). 

 
 

 
 

3.1.2 Bloembollenteelt 
In september 1901 werden - onder toezicht van de Rijkstuinbouwleraar van Friesland, de heer 
Leendertz en in overeenstemming met de gemeente - enkele proefveldjes aangelegd voor de teelt van 
bloembollen en veenbessen (Dagblad van het Noorden, 1901). De heer J. Velthuis begon als eerste 
met deze proeven op het eiland. Op drie verschillende locaties in duinpannen liet hij een proefveldje 
van 6 m2 aanleggen, waarna drie verschillende varianten hyacinten en tulpen werden geplant; in totaal 
108 stuks. Het eerste jaar was succesvol. Het jaar erop konden de proeven worden voortgezet met 
hyacinten, tulpen, narcissen, irissen, scilla’s, chionodoxa’s, erythroniums en krokussen. In het najaar 
van 1903 werden meer narcis- en tulpenbollen ingekocht, waardoor de voorraad bloembollen werd 
vergroot en de drie proefveldjes werden verenigd tot één groot veld (Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, 1904). De aanleiding van de proeven was het gebrek aan werkgelegenheid in die 
periode op het eiland en de verwachting dat de teelt van bloembollen succesvol zou zijn omdat de 
kalkrijke duingrond geschikt zou zijn voor de bollenteelt. Uit de proeven moest blijken of dit laatste 
inderdaad het geval was en welke typen bollen het meest geschikt waren. In een gemeentelijke 
vergadering in maart 1904 kwam naar voren dat de Rijkstuinbouwleraar concludeerde dat proeven 
rondom de bollenteelt erg geslaagd waren. Volgens de Rijkstuinbouwleraar waren de bloembollen van 
een erg goede kwaliteit, zodat ze konden concurreren met de bloembollen uit de regio van Haarlem. 
Dit zorgde voor de oprichting van de ‘Vereniging tot Bevordering der Bloembollencultuur’ op het 
eiland, die bestond uit 57 leden (Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1904). Door het 
oprichten van deze vereniging zou de bloembollenteelt en aanverwante teelten grootschaliger worden 
georganiseerd. Rijkstuinbouwleraar Leendertz te Leeuwarden leidde de vereniging (Algemene 
Vereeniging voor Bloembollencultuur, 1904). De vereniging heeft een stuk land gehuurd, vele nieuwe 
bollen ingekocht en de bollen afkomstig van de bovengenoemde proefvelden overgenomen, zodat in 
het najaar van 1904 op vrij grote schaal bloembollen geteeld konden worden.  
 
De oppervlaktes aan grond voor bollenteelt verschilden door de jaren heen (tabel 3). In 1907 is echter 
de ‘Vereniging tot Bevordering der Bloemenbollencultuur’ ontbonden en zijn de bloembollen aan 
particulieren verkocht. Vanaf 1908 tot 1917 is in de ‘Vragenlijst over den Landbouw’ niets aangegeven 
over bollenteelt. De aanleiding voor de opheffing van de ‘Vereniging tot Bevordering der 
Bloembollencultuur’ is onbekend.   

Figuur 7. Aardappelakker rond het Karrepad, omstreeks 1920-

1930 (Fotoarchief J. Holwerda). 
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Tabel 3. Oppervlaktes aan bloembollenvelden tussen 1901 tot 1907 (Verslag over den Landbouw Friesland: 1901, 1902, 
1903, 1904, 1905, 1906, 1907). 

Jaar Oppervlakte bloembollenteelt in het duingebied van Schiermonnikoog 

1901 18 m2 

1902 18 m2 

1903 1.500 m2 

1904 2.200 m2 

1905 3.600 m2 

1906 3.600 m2 

1907 3.600 m2 

 
De exacte locatie van de proefvelden in de duinen of het grootschalige bloembollenveld rond 1906 is 
niet met zekerheid vast te stellen. Wel pachtte J. Velthuis rond begin 1900 grond in de duinen, rond 
de zuidoostelijke vuurtoren (Kadasterkaart N32, sectie A, blad 5). Aannemelijk is dat hier in het begin 
de bloembollenvelden hebben gelegen, aangezien hij hier begon met de proeven.  
 

3.1.3 Helmsnijden 
Door slechte economische omstandigheden in het begin van de achttiende eeuw waren verschillende 
huishoudens afhankelijk van de productie van helmmatten. Zij waren hiertoe gedwongen door 
economische achteruitgang in de scheepsvaart, botvisserij en slechte vangst in vogelnetten op het wad 
(stalnetten). Helm werd in de duinen vaak in juli afgesneden, waarna ze gedroogd werd tegen 
duinhellingen in de zon. Tot de winter werd het gedroogde helm opgeborgen waarna het in repen 
werd gevlochten, die aan elkaar werden genaaid met zeilgaren tot ronde, ovale of rechthoekige matten 
(Bakker, 2013). Afgezien van Schiermonnikoog werden de helmmatten ook in andere delen van 
Nederland verkocht. Hierdoor konden verschillende gezinnen op het eiland inkomsten verkrijgen 
(Mellema, 1969; Wiersma, 1939).  
 
Als gevolg van de helmsnederij kwamen de duinen tot verstuiving. Vanaf 1860 werd de vastlegging van 
de duinen bevorderd door helmaanplant. Jaarlijks werd circa 2 hectare aan helm geplant. Zodat een 
vijftigtal huishoudens die van de helmvlechterij leefden, zoveel helm mocht snijden als nodig was voor 
het maken van 60 tot 80 matjes (Winkler Prins, 1868; Westhoff, 1991). Mr. Banck dekte de kosten voor 
helmaanplant volledig. Vanwege deze maatregel prees men mr. Banck ook om zijn armenzorg. Door 
het planten van helm op zijn eigen kosten werd de werkgelegenheid op het eiland in de negentiende 
eeuw vergroot (Mellema, 1973).  
 
Volgens Westhoff et al., (1991) stond het Waddengebied in het algemeen bekend om de toepassing 
van helm voor het maken van touw en voor dakbedekking, of dit op Schiermonnikoog ook gebeurde 
heb ik niet kunnen vinden, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk. 
 

3.1.4 Duinbegrazing 
In de duinen zijn verschillende percelen in gebruik geweest als weiland (Holwerda et al., 2005). In de 
periode dat de Stachouwers eigenaar waren van het eiland, werden duingronden als weidegrond 
verpacht. Vaak waren dit de laaggelegen duinen of delen van duinvalleien, omdat deze locaties vaak 
begroeid waren en geschikter waren als weiland dan de dorre, vrijwel onbegroeide hogere duinen. De 
locaties van de ijsbaan, Martjeland, Om de West, het Kapenglop en het Groenglop zijn enkele locaties 
waar men zoal vee liet grazen. Vee, zoals een enkele koe of geit, stond vaak aan het spit en was voor 
eigen gebruik (figuur 9). De begrazing van vee was extensief en verspreid over de duinen. Door de 
aanleg van de Banckspolder vanaf 1860 begon er onderscheid te ontstaan tussen dorpsboeren en 
polderboeren. De dorpsboeren pachtten vanaf die periode stukjes grond, waarbij ze meer vee hielden 
en de melk verkochten als bron van inkomen. Afgezien van de dorpsboeren waren er ook andere 
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Figuur 9. Kleinschalige begrazing in de duinen door een geit rond 1910 (Tresoar,1910). 

eilanders die voor eigen en kleinschaliger gebruik vee in de duinen lieten grazen. Tot circa de jaren 
zestig van de vorige eeuw graasde vee voor agrarische doeleinden in de duinen (persoonlijk contact G. 
Klontje, 4 juni 2020; T. Talsma, 25 juni 2020). Ten behoeve van het vee zijn in de duinen en de gloppen 
drinkplaatsen aangelegd met zoetwater: dobbes. Verschillende dobbes zijn nog zichtbaar in het 
huidige landschap. Meer recent, rond de zestiger jaren, zijn drinkwaterputten aangelegd voor het vee 
in de Kooi- en Kobbeduinen.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 Kwelderbegrazing 
Freeweide 
Reitsma (1987) omschrijft een ‘freeweide’ als een gemeenschappelijke grond, waarop de bewoners 
hun vee weidden. Over Ameland schrijft Houwink dat de ‘freeweide’ een onverdeelde lap grond was, 
die de burgers collectief in eigendom hadden. Deze weide werd op Ameland collectief gehuurd van de 
rechthebbenden. Of de situatie rondom de ‘freeweide’ op Schiermonnikoog gelijk was aan die van 
Ameland is niet met zekerheid te zeggen. Wel laten contracten uit de periode dat de Stachouwers 
eigenaar waren van het eiland zien dat de eilandheren tegen betaling van ‘weidegelden’ de bewoners 
op het eiland toestonden hun vee te laten grazen op een gemeenschappelijke weide. Volgens van der 
Ven (1993) was tot 1858 deze ‘freeweide’ gelegen aan de oostzijde van het eiland, op de toenmalige 
kweldergronden. Dit maakt dat de ‘freeweide’ waarschijnlijk gelegen was ter plekke van de ‘weilanden 
tot circa 1850’, zie figuur 6. Vanaf 1858, toen mr. Banck eigenaar werd van het eiland, werd de 
‘freeweide’ opgeheven en ingericht als landbouwgrond.  
 
De eilandheren hadden voorrang bij het gebruik van weides boven de eilandbewoners (bijlage 2). Uit 
het pachtreglement uit 1711 komt dit onderscheid naar voren: de paarden van de eilanders mochten 
pas in de weides wanneer de herder, die in dienst was van de eilandheren, klaar was met hoeden.   
 
Oostelijke kwelder 
De Binnenkwelder is in de negentiende eeuw ontstaan toen het gebied door de Kobbeduinen werd 
afgesloten van de Noordzee. In juli 1867 heeft toenmalig burgermeester Van de Worm een reglement 
opgesteld waarbij hij onder andere ingaat op de beweiding van vee van de dorpsboeren op de kwelder. 
Dagelijks brachten de dorpsboeren hun vee in de ochtend naar de kwelder, om ‘s avonds het vee weer 
in hun dorpsschuren te stallen (Holwerda et al., 2005).   
 
Tot circa 1950 werd een deel van de Binnenkwelder begraasd door melkvee (figuur 10). Tussen 1950-
1959 begraasde jongvee de volledige Binnenkwelder (Westhoff et al., 1991). Beweiding door jongvee 
vond in de jaren vijftig tot het Willemsduin plaats onder toezicht van een koeherder. Domeinen wilde 
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Figuur 10. Jongvee doorkruist een slenk op weg richting het Koehok (Holwerda et al., 2005). 

vanuit beheeroogpunt in die periode de gehele kwelder begraasd hebben. Door de begrazing werd 
verruiging tegengegaan en werden broedgelegenheden voor de weidevogels behouden; dit vormde 
een van de belangrijkste motieven voor Domeinen om te begrazen (Bakker, 1984). Doordat er op het 
eiland zelf niet voldoende koeien waren, werd tot 1958 de kwelder ook begraasd door jongvee 
afkomstig van de vaste wal, maximaal waren dit jaarlijks 200 koeien. De koeherder verbleef in de 
Herdershut, die tegenwoordig is ingericht als Veldbiologisch station voor onderzoek van de 
Rijksuniversiteit Groningen (Westhoff et al., 1991).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1959 beëindigde de Dienst der Domeinen de beweiding tot het Willemsduin. De Dienst schafte ook 
beweiding door vee afkomstig van de vaste wal af, omdat de herder te duur was en omdat er ziekten 
heersten onder het vee. Vanaf 1959 werd het kweldergebied tot de eerste slenk verpacht aan de 
vereniging het ‘Boerenbelang’ voor begrazing. Door het opheffen van beweiding tot het Willemsduin 
in 1958, trad er verruiging op van de vegetatie door ophoping van organisch materiaal. De verruiging 
is nadelig voor broedvogels. Om die tegen te gaan, werden verschillende delen op de kwelder gemaaid 
door Dienst der Domeinen. Ook in de periode voor de begrazing tot het einde van de kwelder maaide  
Dienst der Domeinen al (Westhoff et al., 1991).         
 
Tot circa de jaren zeventig van de vorige eeuw had begrazing voornamelijk een agrarisch doel. Vanaf 
de jaren zeventig graasde het vee als middel om natuurdoelen te realiseren (Vereniging 
Natuurmonumenten, 1999).  
 
Westerkwelder  
Vanaf 1900 nam de aanwas ten zuidwesten van het huidige dorp sterk toe en ontstond de 
Westerkwelder. Het noordelijk deel van deze kwelder werd door drie verschillende boeren gepacht en 
werd in gebruik genomen als weide en hooiland (persoonlijke communicatie met C. Soepboer, 4 juni 
2020; persoonlijke communicatie J.P. Dijkstra, 8 juni 2020). De boeren die gebruikmaakten van deze 
gronden waren dorpsboeren. Vanaf de jaren vijftig realiseerde Johannes van Dijk een dijk: de 
Johannesdijk, die zorgde voor de inpoldering van de Westerkwelder (figuur 11). Door deze inpoldering 
nam de weidegrond met circa 30 hectare toe. Ook de zo ontstane Johannespolder werd door dezelfde 
drie dorpsboeren in gebruik genomen. De Johannesdijk brak echter verschillende malen door. In de 
jaren zestig sloot Rijkswaterstaat de Johannespolder voorgoed af van de zee. Hierdoor ontstond de 
Westerplas ter plekke van de Johannespolder. Na het ontstaan van de Westerplas vond er ten noorden 
hiervan nog begrazing plaats tot circa de jaren zeventig (Holwerda et al., 2005).    
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Figuur 11. De Westerkwelder bij hoogwater, voor de definitieve bedijking en het ontstaan van de Westerplas, omstreeks 
1950 (Fotoarchief J. Holwerda). 

Veedriften 
Op het eiland zijn nog twee veedriften ter herkennen; it Aude Kúpaid en it Kúpaid. Via het Aude Kúpaid 
liepen de koeien achter de huidige Noorderstreek langs, richting de kwelder om te grazen (figuur 12). 
Het ging hierbij om de koeien die de ‘dorpsboeren’ in of rond het dorp stalden en ‘s ochtends naar de 
kwelder brachten om overdag te grazen. ’s Avonds stonden de koeien rond het dorp weer op stal. 
Tegenwoordig is deze oude veedrift gedeeltelijk in gebruik als ruiterpad (persoonlijke communicatie 
A. Talsma, 25 juni 2020). Het Kúpaid is tegenwoordig nog als veedrift in gebruik (figuur 13). Het vee 
loopt van het binnendijkse Koehok over de dijk naar de Oostelijke kwelder.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12. De huidige staat van it Aude Kúpaid, het grootste 
deel is tegenwoordig een ruiterpad (Foto auteur, 2020). 

Figuur 13. Het Kúpaid, dat over de dijk van het binnendijkse 
Koehok naar de Oosterkwelder loopt (Foto auteur, 2020). 
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3.1.6 Hooilanden 
Voor zover bekend werden toen het eiland in gebruik was als uithof, omstreeks 1300 tot 1580, de 
vochtige delen van het eiland al gebruikt als hooiland waarmee vee werd gevoed (Wiersma, 1939). Tot 
circa 1717, na de eerste grote stormvloed, lagen de hooilanden (mieden) ten oosten van de 
Oosterburen en Westerburen. Toen vanaf begin achttiende eeuw het westelijk deel van 
Schiermonnikoog verdween als gevolg van kustafkalving en overstromingen, moesten nieuwe 
landerijen, weidegronden en hooilanden in cultuur gebracht worden. Als gevolg hiervan stelde in 1711 
Henrica Helmholt, de weduwe van Johan Stachouwer en regente en eigenaresse van het eiland, een 
pachtreglement op (bijlage 2). Hierin komt duidelijk naar voren dat de eilanders zelf voor een groot 
deel verantwoordelijk waren voor het beheer van de hooilanden in deze periode (Stachouwer, 1711). 
Ten zuiden van het huidige dorp lagen vanaf het midden van de achttiende eeuw de hooilanden. Ook 
na de aanleg van de Banckspolder lagen daar de hooilanden van voornamelijk de polderboeren. Door 
de sluis in de Waddenzeedijk kon de waterstand in de hooilanden gereguleerd worden, wat de groei 
bevorderde. Ook werden deze hooilanden bemest met slib, die buitendijks in de petten werd 
verzameld (Winkler Prins, 1868). Ten oosten van de Reddingsweg hooiden zowel de polderboeren als 
de dorpsboeren (figuur 14). Dit duurde tot circa de jaren vijftig van de vorige eeuw (persoonlijk contact 
J. Holwerda, 11 augustus 2020).  
 

 

 

3.1.7 Schaaponderkomen en boerenplaatsen 
Homme Stee 
Op de kaart van Stachouwer (1769) is ten westen van het dorp een ‘homme stee’ aangegeven. Dit 
verwijst naar een boerderijplaats, die waarschijnlijk op een kwelderduintje was gelegen. Mogelijk was 
deze boerderijplaats in gebruik als veehouderij (persoonlijke contact dr. H. Feenstra, 9 juli 2020).  
 
Schaepecamp / schaapsvennen 
In 1769 is het gebied ten zuiden van de voormalige boerderij Pathmos in gebruik als schaepecamp / 
schaapsvennen (Toegangsnr. 49, Archief Rijkswaterstaat. Inventarisnr. 49). De schaapsvennen waren 
niet alleen in gebruik als drinkplaatsen voor de schapen, maar de schapen werden er vermoedelijk ook 
in gewassen.   
 
Schaapskooi Helmsnijderspad 
Tegen het huidige dorp aan lag een schaapskooi aan het Helmsnijderspad (persoonlijke communicatie 
H. Dubblinga, 2 juli 2020). Mogelijk graasden de schapen op de Louwvlakte en/of in de omliggende 
duinen.  

Figuur 14. Hooien ten oosten van de Reddingsweg, omstreeks 1920-30 (Fotoarchief  J. Holwerda). 
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Schaapskooi Groenglop 
Van der Boon Mesch (1862) vermeldt dat vlak na de aanleg van de Waddenzeedijk mr. Banck circa 300 
schapen van het Texels ras aanschafte, die op de nieuw aangelegde Waddenzeedijk zouden grazen. 
Ook zouden ze zorgen voor het aanstampen van de dijk en het bemesten daarvan. Dit sluit aan op het 
verhaal dat Maria Hooghart heeft opgetekend in een thema-uitgave van de historische vereniging ‘t 
Heer en Feer. Haar vader vertelde over de schaapskooi in het Groenglop: 

‘Toen kwamen er tweehonderd schapen op de dijk om het plat te trappen en te bemesten. 
Overdag waren de schapen op de dijk en ’s nachts in de stal. Over de Herdersdam liepen ze 
recht op de stal af. Die stond dicht tegen de duinen aan en heette “De Dúnstaal”. Waarschijnlijk 
was die stal van gemeentewege speciaal voor dit doel gebouwd. Als er niet genoeg op de dijk 
te grazen was, werden ze in de stal bijgevoerd.’ 
(Hooghart, 2005. In: Holwerda et al., p. 37-38) 

 
Afgezien van deze twee bronnen is er geen andere bevestiging gevonden voor de aanwezigheid en het  

gebruik van de schaapskooi in het Groenglop.  

3.1.8 Ontwatering van de duinen en de Binnenkwelder 
In de jaren dertig en zestig van de vorige eeuw kende men veel wateroverlast in het duinengebied, 
met name rondom de Badweg en het Kapenglop. Om de wateroverlast af te laten nemen, voornamelijk 
voor het agrarisch landgebruik, is een stelsel van sloten en greppels gegraven ter ontwatering van de 
duinen. De belangrijkste twee watergangen waarop de overige greppels werden aangesloten, liepen 
van de Badweg via het Kapenglop naar het Groenglop en van de Badweg via het Karrepad richting de 
voormalige Westerkwelder (persoonlijke communicatie C. Soepboer, 4 juni 2020). Slechts een beperkt 
deel van dit sloten- en greppelsysteem, is met historische, hoogte- en satellietkaarten achterhaald. 
Een deel daarvan is vandaag de dag nog in gebruik voor de afwatering. 
 
Sinds het ontstaan van de Binnenkwelder, circa een eeuw geleden, is de Binnenkwelder voor een groot 
deel in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Om het gebied ten oosten van de Reddingsweg 
beter te ontwateren, is er een ontwateringsstructuur aangelegd. Die structuur sloot aan op de kreken 
die uitkomen in de Binnenkwelder. Dit stelsel aan sloten zorgde ervoor dat de Binnenkwelder beter 
begaanbaar was, ook in natte perioden, voor onder andere maaimachines. Het ontwateringsstelsel is 
deels in de jaren dertig aangelegd, in de jaren zestig is dit verder uitgebreid. Tegenwoordig is dit 
ontwateringsstelsel bijna volledig dichtgegroeid (figuur 15) (persoonlijke communicatie W. Penning, 
10 juni 2020; persoonlijke communicatie A. Talsma, 25 juni 2020).  

Figuur 15. Een van de vele greppels die zijn gegraven in de Binnenkwelder en die nog zichtbaar zijn in het huidige landschap 
(Foto auteur, 2020). 
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3.1.9 Bemesting 
Vanaf het midden van de achttiende eeuw stimuleerden de eilandheren de verbouw van 
landbouwgewassen op het eiland en zorgden voor doelmatige bemesting van de landerijen, waardoor 
de vruchtbaarheid werd vergroot (Allan, 1856). De eilandheren hadden richtlijnen opgesteld voor het 
gebruik van weides en hooilanden. Hieruit bleek dat de hooilanden in de periode van de Stachouwers 
al bemest werden met mestwagens. Afgezien van de weides en hooilanden werden ook de 
duinakkertjes bemest, om de arme duingrond meer geschikt te maken voor de verbouw van gewassen 
(Holwerda et al., 2005). Koeienmest, zeewier en slib, dat buitendijks in de putten werd verzameld, 
werden voor de komst van kunstmest voornamelijk gebruikt als bemesting (persoonlijk contact H. 
Dubblinga, 30 juli 2020; Winkler Prins, 1868).  
 
In 1894 is op het eiland voor het eerst kunstmest gebruikt (Holwerda et al., 2005). Al voor de jaren 
veertig van de vorige eeuw werd op de Binnenkwelder en de Oosterkwelder tot de eerste slenk jaarlijks 
kunstmest gestrooid, zodat er geschikte gewassen groeiden voor het hooien en begrazing. In de jaren 
zeventig werd de bemesting op de kwelder uitgebreid tot de Kobbeduinen, wat het gevolg was van 
uitbreiding van weidegrond (Westhoff et al., 1991). Door het bemesten en maaien van de buitendijkse 
kwelders veranderden de kweldervegetaties in vegetatie die vergelijkbaar was met gecultiveerde 
weidegrond (figuur 16). Eind 1987 is er in totaal vier ton kunstmest op de buitenkwelder gestrooid. 
Door de benoeming van onder andere de kwelder als Nationaal Park werd de cultivering van de 
kwelder stopgezet, waarmee de bemesting en het maaien verboden werden (Holwerda et al., 2005).  
 

  

Figuur 16.  Als gevolg van bemesting en beweiding is een groot deel van de oostelijke kwelder veranderd in een 

alledaags grasland (Foto auteur, 2020). 
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Figuur 17. Landgebruikskaart jachtactiviteiten (Esri, bewerkt in ArcMap). 
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3.2 Jacht en visserij 
Zowel de jacht als de visserij heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van het eiland. De jacht 
was voornamelijk een voorrecht van de eilandheren, maar speelde ook onder de bevolking in de vorm 
van stroperijen een belangrijke rol. Vanaf de periode dat de Dienst der Domeinen het buitengebied op 
het eiland beheerde, werd het buitengebied verpacht aan jagers. In 1994 is het contract tussen de 
jagers en de Vereniging Natuurmonumenten, afgelopen. Vanaf die periode is jacht op het eiland niet 
meer toegestaan.  
 
De visserij vormde door de eeuwen heen een belangrijke inkomstenbron voor de eilanderbevolking, 
tradities rondom de botvangst zijn vandaag de dag nog toegestaan. Echter heeft de visserij op het land 
nauwelijks relicten opgeleverd. Mogelijk bevonden zich schuren aan de noordzijde van het dorp waar 
schol werd gedroogd. Ook zou er een bokkinghang hebben gestaan in of rond het dorp waar collectief 
haring werd gedroogd (Wiersma, 1939). Waar deze bokkinghang zou hebben gestaan, is niet bekend. 
Door gebrek aan gebruikssporen van de visserij op het eiland zelf, wordt in deze paragraaf niet dieper 
op de visserij ingegaan. In figuur 17 zijn alle relicten met betrekking tot de jachtactiviteiten 
weergegeven.  
 

3.2.1 Uitzetten wild 
In de periode van de Stachouwers was de jacht enkel en alleen een voorrecht van de eilandheren. 
Eieren mochten alleen worden geraapt wanneer er toestemming voor gegeven werd (’t Heer en Feer, 
2003). In de periode onder mr. Banck was er op dit gebied veel meer vrijheid. Er mocht vrij gestroopt 
worden en er mochten eieren worden gezocht. Gedurende de periode dat de Von Bernstorffs eigenaar 
waren van het eiland was het jagen alleen een voorrecht van de eilandheren en hun gasten. Wel waren 
er enkele konijnendelvers aangesteld, die beroepsmatig het overschot aan konijnen vingen (figuur 18). 
Het vangen van vogels met netten werd slechts op enkele locaties toegestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 18. Twee eilanders met hun vangst uit konijnendelverij rond 1950 ('t Heer en Feer, 2003). 
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Kijkend naar de geschiedenis van Schiermonnikoog hebben twee verschillende fases grote invloed 
gehad op de wildstand op het eiland. Ten eerste werden vermoedelijk al in de tweede helft van de 
dertiende eeuw konijnen uitgezet op de Waddeneilanden (Westhoff, 1967; Adriani et al., 1980; 
Westhoff et al., 1991). Dit hangt mogelijk samen met de pacht van ‘waranden’, die plaatsvond op 
Schiermonnikoog in het kader van de jacht (Van der Ven, 1993).  Eeuwenlang hebben de konijnen het 
eiland en met name de vegetatie sterk beïnvloed. Ten tweede heeft het wildbeheer van de Von 
Bernstorffs grote invloed op de wildstand gehad. Zij hebben ter wille van de jacht verschillende malen 
wild uitgezet ter verbetering van de wildstand op het eiland (figuur 7 en 9). Zo werden in het najaar 
van 1896 hazen afkomstig uit Duitsland uitgezet. Dit gebeurde wederom in 1912 en in de jaren dertig 
van de vorige eeuw. Ook werden er in 1912 patrijzen uitgezet op Schiermonnikoog, circa 50 in totaal, 
die tot dan toe niet voorkwamen op het eiland (Nieuwsblad van het Noorden, 29 januari 1912). Het 
uitzetten van wild zorgde voor nieuw bloed binnen de wildstand op Schiermonnikoog, wat de 
wildstand gezonder maakte. Door het uitzetten van het wild nam de wildoverlast voor de 
eilanderbevolking toe. Door met name de konijnen werd tot de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw 
voorkomen dat het eindstadium van successie in de duinen werd bereikt, waardoor de dynamiek in 
het duingebied behouden bleef. Ook beïnvloedt een matige konijnenstand de verscheidenheid van 
vegetatie, die hierdoor toeneemt (Westhoff et al., 1991). Door konijnenziekten als Myxomatose en 
VHS is de konijnenstand op het eiland sterk afgenomen. Als gevolg hiervan is de dynamiek in de duinen 
afgenomen. Daardoor en door andere factoren zoals de toename van de stikstofneerslag zijn de duinen 
grotendeels dichtgegroeid met struwelen.     
 

3.2.2 Aanleg drinkplaatsen en wildakkers 
Door een beperkt voedselaanbod in de winter legde jachtopziener Johannes de Jong in zijn 

dienstperiode 1931-1962 wildakkertjes aan. Johannes de Jong was jachtopziener in dienst van het 

jachtgezelschap dat de jachtgrond pachtte. Tot 1945 waren dit de Von Bernstorffs. Het is onduidelijk 

hoeveel wildakkertjes De Jong heeft aangelegd. De ligging van twee voormalige wildakkertjes is 

bekend; één is gelegen aan de noordzijde van de Kooiduinen tegen het huidige Kwelderpad aan, de 

andere is gelegen aan de noordzijde van de Kobbeduinen. Alleen de locatie van de wildakker in de 

Kooiduinen is exact aan te wijzen (figuur 19). Op deze akkertjes werden bieten en andere knolletjes 

verbouwd om de voedselvoorziening voor de fazanten in de winterperiode te vergroten (persoonlijke 

communicatie A. Talsma, 25 juni 2020; persoonlijke communicatie T. Talsma, 2 juli 2020). Mogelijk 

werden deze wildakkertjes ook bemest. Afgezien van de wildakkertjes werden de fazanten gedurende 

de winter extra bijgevoerd vanuit tonnen die in de duinen stonden; om hoeveel voertonnen het gaat 

is niet bekend. Wel is bekend dat in ieder geval één ton was gelegen in de Kooiduinen ten oosten van 

het Johannes de Jongpad. Het is onbekend tot welke periode de wildakkertjes werden onderhouden 

en tot wanneer het bijvoeren heeft geduurd. Vermoedelijk was dat tot de periode dat de verpachting 

van het jachtrecht werd stopgezet op het eiland.   

Figuur 19. Restant van de wildakker in de Kooiduinen (Foto 
auteur, 2020). 

Figuur 20. Een van de dichtgegroeide drinkplassen voor wild 
in het Kapenglop (Foto auteur, 2020). 
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In de jaren zeventig van de vorige eeuw legde de toenmalige jachtopziener Cees van der Wal 
verschillende drinkplassen voor wild aan in de duinen. Dit om de beschikbaarheid van zoetwater voor 
het wild te vergroten, aangezien Schiermonnikoog in de tweede helft van de jaren zeventig grote 
droogte kende (persoonlijke communicatie Soepboer, 8 juli 2020). Al het wild, van vogels tot hazen, 
maakte in die tijd van deze drinkplassen gebruik. Twee drinkplassen in de Hertenbosvallei en in het 
Kapenglop zijn nog terug te vinden (figuur 20).  
 

3.2.3 Eendenkooien 
De eendenkooien vormden net als andere vormen van jachtrecht een van de belangrijkste heerlijke 
rechten en inkomstenbronnen van de eilandeigenaren (Van der Ven, 1993). In de geschiedenis van 
Schiermonnikoog zijn drie eendenkooien bekend. De eerste eendenkooi werd opgericht omstreeks 
1700 en in elk geval verpacht tot 1775. Vermoedelijk is de kooi komen te vervallen doordat deze 
bedreigd werd door overstuivende duinen. Deze kooi was gelegen aan de Kooiweg, ten zuiden van de 
huidige boerderij Florida (Kadastrale kaart, 1913) (figuur 21). Tegenwoordig is deze kooi niet meer te 
herkennen in het landschap. Later is er een kleine kooi aangelegd ten zuiden van slot Rijsbergen. Rond 
1809 is ook deze kooi komen te vervallen (persoonlijke communicatie dr. H. Feenstra, 9 juli 2020). De 
kooiplas is echter nog wel zichtbaar in het landschap, ondanks dat deze is dichtgegroeid (figuur 22).   

 
 
In 1861 stichtte mr. Banck een nieuwe eendenkooi (figuur 23). Deze eendenkooi is gelegen in het 
uiterste oosten van de Banckspolder, tegen de Kooiduinen, en bestaat nog altijd. Deze eendenkooi is 
van 1959 tot 1990 niet in gebruik geweest en raakte vervallen. In 1990 werd de eendenkooi 
gerestaureerd. De eendenkooi wordt tegenwoordig door Natuurmonumenten gepacht van 
Staatsbosbeheer en beheerd door kooiker T. Talsma. Vandaag de dag ziet men deze eendenkooi als 
een belangrijk cultuurhistorisch monument, waarbij de kooi zelf een educatieve en wetenschappelijke 
functie heeft (Bakker, 2013; persoonlijke communicatie T. Talsma, 2 juli 2020). 
 

 

 

 

 

 

Figuur 21. Contouren, in de vorm van de bomenrij,  van de eendenkooi aan de Kooiweg rond 1908 (Fotoarchief J. Holwerda). 

 

Figuur 22. De dichtgegroeide kooiplas met riet als restant van de 
eendenkooi ten zuiden van Rijsbergen (Foto auteur, 2020). 

Figuur 23. De huidige eendenkooi (Foto auteur, 2020). 
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Figuur 24. Landgebruikskaart infrastructuur en nederzettingen (Esri, bewerkt in ArcMap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Figuur 24. Landgebruikskaart infrastructuur en nederzettingen (Esri, bewerkt in ArcMap). 
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Figuur 25. Het treintje op het smalspoor in oorlogstijd 
(Bunkermuseum Schlei, 2013). 

Figuur 26. Het traject van het smalspoor, met rechts de 
'Moffenwooi', tegenwoordig de Prins Bernardweg (de 
Lange, 2016). 

3.3 Infrastructuur en nederzettingen 
Door de veranderlijkheid van het eiland door de jaren heen zijn bebouwing en infrastructuur meerdere 
malen verplaatst. Desondanks is de impact hiervan op het landschap groot geweest; waar gebouwd 
wordt, wordt geleefd en waar geleefd wordt, wordt grond in gebruik genomen en gecultiveerd. In 
figuur 24 zijn alle ingrepen in het landschap met betrekking tot infrastructuur en nederzettingen op 
kaart weergegeven.  
 

3.3.1 Spoorlijn 
In de Tweede Wereldoorlog legden de Duitse bezetters op Schiermonnikoog vanaf 1940 een smalspoor 
aan. Dit is een spoorbaan met een smallere breedte dan normaal. De Duitsers legden de spoorlijn aan 
voor de aanvoer van materialen voor de bouw van bunkers en voor de bevoorrading van het 
Schleidorp. Deze materialen werden vervoerd op het treintje met kipkarren, dat op kolen liep (figuur 
25). Tot 1943 liep het spoortraject van de Veerdam, langs Rijsbergen, richting de Reddingsweg en 
volgde de Reddingsweg tot aan het Schleidorp. In 1943 werd dit spoortraject opgeheven omdat het 
regelmatig onder water kwam te staan. Vanaf 1943 liep het spoortraject van de Veerdam, langs 
Rijsbergen en vervolgens over de huidige Prins Bernhardweg, richting het Schleidorp (figuur 26). De 
Veerdam lag toentertijd waar nu de jachthaven ligt. Rechts van het punt waar het spoor de 
Waddenzeedijk op komt stond een gecamoufleerde loods, waarin reparaties plaatsvonden en waar 
onderhoud aan de locomotief werd gepleegd (Holwerda et al., 2005; de Lange, 2016). Vermoedelijk 
was het spoor na 1944 niet meer in gebruik (persoonlijk contact J. Holwerda, 11 augustus 2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Oude paden 
Op het eiland zijn verschillende oude paden te vinden. Een aantal verwijst naar het (vroegere) gebruik 
ervan. De twee veedriften op het eiland zijn omschreven in paragraaf 3.1.5 Kwelderbegrazing.  
 
Helmsnijderspad 
Het Helmsnijderspad loopt van het einde van de Langestreek richting het Karrepad. Vermoedelijk is dit 
pad vernoemd naar de helmsnijders, die de helm sneden voor onder andere het maken van matten. 
Er is geen aanleiding om te denken dat alleen rond dit pad helm werd gesneden (persoonlijke 
communicatie A. Talsma, 25 juni 2020).   
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Kwekerijpad 
Het Kwekerijpad loopt loodrecht op het Cornelis Visserpad, richting de voormalige boomkwekerij van 
het eiland (College van B&W Schiermonnikoog, 2012). Dit pad verwijst indirect naar de vroegere 
grootschalige bosaanplant op het eiland. 
 
Reddingsweg 
Via het voormalige Reddingbootpad, tegenwoordig grotendeels gelijk aan de Reddingsweg, werd de 
(roei)reddingsboot naar de Noordzeekust gebracht bij reddingsacties. De roeireddingsboot kwam voor 
het eerst in actie in december 1830 (Bakker, 2013).  
 
’t Spoor 
Dit pad verwijst naar de ligging van het voormalige smalspoor op het eiland gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. ’t Spoor is gelegen ten oosten van de Berkenplas (College van B&W Schiermonnikoog, 
2012).  
 
Strydyken paid 
Dit pad loopt over de twee delen van de Stroodijk, gelegen ten zuiden van de Westerplas (College van 
B&W Schiermonnikoog, 2012).  
 
Waterstaatspad 
Het pad werd gebruikt gedurende de aanleg van de Stuifdijk. De Stuifdijk is gerealiseerd door 
Rijkswaterstaat.  
 
Zandwinning ‘62 
Dit pad is ontstaan als gevolg van de duinafgraving in 1962. Het duinzand werd gebruikt voor de aanleg 
van de veerdam en de afrit van de veerdam richting de Banckspolder (College van B&W 
Schiermonnikoog, 2012).  
 

3.3.3 Verdwenen nederzettingen  
De locatie van nederzettingen is bepalend voor ontginningen en gebruik van het landschap1. Door de 
locatie van verdwenen nederzettingen in kaart te brengen wordt er een context gevormd voor het 
gebruik van de duinen en de kwelders door de jaren heen. Door de vestiging van het huidige dorp 
richting het oosten van het eiland, is in de loop van eeuwen ook het grondgebruik meer in oostelijke 
richting verplaatst.   
 
Westerburen 
In 1727 wordt het buurtschap Westerburen voor het eerst genoemd (Teensma, 2018). In de 
zeventiende eeuw stond er echter al een roggemolen op dat deel van het eiland, waardoor we mogen 
veronderstellen dat Westerburen in die periode een redelijk aantal inwoners telde. Ir. Kros schrijft in 
zijn memorie dat er in Westerburen ongeveer 150 woningen stonden in 1720 (Schouten et al., 1785-
1789). Door de Noordwesterstormen in 1717 en 1720 zijn grote delen van Westerburen overstroomd 
en is een groot deel van de duinenring die zorgde voor bescherming, weggeslagen.  
 
 
 

 
1 De stichting Verdronken Geschiedenis doet momenteel onderzoek naar de locatie van verloren buurtschappen op 

Schiermonnikoog door middel van grondradaronderzoek en grondboringen. Eind dit jaar zullen de eerste resultaten openbaar 
worden gemaakt en zouden de door mij aangegeven locaties van onder andere Oosterburen, Westerburen, Binnendijken en 
de Wiel kunnen worden bevestigd of verworpen. Tot dusver komt mijn vaststelling van de verdwenen nederzettingen overeen 
met de bevindingen van de Stichting Verdronken Geschiedenis.  
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Oosterburen 
De naam ‘Oosterburen’ is door de jaren heen voor verschillende buurten gebruikt. Op de kaart van L. 
Stachouwer (Toegangsnr. 49, Archief Rijkswaterstaat. Inventarisnr. 49) staan nog delen van het 
oorspronkelijke buurtschap Oosterburen ingetekend. Toen ook dit buurtschap bedreigd werd door 
overstromingen en kustafkalving in het begin van de achttiende eeuw, werd er meer oostwaarts op 
het eiland op gefaseerde planmatige wijze door de Stachouwers een nieuw dorp opgebouwd (Allan, 
1856; Van der Aa, 1837-1851). De plankaart van de omgeving van slot Rijsbergen is weergegeven in 
bijlage 3. Dit dorp werd in eerste instantie ook Oosterburen genoemd. Later werd de naam van het 
huidige dorp veranderd in Schiermonnikoog, gelijk dus aan die van het eiland.  
 
Binnendijken en de Dompen 
Binnendijken was de residentie van de Stachouwers tot 1760. In dat jaar nam de bedreiging door de 
zee toe en verlieten de Stachouwers Binnendijken. Drie jaar daarvoor werd meer oostwaarts op het 
eiland Slot Rijsbergen al gebouwd in verband met de toenemende dreiging vanuit zee (Winkler Prins, 
1868). Vanaf 1760 vormde slot Rijsbergen de vaste residentie van de eilandheren. Binnendijken 
bestond uit een woning met daaromheen uitgestrekte tuinen en weilanden (Wiersma, 1979). 
Binnendijken stond in het gehucht ‘de Dompen’. Volgens Mellema (1973) zou ‘Dompen’ verwijzen naar 
een moerassige streek. Dit zou kunnen verklaren waarom er in tegenstelling tot andere delen van het 
eiland in die periode betrekkelijk weinig mensen woonden in ‘de Dompen’. In het testament van J. 
Stachouwer uit 1778 staat aangegeven dat Binnendijken in dat jaar nog bestond. Mogelijk heeft 
Binnendijken hoger gelegen dan de omliggende gebieden. Dit zou verklaren waarom Binnendijken pas 
later dan omliggende gebieden volledig door de zee werd verwoest.     
 
De Wiel  
De Wiel was de voormalige haven van het eiland. Het was een langgerekte slenk, die vermoedelijk tot 
aan Binnendijken liep. De Stachouwers vroegen voor de verankering van schepen in de haven het 
zogenaamde ‘wielgeld’ (Van der Ven, 1993). Voornamelijk gedurende de winterperiode lagen schepen 
voor anker in De Wiel. In het begin van de negentiende eeuw was de gehele Wiel verdwenen door 
afkalving en verzanding (Winkler Prins, 1868). Na het verdwijnen van de winterhaven waren de 
bewoners afhankelijk van de open ree voor het verankeren van hun schepen (Mellema, 1973).    
 
De Batterij en het Schleidorp 
Ten noordoosten van de Badweg en ten noordoosten van de Reddingsweg lagen de bunkerdorpen 
Batterij en het Schlei ten tijde van de Tweede Wereldoorlog (Holwerda & Roelsma , 2020). Zowel de 
Batterij als het Schlei zijn nog te herkennen in het landschap. Van de Batterij zijn nog brokstukken 
aanwezig in het terrein, net als alle onderstellen van het afweergeschut, enkele bunkertjes en een 
opslagruimte. Van het Schlei zijn de bunkers en de grotere gebouwen grotendeels nog aanwezig. 
Echter zijn deze wel door zand ondergebracht, waardoor ze vandaag alleen te herkennen zijn als een 
soort raar gevormd duin (persoonlijk contact E. van den Berg, 18 september 2020). 
 
In bijlage 4 is een groot deel van de relicten uit de Tweede Wereldoorlog weergegeven op kaart. De 
inventarisatie van deze militaire relicten is door Natuurmonumenten uitgevoerd.  
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Figuur 27. Landgebruikskaart waterbeheer (Esri, bewerkt in ArcMap). 
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3.4 Waterstaat 
Het gevecht tegen het water heeft ook op Schiermonnikoog een grote rol gespeeld. Het huidige beeld 
van het eiland is mede bepaald door het omliggende water. Zo heeft de dreiging vanuit zee de locatie 
van cruciale dijken bepaald en in zekere zin heeft ze ook de ligging van het huidige dorp bepaald. Al 
met al heeft de rol van het water het huidige landschap in grote mate beïnvloed. In figuur 27 zijn alle 
ingrepen met betrekking tot waterbeheer weergegeven op kaart.  
 

3.4.1 Dijkstructuren en zeewering 
Eerste dijkstructuren 
In de periode dat de Stachouwers eigenaar waren van het eiland was er geen dijk om de polder, die de 
landerijen en het dorp beschermde tegen hoog water, zoals tijdens stormen of springvloed. Vaak 
legden de bewoners zelf om hun woningen een extra dijkje aan voor meer bescherming. Deze dijken 
werden kadijken genoemd (Hooghart, 2005). In het begin van de achttiende eeuw maakte een plakkaat 
van de weduwe van J. Stachouwer het belang van dijkbescherming duidelijk (bijlage 5). In die periode 
werden de dijken aan de westzijde van het eiland vaak aangelegd, waarbij een duin als basis diende. 
Aan de Waddenzeezijde bestond de dijkbescherming voor 1860 uit lage kadijkjes. In 1860 legde mr. 
Banck, die vanaf 1858 eigenaar was van het eiland, een vijf kilometer lange Waddenzeedijk aan. De 
dijk sloot aan op de Kooiduinen. Hierdoor werd de kwelder ten zuiden van het dorp volledig afgesloten 
en ontstond de Banckspolder. Door de realisatie van de Waddenzeedijk werd het dorp in een keer 
voldoende beschermd, waardoor de kadijken niet meer nodig waren (Mellema, 1973). Toch zijn 
verschillende kadijken nog zichtbaar in het landschap, zoals de kadijk ten zuiden van Slot Rijsbergen, 
in het Groenglop en in het Kapenglop (figuur 28).  
 
Als gevolg van dijkdoorbraken kunnen kolken ontstaan; diepe kuilen, vlak achter de dijk. Drie kolken 
als gevolg van dijkdoorbraken van een van de eerste dijkstructuren zijn nog zichtbaar in het huidige 
landschap (figuur 29).   
 

Stuifdijk 
Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw ontstond het idee om de Waddenzee in te polderen, onder 
andere voor de bescherming van het zuiderzeegebied en voor het creëren van meer landbouwgrond. 
Uiteindelijk werd de Afsluitdijk gerealiseerd omdat een dijk tussen de Waddeneilanden te complex zou 
zijn in verband met de aanwezigheid van zeegaten. Na de Watersnoodramp in 1953 werden de 
plannen om de Waddenzee in te polderen herzien en trof men maatregelen om dit alsnog te realiseren. 
Als onderdeel van de inpoldering van de Waddenzee werd in 1959 begonnen met de aanleg van de 
Stuifdijk. De Stuifdijk zou gerealiseerd worden van paal 7 tot aan paal 14, dat is ter hoogte van de 
Willemsduin. De Stuifdijk brak vanaf paal 10 op verschillende plaatsen door; het herstellen kostte te 
veel geld, waardoor de Stuifdijk vanaf paal 10 slechts uit een aantal restanten bestaat (figuur 30). In 
1978 is de Stuifdijk gereedgekomen. Vandaag de dag is de gehele strandvlakte tot paal 10 afgesloten 

Figuur 29. De kolk aan de Oosterreeweg is duidelijk te 
herkennen in het hedendaagse landschap (Foto auteur, 2020). 

Figuur 28. De kadijk ten zuiden van slot Rijsbergen (Foto 
auteur, 2020). 
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Figuur 30. Doorbraak in de Stuifdijk bij paal 10 en de 
takkenschermen zijn duidelijk zichtbaar (Foto: H. de Vries, 
1975 uit archief J. & J. Meinen-Holwerda). 

Figuur 31. De huidige staat van de Stuifdijk ter hoogte van 
paal 7 (Foto auteur, 2020). 

voor zee-invloeden vanaf de Noordzeezijde (figuur 31) (Westhoff et al., 1991). Rijkswaterstaat was 
verantwoordelijk voor de aanleg van de Stuifdijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stuifdijk werd gerealiseerd door loodrecht op de kustlijn takkenschermen te plaatsen van rijshout 
en daartussen een veld met jonge helmplantjes te planten. Door de constructie van takkenschermen 
met daartussen helmvelden, werd stuivend zand opgevangen en vastgehouden. Hierdoor vormden 
zich hoge duinen. Het merendeel van het rijshout dat gebruikt werd voor de takkenschermen, werd in 
bossen met schepen aangevoerd vanuit de Biesbosch. Op kleine schaal gebruikte men ook takken en 
twijgen die afkomstig waren van Schiermonnikoog zelf. Deze takken en twijgen snoeide men ‘s winters 
in een duinvallei tegenover de Wassermann bunker, links van de Prins Bernhardweg. De helmplantjes 
die men op de zeereep plantte, werden in het duingebied net achter de zeewering gestoken. Het ging 
hierbij vooral om jonge helmplantjes (persoonlijke communicatie C. Visser, 9 juni 2020; persoonlijke 
communicatie G. Klontje, 4 juni 2020).  
 
Stroodijk 
In 1963 werd de Stroodijk gerealiseerd door het opspuiten van zand tot een dijk, tussen de oude zeedijk 
en de Stroduinen (Westhoff et al., 1991). De stroduinen zijn ontstaan doordat kunstmatig pollen stro 
in de grond werden gestoken, waardoor zand werd opgevangen en er duinvorming plaatsvond (College 
van B&W Schiermonnikoog, 2012). Door de aanleg van deze dijk werd de Westerkwelder aan de 
westzijde afgesloten voor binnenkomend zeewater. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw verbond 
men de Stroodijk met de Waddenzeedijk. Door deze afsluiting werd de Westerkwelder ook vanuit de 
zuidzijde volledig afgesloten van binnenkomend zeewater. Hierdoor ontstond de huidige Westerplas.   
 
Johannesdijk 
In 1950 vroeg dorpsboer Johannes van Dijk toestemming aan de Dienst der Domeinen om in ‘It 
Oonwas’, iets ten noorden van de huidige Westerplas, een dijk aan te leggen op eigen kosten (figuur 
32). Door de aanleg van deze dijk, de Johannesdijk genoemd, zou de Westerkwelder worden 
ingepolderd, waardoor van Dijk zijn agrarische activiteiten kon uitbreiden. De Dienst der Domeinen gaf 
vervolgens toestemming en in april 1952 is de aanleg van de dijk volbracht, waardoor er een polder 
ontstond van circa dertig hectare groot. Doordat de Johannesdijk regelmatig doorbrak en de dreiging 
van de zee toenam, sloot Rijkswaterstaat in 1963 de Westerkwelder volledig af (Holwerda et al., 2005; 
persoonlijke communicatie C. Visser, 9 juni 2020).  
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Figuur 33. Het plaatsen van takkenschermen aan de 
Noordzeekust rond circa 1985 (Fotoarchief J.P. Dijkstra). 

Figuur 34. Restant van de takkenschermen ter hoogte van 
het Westerstrand (Foto auteur, 2020). 

 
Figuur 32. De doorgebroken Johannesdijk in de jaren vijftig (Fotoarchief J. Holwerda). 

Kleiwinningsputten  
Ten westen van de oude Waddenzeedijk, grenzend aan de Westerplas, zijn enkele kleiwinningsputten 
zichtbaar. Uit deze putten werd klei gewonnen voor het afdekken van de Waddenzeedijk (persoonlijke 
communicatie, C. Visser, 9 juni 2020).  
 
Zandwinningsplassen in de Kooiduinen en de Berkenplas 
Rond de Kooiduinen zijn twee kunstmatig aangelegde plassen te vinden. De meest zuidelijk gelegen 
plas van de twee, de ‘Kooiplas’, is aangelegd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De andere plas 
wordt de ‘Zandwinningplas’ genoemd en is gegraven in de jaren negentig. Beide plassen zijn gegraven 
voor de zandwinning, die nodig was om de Kooiduinen te verstevigen zodat aan de Deltanormen werd 
voldaan (persoonlijke communicatie C. Visser, 9 juni 2020). Deze zandwinningsplassen vormen een 
relict in het landschap als gevolg van de zandwinning. Ten oosten van het huidige dorp is in de jaren 
zestig de Berkenplas ontstaan als gevolg van zandwinning, die nodig was voor het dijkherstel aan de 
Waddenzeedijk. De Waddenzeedijk brak door in 1962.   
 

3.4.2 Ingrepen in de zeereep 
Afgezien van het plaatsen van takkenschermen en helmvelden voor de realisatie van de Stuifdijk, werd 

dit ook gedaan langs de gehele westelijke en noordelijke kuststrook. Vanaf de jaren vijftig werden ook 

hier takkenschermen en helmen geplant om de buitenste duinenrij te verhogen en te verstevigen. Dit 

gebeurde onder leiding van Rijkswaterstaat (figuur 33) (persoonlijke communicatie C. Visser, 9 juni 

2020; persoonlijke communicatie G. Klontje, 4 juni 2020). Tegenwoordig zijn enkele restanten van de 

wilgentenen die gebruikt werden als takkenscherm nog zichtbaar (figuur 34). 
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In het begin van de twintigste eeuw werden ook aan de Waddenzeezijde takkenschermen van rijshout 

geplaatst. Dit had als doel landaanwinning: de takkenschermen hielden het slib vast waardoor er 

aanwassen gevormd werden (persoonlijke communicatie C. Soepboer, 2 juni 2020). Het is onduidelijk 

waarom hiermee is gestopt.   

In de jaren zestig van de vorige eeuw lagen aan de noordwest- en noordzijde van het eiland twee 
slenken/getijdegeulen die de kustverdediging bedreigden. Deze getijdengeulen naderden de 
kustoever ter plaatse van paal 3 en paal 5. Om de bedreiging af te laten nemen, werden beide geulen 
afgedamd met puin dat afkomstig was van het dorp. Door het afdammen verzandden de geulen en 
was de dreiging van schade aan de zeewering verdwenen. De afdamming gebeurde onder leiding van 
Rijkswaterstaat (persoonlijke communicatie C. Visser, 9 juni 2020).  
 

3.4.3 Terpen  
De vrees voor water is er gedurende de gehele geschiedenis geweest op Schiermonnikoog. Ter 
bescherming werden afgezien van kadijken waarschijnlijk ook terpen en werven aangelegd. Hoeveel 
dit er waren en waar dit gebeurde, is niet bekend. Aan het einde van de Langestreek is echter nog één 
miniatuurterpje aanwezig en zichtbaar in het landschap (figuur 35). Of deze terp geheel origineel is, is 
niet met zekerheid te zeggen, een eventuele opgraving zou duidelijkheid kunnen bieden.  In 1960 is 
het huisje dat oorspronkelijk op de terp stond gesloopt en is er een nieuwe woning op gebouwd 
(Mellema, 1973).  
 

 
Figuur 35. De huidige staat van het miniatuurterpje. Aan de helling van het bruggetje links op de foto is duidelijk te zien dat 
de woning op een verhoging staat (Foto auteur, 2020). 

3.4.4 Kapen en bakens 
Halverwege de negentiende eeuw plaatste men vuurtorens op het westelijk deel van het eiland. Door 
de komst van de vuurtorens verdwenen de kapen, die door de jaren heen op verschillende plaatsen 
op het eiland hebben gestaan. De kapen waren hoge houten geraamten waar ’s nachts een vuur werd 
ontstoken ter oriëntering voor de schepen (Mellema, 1973). In het Kapenglop is nog een restant van 
de fundering van de voormalige kaap te zien in het huidige landschap.  
 
De bakens gaven oorspronkelijk een zonering aan van het eiland, die van belang was voor de voor de 
scheepsvaart. Ook was het een belangrijk element voor het uitvoeren van driehoeksmetingen 
(persoonlijke communicatie T. de Vries, 9 juni 2020).    
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Figuur 36. Landgebruikskaart van alle overige activiteiten die het landschap nu of in het verleden hebben beïnvloed (Esri, 
bewerkt in ArcMap). 
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3.5 Overige landschappelijke beïnvloeding 
Afgezien van de landschappelijke ingrepen die behoren tot de geselecteerde thema’s, zijn er meer 
aspecten die het landschap in het verleden hebben beïnvloed of die een rol hebben gespeeld in de 
ontwikkeling van het landschap. In deze paragraaf wordt ingegaan op alle overige aspecten, los van de 
geselecteerde thema’s, die een rol gespeeld hebben in de beïnvloeding van het landschap, en daarom 
zeker toegelicht moeten worden. In figuur 36 zijn de overige landschappelijke ingrepen (die gekoppeld 
zijn aan een locatie) weergegeven op de kaart.  
   

3.5.1 Verwerken van vlas en hennep 
In het midden van de achttiende eeuw bouwden de Stachouwers een werkhuis. Iedere bewoner op 
het eiland die gebruik maakte van de voorzieningen van de diaconie en die kon werken, werd verplicht 
werk te verrichten in het werkhuis. Het werk bestond voornamelijk uit het spinnen van garen en touw 
van vlas en hennep voor de rolrederij (Schouten et al., 1785-1789). Uit de landbouwverslagen blijkt 
dat aan het einde van de negentiende eeuw vlas werd verbouwd (Landbouwverslagen over de periode 
1870-1912). Vermoedelijk werd het vlas expliciet verbouwd voor het maken van garen en touw. Over 
de teelt van hennep op het eiland is niets bekend.  
 

3.5.2 Bosaanplant 
Op Schiermonnikoog komt van nature geen hoog opgaande begroeiing voor (Winkler Prins, 1868). In 
de periode dat de Von Bernstorffs eigenaar waren van het eiland, heeft op twee locaties grootschalige 
dennenaanplant plaatsgevonden (figuur 37). De dennenaanplant zorgde voor een toename van 
werkgelegenheid op het eiland. Het bos werd aangeplant voor de houtproductie en de bosaanplant 
zorgde ervoor dat het zand beter werd vastgehouden, zodat de duinen vastgelegd werden 
(persoonlijke communicatie C. Soepboer, 2 juni 2020). In 1912 plantte de zoon van de Duitse graaf 
twee grote arealen aan bos: het Eerste Dennenbos ten noordoosten van het dorp en het Tweede 
Dennenbos vlakbij het strand (figuur 37). Voor de bosaanplant werden voornamelijk Oostenrijkse en 
Corsicaanse Den, zeeden en grove den gebruikt. Later werd er ten noorden en oosten van het Eerste 
Dennenbos en ten westen van de Prins Bernhardweg ook loofhout aangeplant, onder andere ruwe en 
zachte berk, zomereik, wintereik en moseik. Bij de beplanting van dennenbossen is natte turf gebruikt, 
zodat het water rondom de jonge boompjes beter kon worden vastgehouden. Het turf werd verwaterd 
in turfdobbes of turfvijvers in de duinen. Op Schiermonnikoog is de IJsbaan gebruikt voor het 
verwateren van het turf (Schroor et al., 2018). Ter hoogte van de IJsbaan bereikt de zoetwaterbel het 
hoogste punt, waardoor zoetwater eenvoudig bereikbaar is. Vandaag de dag is deze locatie nog steeds 
in gebruik als ijsbaan.  
 
De bossen werden na het midden van de jaren dertig verwaarloosd. De bezetter kapte gedurende de 
Tweede Wereldoorlog de noordelijke bosrand weg (Westhoff et al., 1991). De vermoedelijke reden dat 
het bos verwaarloosd werd, is dat de bomen slecht groeiden door de arme duingrond en dat het bos 
onder de harde wind erg te lijden had.     
 
Vanaf de jaren vijftig vond er onder de Dienst der Domeinen ook bosaanplant plaats, voornamelijk  in 
het kader van aankleding en landschappelijke inpassing van nieuwbouw. In die periode nam de 
toeristische sector een vlucht op het eiland, waardoor aankleding nodig was rondom de nieuw 
gebouwde vakantiewoningen. Hiervoor gebruikte men voornamelijk populieren en meidoorn. De 
stekjes en jonge bomen die gebruikt werden voor de aankleding werden tot circa midden jaren 
zeventig gekweekt in de ‘Kwekerij’ van de Dienst der Domeinen. Deze kwekerij was gelegen ten 
noordoosten van het dorp, nabij het Hazenweitje (persoonlijke communicatie C. Soepboer, 2 juni 2020; 
persoonlijke communicatie A. Talsma, 25 juni 2020).   
 
Volgens C. Soepboer (persoonlijke communicatie, 2 juni 2020) boswachter bij Natuurmonumenten, 
breidt door natuurlijke successie de hoeveelheid loofbos uit, ten koste van de naaldboomvegetatie.  
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Figuur 37. Het aanplanten van dennen in de duinen rond 1915 (Fotoarchief W. van der Geest, uit Mellema, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.3 Afplaggen 
Over activiteiten rondom het afplaggen van graszoden en de bovengrond van de bodem is betrekkelijk 

weinig bekend. De Duitsers zouden graszoden hebben gebruikt voor de bekleding van loopgraven op 

Schiermonnikoog ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Met de bekleding door graszoden zou het 

talud worden verstevigd. Ter plaatse van het Groenglop en ten oosten van de Reddingsweg aan de 

noordzijde van de Kooiduinen zouden de Duitsers graszoden hebben afgegraven (persoonlijke 

communicatie C. Soepboer, 6 juni 2020).  

Ook zouden graszoden zijn gestoken in de jaren vijftig en zestig in het Groenglop voor aankleding 

rondom de net geplaatste vakantiehuisjes bij het Karrepad en de Badweg. Tot welke periode het 

afplaggen exact heeft geduurd en of er op meer locaties werd afgeplagd, is onbekend (persoonlijke 

communicatie C. Soepboer, 6 juni 2020).  Ter plekke van de huidige ijsbaan en achter Vita Maris aan 

de Badweg zijn graszoden afgeplagd ten behoeve van grondverbetering en als brandstof voor kachels 

(persoonlijk contact H. Dubblinga, 30 juli 2020).  

3.5.4 Stenen palen  
Vanaf het moment dat mr. Banck het eiland kocht, ontstond er onduidelijkheid over het ‘recht van 
aanwas’. Vanaf het begin van de negentiende eeuw ontstond er ten zuidwesten van het huidige dorp 
een aanwas in de vorm van de ‘Westerkwelder’. De Nederlandse Staat was eigenaar van deze 
‘domeingrond’. De Nederlandse Staat trachtte tot een definitieve grensafbakening te komen met mr. 
Banck over de eigendomsgrens, maar het is niet tot een beslissing gekomen. Toen vervolgens Von 
Bernstorff eigenaar werd van het eiland, wilde hij meewerken aan de grensafbakening, echter stelde 
hij wel enkele eisen: 

• de grenzen moesten zo veel mogelijk de hoogwaterlijn volgen; 
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• er moest een mogelijkheid zijn om op den duur de Westerkwelder te kunnen kopen, inclusief 
de bijbehorende duinen en het strand rondom de Westerkwelder;  

• in de periode dat Von Bernstorff geen eigenaar was van de Westerkwelder moest er voor hem 
de mogelijkheid zijn om eventueel een aanlegplaats voor schepen te kunnen aanleggen; 

• de Nederlandse Staat moest het gebruik van het gedeelte van het strand voor het Badhotel 
blijven toestaan.  

In 1906 zijn Graaf Von Bernstorff en de Nederlandse Staat het eens geworden over de grensafbakening. 

De grens volgde in grote lijnen de hoogwaterlijn, afgezien van het zuidwestelijke deel, waar de 

domeingronden zich bevonden en waar de Nederlandse Staat eigenaar bleef. De Nederlandse Staat 

bleef de Westerkwelder verpachten aan de dorpsboeren. Bij uitbreiding van het aanwas buiten de 

vastgestelde grens, behoorde dit tot het eigendom van de Nederlandse Staat. Ter afbakening van de 

grens werden er twee stenen palen ‘Elstienen Pailen’ geplaatst (figuur 38) (Van der Ven, 1993; 

persoonlijke communicatie H. Abma, 11 juni 2020).  

Na de totstandkoming van de eigendomsgrens trachtte Von Bernstorff de zuidwestelijke duinen en de 
Westerkwelder over te kopen van de Staat. Die wees dit echter af, omdat het Rijk verantwoordelijk 
was voor het beheer van de duinenrij, die bescherming moest bieden aan het achterliggende land. Wel 
werden de kweldergronden die gelegen waren ten zuidwesten van het huidige dorp voor 29 jaar in 
erfpacht uitgegeven aan Von Bernstorff.   
 

3.5.5 Rietcultuur 
Er was op Schiermonnikoog sprake van een rietcultuur, waarbij het riet werd gesneden en vervolgens 
geleverd onder andere aan het Rijk op de vaste wal. Het riet werd gesneden door De Vries die een 
riethandel had aan de vaste wal (Friese koerier, 1962). Het riet werd gewonnen nabij de Reddingsweg 
en bij de Westerplas. Men gebruikte het riet voor de dakbedekking (persoonlijk contact H. Dubblinga, 
30 juli 2020; Kadasterkaart, 1913). Suringar (1860) noemt dat er ‘stro’ gebruikt werd voor 
duinontwikkeling tegen kustafkalving en overstromingsgevaar. Met stro zou hij behalve helm ook riet 
bedoeld kunnen hebben. Tot wanneer de rietcultuur plaatsvond, is onbekend.  
 

Figuur 38. Een van de twee stenen palen langs het Minnes Onnespad (Foto auteur, 2020). 
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3.5.6 Toeristische groei 
In 1885 realiseerde de toenmalige eigenaar van het eiland, mr. Banck, samen met enkele investeerders 

het Badhotel. Het Badhotel was in die periode de enige accommodatie op het eiland voor gasten. De 

Von Bernstorffs hadden als doel het toerisme te laten toenemen op het eiland. Daarom legden zij in 

1912 aan de Noordzeezijde van het eiland vlak voor het Badhotel een 500 meter lange steiger aan. 

Ook egaliseerden zij in 1912 een hoge duinenrij ten westen van het Badhotel en legden tot aan 

strandpaal 3 een boulevard aan (Bakker, 2013). Het Badhotel en de boulevard zijn in 1923-1925 

verwoest als gevolg van kustafkalving (Mellema, 1964; Bakker, 2008).  

De familie Von Bernstorff had de wens om van Schiermonnikoog een kuuroord te maken, maar dat 

bleek niet rendabel. In de jaren twintig van de vorige eeuw organiseerde Wagenborg een vliegdienst 

Groningen-Schiermonnikoog, waardoor toeristen op een andere en kortere manier dan via de boot 

het eiland konden bereiken. In het begin van de twintigste eeuw kampeerden verschillende 

scoutingverenigingen op het eiland in de duinen (figuur 39). Het toerisme was echter nog steeds zeer 

extensief. Pas na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam de toeristenstroom naar het eiland 

langzaam meer op gang (Bakker, 2013). Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw vonden er elk uur 

afvaarten plaats tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog, vanaf die periode nam het toerisme sterk 

toe. Om de toename van toerisme op te kunnen vangen, stelde de Gemeenteraad een uitbreidingsplan 

op waarbij er ruimte werd gecreëerd voor de bouw van recreatiewoningen. Het ging hierbij om locaties 

rond het Karrepad, Martje land, de Badweg en in de Rijspolder. Vóór de bouw van de 

recreatiewoningen was er op deze locaties sprake van een agrarische bestemming. De nabijheid van 

het dorp gaf de doorslag bij het geven van toestemming voor de bouw van vakantiewoningen. In totaal 

heeft Schiermonnikoog op drie verschillende plaatsen een camping gehad. In eerste instantie was een 

camping gelegen ten oosten van het voormalige Badhotel, later is deze verplaatst naar de westzijde 

van de Badweg en uiteindelijk is de camping komen te liggen op de huidige plek aan de Seedúneweg 

(Bakker, 2013).  

 
 
 

Figuur 39. Kamperen in de duinen rond 1925 (GRA, 1925). 
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3.5.7 Vuilnisbelten 
Verspreid over het eiland zijn er verschillende vuilnisbelten geweest in het verleden. Slechts drie 
daarvan zijn gelokaliseerd deze zijn zichtbaar in het huidige landschap als een soort raar gevormd duin. 
Een vuilnisbelt was gelegen aan het Helmsnijderspad, een ‘Om de West’ tot ongeveer de jaren zeventig 
en een tegenover de Wassermann (persoonlijk contact, C. Soepboer 2 juni 2020; persoonlijk contact J. 
Holwerda, 11 augustus 2020).  
 

3.5.8 Terreinbeheer 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw, in de periode dat de Dienst der Domeinen terreinbeheerder 
was op het eiland, werd een omschakeling gemaakt van beheer vanuit agrarische doeleinden naar 
beheer vanuit het doel natuurdoelstellingen te behalen. In de jaren zeventig en tachtig werden in het 
kader van natuurbeheer onder leiding van Dienst der Domeinen gebieden in brand gestoken. Dit 
gebeurde onder andere op de Oosterkwelder (persoonlijke communicatie, G. Klontje, 4 juni 2020). 
Door het verbranden van vegetatie en de bovengrond kreeg andere vegetatie de kans zich te 
ontwikkelen. 
 
Verstuiving in de duinen vormde lange tijd een bedreiging voor het dorp en de akkers. Tot de jaren 
zeventig werden onder leiding van de Dienst der Domeinen de duinen, met name de stuifkuilen, 
bedekt met onder andere takken. Op deze manier werd getracht de verstuiving te verminderen 
(persoonlijke communicatie, C. Soepboer, 8 juli 2020). Vanaf circa de jaren tachtig veranderde het 
beleid volledig, omdat men juist dynamiek in de duinen wilden ontwikkelen. Deze rigoureuze 
verandering in beleid hangt samen met het feit dat natuurbeheer steeds belangrijker werd.   
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Figuur 40. Overzichtskaart alle zichtbare relicten in het hedendaagse landschap (Esri, bewerkt in ArcMap 10.5.1) 
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3.6 Relicten  
Ingrepen in het landschap kunnen soms na eeuwen nog zichtbaar zijn in het landschap (figuur 40). De 
cultuurhistorische relicten die op deze manier ontstaan, kunnen informatie geven over het 
oorspronkelijke landschap en het gebruik ervan. Echter doordat relicten niet worden beschermd  raken 
bijvoorbeeld veel relicten overwoekerd door vegetatie of verdwijnen uit het huidige landschap. 
 

3.6.1 Zichtbare relicten 
Ondanks het feit dat het merendeel van de relicten in het huidige landschap zijn functie heeft verloren, 
zijn er nog verschillende relicten zichtbaar vandaag de dag (figuur 41). De mate van zichtbaarheid van 
de relicten hangt nauw samen met de huidige functie en de ligging van het relict. De relicten aan de 
rand van het dorp worden, zoals omschreven in het beleid van Natuurmonumenten, meer 
onderhouden dan de relicten verder van het dorp af. Ook de huidige functie van het relict beïnvloedt 
de zichtbaarheid. Zo gebruikt het vee nog enkele dobbes en drinkputten en is een veedrift nog in 
gebruik. Ook hebben vele relicten te maken met een functieverandering, maar daardoor worden ze 
wel in stand gehouden. Enkele voorbeelden: de turfvijver die ook in gebruik is als ijsbaan en de 
duinbossen, die tegenwoordig niet meer beheerd worden voor de houtproductie maar met het oog 
op natuurbeheer. Echter veruit het merendeel van de relicten lijdt onder de hedendaagse 
functieverandering. Door de aanleg van de Waddenzeedijk werden de kadijken overbodig. En met 
name door de toenemende welvaart, toeristische groei en mobiliteit werden duinakkertjes onnodig. 
Minder dan de helft van de geïnventariseerde duinakkertjes zijn nu (gedeeltelijk) nog zichtbaar. De 
aarden walletjes om deze akkertjes en de percelering zijn op verschillende plaatsen nog zichtbaar.  
 
Het merendeel van de geïnventariseerde zichtbare relicten sluit aan bij de thema’s landbouw en 
veeteelt en waterstaat. De agrarisch gerelateerde relicten zijn verspreid over het eiland nog veelvoudig 
aanwezig. De zichtbare dijken en kadijken duiden op de maritieme relatie van het eiland met de zee. 
De vele dijken en kadijken weerspiegelen de dynamische relatie van het eiland met de zee (Egberts, 
2019).   
 
Vanaf circa de jaren negentig van de vorige eeuw veranderde door de komst van Natuurmonumenten 
de natuurbeheersvisie op het eiland. Vanaf die periode is het natuurbeheer voornamelijk gericht op 
het geven van ruimte aan dynamische natuurlijke processen. Door deze beheersvisie mogen op een 
groot deel van het eiland - met uitzondering van de zone rondom het dorp - natuurlijk en cultureel 
erfgoed vervagen. Mede door dit beleid zijn vele relicten overwoekerd geraakt en minder zichtbaar 
geworden in het landschap. Ondanks deze omschakeling is het merendeel bewaard gebleven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgezien van fysieke relicten, kunnen taalkundige relicten in het landschap eveneens een rol spelen in 
de verklaring van het landschappelijk gebruik in het verleden. Door de oorspronkelijke naamgeving 
van gebieden op het eiland te verklaren op basis van geografie en etymologie, is een selectie gemaakt 

Figuur 41. Thematisch overzicht van de zichtbare relicten in het huidige landschap. 
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van alle geografische namen die verband houden met het historisch grondgebruik. In bijlage 6 zijn deze 
toponiemen op kaart weergegeven en toegelicht. In bijlage 7 is een overzicht opgesteld van alle 
zichtbare relicten in het huidige landschap.    
 

3.6.2 Verdwenen relicten 
Landschap staat niet stil maar is voortdurend in ontwikkeling, waardoor veel relicten verdwenen zijn. 
De belangrijkste oorzaken voor deze permanente verandering zijn in de eerste plaats fysisch 
geografische processen. Met name kustafkalving, verstuiving en dreigend overstromingsgevaar 
hebben ervoor gezorgd dat de activiteiten op het eiland zich meer oostwaarts hebben verplaatst en 
dat de overblijfselen van de oude activiteiten niet meer zichtbaar zijn. Een tweede oorzaak vormen 
socioculturele veranderingen. Hieronder vallen de veranderingen in hoe de bewoners omgingen met 
het landschap. Zo kwam de prioriteit meer te liggen op de ontwikkeling van het toerisme en 
veranderde het natuurbeheer. De ontwikkeling van het toerisme heeft er onder andere voor gezorgd 
dat er gemeentelijke uitbreidingsplannen zijn uitgevoerd waardoor relicten permanent zijn 
verdwenen.  
 
In bijlage 8 zijn de verdwenen fysieke elementen die verband hielden met het grondgebruik, 
weergegeven. Deze kaart is niet uitputtend, mede door de vele verschillende tijdslagen die het 
landschap door verloop van tijd hebben veranderd. Wel is de kaart illustratief, ook omdat die inzicht 
kan geven in de zeldzaamheid van relicten die vandaag de dag nog wel aanwezig zijn. 
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4. Historisch-geografische waardering 
‘We see nothing till we truly understand it’  
(Constable, geciteerd door J.E. Thornes, 1999) 

 
Wanneer we dit citaat in landschappelijke context plaatsen, wordt de connectie duidelijk met de 
informatie- en belevingswaarde van erfgoed in het landschap. Deze belangrijke functies van erfgoed 
dragen bij aan de verklaring van het huidige landschap en zorgen voor identiteitsvorming. De 
waardering van relicten beïnvloedt hoe we met relicten omgegaan en wat daadwerkelijk zichtbaar is 
en naar voren komt in het landschap. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de theoretische 
onderbouwing van het waarderingskader en de daadwerkelijke waardering van de historisch-
geografische relicten die ter plaatse van de duinen en de kwelders op Schiermonnikoog zijn 
geïnventariseerd.  
 

4.1 Relevantie waardering 
Zeker in een land zoals Nederland is ruimte schaars en gelden er vele verschillende belangen. Mede 
hierdoor wordt de planvorming bepaald door afwegingen. Afwegingen baseert men dan weer op het 
toekennen van waarden. Dit maakt een waardering ook binnen de historische geografie een belangrijk 
aspect. Renes (1999) stelt in zijn proefschrift dat waardering onvermijdelijk is, maar ook gevaarlijk. 
Iedere rangorde leidt immers tot winnaars en verliezers. Waarbij uiteindelijk het behoud en beheer 
zich zal beperken tot de relicten met een hoge waarde en dat de relicten of gebieden met een lagere 
waarde buiten beeld vallen. Een ander groot nadeel, zo stelt hij, is dat over het algemeen de 
waardering uitgaat van beoordeling van losse relicten, waarbij niet ingegaan wordt op de 
landschappelijke context. Door in dit scriptieonderzoek in te gaan op de samenhang en ensemble 
waarde van de relicten, wordt gepoogd de landschappelijke context mee te nemen in de waardering 
van de relicten.  
 
Theoretische waarderingskaders worden veelvuldig toegepast in landschapswaarderingen.  
Verschuivingen in de historische geografie en in de ruimtelijke planning laten echter zien dat 
beslissingen niet alleen afhangen van experts en deskundigen (Halbertsma & Kuipers, 2014). De 
betrokkenheid van de omgeving en de waardering en mening van bewoners wordt steeds belangrijker 
geacht. Deze verschuiving komt neer op de paradigmaverschuiving die in hoofdstuk 1 al is toegelicht 
(Egberts et al., 2018). Het belang om bewoners te betrekken in de waardering van het gebied waarmee 
zij zich identificeren, is voor de waardering van de relicten in de duinen en de kwelders op het eiland 
cruciaal. Het merendeel van de huidige bewoners op het eiland heeft niet het huidige landschap  
gevormd. Maar soms geldt dat wel voor bijvoorbeeld familieleden. Of de bewoners identificeren zich 
met hen die het landschap hebben gevormd. Dit maakt het waardevol om een waardestelling tot stand 
te brengen die gebaseerd is op een dialoog tussen de bewoners en de terreinbeheerder (persoonlijk 
contact dr. L. Egberts, 14 augustus 2020). Fredheim en Khalaf (2016) stellen dat samenlevingen pas 
relicten gaan behouden omdat ze een waarde of betekenis hebben voor de leden van die samenleving. 
Dit maakt de rol van de eilandbewoners groot binnen landschapsbeheer. De waarde die de eilanders 
aan de relicten hechten kan naar inzicht van de auteur alleen door middel van dialoog met de 
eilandersamenleving naar voren komen.  
 
Ondanks het belang van het dialoog tussen met name de bewoners en de terreinbeheerder binnen 
waardestellingen, is in dit onderzoek toch een theoretisch waarderingskader toegepast. Ten eerste 
omdat door de grote verscheidenheid aan belangen op het eiland er hoe dan ook keuzes en 
afwegingen gemaakt moeten worden. Hierbij kan een rangorde van gewaardeerde relicten dienen als 
uitgangspunt voor een dialoog tussen bewoners en de terreinbeheerder. Ten tweede omdat bewoners 
en andere belanghebbenden over het algemeen niet beschikken over de professionele kennis en 
deskundigheid die een expert op gebied van historische geografie wel heeft (Halbertsma & Kuipers, 
2014).  
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Iedere waardering gebaseerd op een waarderingskader, kan anders worden geïnterpreteerd en is 
nooit objectief. Het is het resultaat van een gedachtegang over de verhouding tussen mens en 
landschap. Deze gedachtegang beïnvloedt onder andere het doel van de waardering. Het doel van 
waardering beïnvloedt op zijn beurt de criteria waarop de relicten worden gewaardeerd. Zo is de 
gaafheid vooral van belang voor educatieve of toeristische toepassingen, maar minder belangrijk 
vanuit wetenschappelijk oogpunt (Renes, 1999). Door het doel van de waardering duidelijk te 
formuleren en de significantie van het waarderingskader te beoordelen, wordt getracht onvolledige 
interpretaties van het waarderingskader te voorkomen. Met de significantie wordt in dit onderzoek de 
daadwerkelijke betekenis van het waarderingskader bedoeld. Door inzicht te krijgen in de 
daadwerkelijke betekenis van het waarderingskader, kan vastgesteld worden of de uitkomst van de 
waardering gebaseerd is op toeval of juist niet, waardoor die uitkomst meer betekenisvol is.  
 
Om de mate van significantie van een waarderingskader te kunnen beoordelen, hebben Fredheim en 
Khalaf (2016) een raamwerk ontworpen. Dit raamwerk is opgebouwd uit drie verschillende fases, 
waarbij in elke fase een vraag wordt gesteld:  

• Fase 1: Wat is het erfgoed in kwestie? (Vormen, relaties onderling et cetera)  

• Fase 2: Waarom is dit erfgoed waardevol? (Associaties, emoties, bewijs voor wetenschap of 
functionele aspecten) 

• Fase 3: Hoe waardevol is iets? (de toetsingscriteria van waardering) 
 
In de volgende paragraaf worden deze vragen voor het waarderingskader binnen dit onderzoek 
beantwoord.   
 

4.2 Waarderingskader 
Het waarderingskader is opgebouwd uit drie aspecten: de informatiewaarde, de belevingswaarde, en 
de betekenis van het relictenlandschap voor de bewoners. Deze drie aspecten dragen vervolgens bij 
aan de karakterisering van de identiteitsvorming van het eiland. Identiteit is geen vast gegeven; 
identiteit is veranderlijk. Ze is onder andere afhankelijk van bijvoorbeeld machtsverhoudingen: degene 
met de meeste macht bepaalt wat zichtbaar wordt, en hoe een gebied herkend wordt (persoonlijk 
contact dr. L. Egberts, 14 augustus 2020). Door te richten op het landschap in samenhang met zijn 
bewoners, groeit ook het draagvlak binnen het gebied. De informatiewaarde van historisch-
geografische relicten draagt bij aan de kennis over het verleden: de drijfveren achter het grondgebruik, 
de samenhang met andere gebruikssporen en de authenticiteit van een relict voor een gebied. De 
belevingswaarde zorgt voor een benadering van de historisch-geografische elementen vanuit een 
cultureel en sociaal oogpunt. Hieraan zijn aspecten als gaafheid en uniciteit verbonden (Schuyf, 1986). 
Het doel van deze historisch-geografische waardering is het verkrijgen van kennis en onderbouwing 
om relicten te behouden en te beschermen, waarbij gefocust wordt op wat het eiland uniek maakt en 
onderscheidend. Wat als basis kan vormen voor het terreinbeheer van Natuurmonumenten. Dit 
gebeurt op grond van criteria die verbonden zijn aan de informatie- en belevingswaarde, waaraan de 
relicten worden getoetst en de mening van eilanders (figuur 42).  
 
De te waarderen relicten zijn allen zichtbaar en fysiek aanwezig in het huidige landschap. In dit 
waarderingskader zullen normatief alle fysieke relicten worden beoordeeld. Het eiland is eeuwenlang 
beïnvloed door een agrarisch-maritieme cultuur, getracht wordt daarbij de immateriële kant niet uit 
het oog te verliezen. Door in de waardering in te gaan op de samenhang en ensemblewaarde wordt 
gekeken naar de relatie van het relict met onder andere de samenleving, tradities en met andere 
relicten (Fredheim & Khalaf, 2016).   
 
In bijlage 9 zijn de verschillende criteria van waardering uitgewerkt en toegelicht.  
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4.3 Categorisering relicten 
Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk om de historisch-geografische relicten te onderzoeken en 
vervolgens op te categoriseren. In dit onderzoek worden de relicten gecategoriseerd op grond van hun 
historische, oorspronkelijke functie. Daarom is gekozen voor een thematische indeling: landbouw en 
veeteelt, jacht en visserij, infrastructuur en nederzettingen, waterstaat en overig. Deze thema’s 
onderscheiden zich niet alleen door de functies die oorspronkelijk behoorden tot dat thema, maar ook 
door het verschil in drijfveren en factoren die zorgden voor de totstandkoming van de relicten. Zo 
kennen de landschappelijke ingrepen die verband houden met de landbouw en veeteelt bovenal een 
economische drijfveer; door gebrek aan inkomsten vanuit de visserij en scheepsvaart, namen de 
agrarische ingrepen toe op eilanden, zo ook op Schiermonnikoog (Renes, 2014). De menselijke 
ingrepen die zijn gedaan zijn om het overstromingsgevaar te verminderen, kennen echter een meer 
sociale drijfveer; het behoud van veiligheid van de bevolking en bescherming van landerijen. Het 
verschil in aanleiding voor de landschappelijke ingrepen is echter nooit geheel zwart-wit, dit maakt dat 
de thema’s onderling nauw met elkaar zijn verbonden. Door te classificeren naar thema worden 
verschillende aspecten binnen het landschap in de duinen en op de kwelder helderder, en kunnen 
verbanden duidelijker aan elkaar gekoppeld worden. De classificatie gaat niet uit van hiërarchie, omdat 
alle thema’s door de nauwe verbintenis onderling hebben bijgedragen aan het huidige landschap. 
 
Afgezien van de thematische indeling waarin de relicten worden gecategoriseerd, kan er binnen de 
thematische indeling een onderscheid gemaakt worden in de mate van functieverlies van de relicten 
binnen dat thema. Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden in fossiele, archaïsche en functionele 
elementen (Vervloet, 1984; Schuyf, 1986; de Bont & Renes, 1988). De fossiele elementen hebben hun 
oorspronkelijke functie in zijn geheel verloren. Deze elementen hebben geen functie meer of hebben 
een nieuwe functie gekregen (Vervloet, 1984; Schuyf, 1986). Een goed voorbeeld hiervan is de 
eendenkooi in de Banckspolder. De eendenkooi bevindt zich momenteel, mede door restauratie, in 
een goede staat. Tegenwoordig vangt men geen eenden meer voor consumptie en handel, maar voor 
onderzoek. Archaïsche elementen zijn elementen waarvan de oorspronkelijke functie sterk wordt 
belemmerd door de huidige economische eisen, of de huidige geografische situatie (Vervloet, 1984; 
Schuyf, 1986). Een voorbeeld hiervan zijn de kadijkjes ten zuiden van het dorp. Na de aanleg van de 
Waddenzeedijk, hebben deze kadijken hun functie verloren. Doordat er vaak een functie ontbreekt 
voor deze elementen, maakt dit hen extra kwetsbaar voor verval. De functionele elementen zijn de 
erfgoedelementen die ondanks de gewijzigde sociaaleconomische omstandigheden zijn blijven 
functioneren (Vervloet, 1984). Een voorbeeld hiervan zijn de dobbes in het Groenglop en in de 

Figuur 42. Schematische weergave van het waarderingskader (door auteur). 
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Binnenkwelder. Nog steeds maken wild en vee van deze dobbes gebruik. Ondanks het feit dat de 
samenleving op het eiland vanaf circa eind jaren 80 van een agrarisch-maritieme cultuur naar een 
ruraal-recreatieve cultuur is omgeschakeld. 
 

4.4 Waardering relicten 

4.4.1 Absolute waardering 
Door de informatiewaarde van de relicten wordt een bijdrage geleverd aan het ‘verhaal’ achter het 
huidige landschap. Doordat het verhaal achter het huidige landschap zichtbaar wordt, krijgen ook de 
verdwenen relicten een rol. Bijvoorbeeld de kolken in de polder wijzen op de aanwezigheid van oude 
dijken en het gevecht tegen het water. Het ‘verhaal’ achter het landschap hangt vervolgens weer nauw 
samen met de belevingswaarde van het landschap. Al deze aspecten spelen een cruciale rol voor de 
identiteitsvorming van het eiland.   
 
In het absolute deel van de waardering zijn alle fysiek zichtbare relicten gewaardeerd op de mate van 
informatie- en belevingswaarde. In bijlage 10 zijn de matrixen die verbonden zijn aan de waardering 
weergegeven, in bijlage 11 is de scoretabel opgenomen en in bijlage 12 wordt ingegaan op de 
argumentatie van de waardering. Uit de absolute waardering kan een top drie van hoogst scorende 
relicten worden opgesteld (tabel 4). Verschillende relicten hebben dezelfde score toegekend gekregen 
op basis van de gestelde criteria, hierdoor bestaat de top drie maar liefst uit zestien verschillende 
relicten.  
 
Tabel 4. Top drie rangorde van relicten op basis van informatie- en belevingswaarde 

Rangorde Relict Thema Mate van functieverlies 

1 Strydyken paid Infrastructuur en 
nederzettingen 

Functioneel element 

1 Bunkerdorp Schlei Infrastructuur en 
nederzettingen 

Fossiel element 

2 Restant duinakkers Badweg en 
Kronkelpad 

Landbouw en veeteelt Archaïsch element 

2 Veedrift: it Kúpaid Landbouw en veeteelt Functioneel element 

2 Batterij Infrastructuur en 
nederzettingen 

Fossiel element 

2 Kadijk in Kapenglop Waterstaat Archaïsch element 

2 Kadijk Kwekerij Waterstaat Archaïsch element 

2 Stroodijk Waterstaat Functioneel element 

2 Duinbossen: Eerste en Tweede 
Dennenbossen 

Overig Fossiel element 

2 Stenen palen Overig Fossiel element 

3 Restant duinakkers Zwarte 
duinenpad, Vuurtorenpad, 
Cornelis Visserpad, Reddingsweg 
en Kooiweg 

Landbouw en veeteelt Archaïsch element 

3 Eendenkooi Banckspolder Jacht en visserij Fossiel element 

3 Kadijken Groenglop Waterstaat Archaïsch element 

2 Kadijk ten zuiden van Rijsbergen Waterstaat Archaïsch element 

3 Stuifdijk Waterstaat Fossiel element  

3 Takkenschermen Waterstaat Archaïsch element 

 

Wat opvalt in deze rangorde, is dat veruit het merendeel van de hoogst scorende relicten verband 
houdt met agrarische activiteiten of dat de relicten het gevolg zijn van bescherming tegen de 
natuurlijke dynamiek (zandverstuivingen, dreiging vanuit zee) op het eiland. Zo verwijzen de restanten 
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van de duinakkers en de veedrift naar de agrarische activiteiten. Het Strydyken paid, de kadijken, de 
Stroodijk, de Stuifdijk en de takkenschermen houden verband met kustverdediging of bescherming 
tegen wateroverlast. De duinbossen verwijzen naar onder andere het vastleggen van de duinen. Dit 
maakt dat deze top drie van relicten verwijst naar een landschap zonder zeewerende dijken, met 
stuivende duinen en de noodzaak van zelfvoorzienendheid. Deze noodzaak in het verleden wordt met 
name zichtbaar door de restanten van duinakkertjes, die nodig waren om de eilanderbevolking te 
voeden.  
 
De geografische verdeling van de top drie rangorde is weergegeven in figuur 43. Het merendeel van 

de relicten is gelegen in de binnenduinrand en op de overgang van de duinen naar de strandvlakte. 

Afgezien van de Stroodijk en het Strydykenpaid, en de restanten van de duinakkertjes rond het 

Kronkelpad, liggen de relicten redelijk verspreid in het landschap.   
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Figuur 43. Top drie meest waardevolle relicten op basis van informatie- en belevingswaarde (Esri, bewerkt door auteur). 
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4.4.2 Waardering bewoners 
Geboren en getogen eilanders zijn het eenduidig met elkaar eens dat eiland de afgelopen circa dertig 
jaar sterk veranderd is. Deze verandering wordt door verschillende bewoners als positief ervaren, door 
andere negatief. Verschillende bewoners waarderen het landschap van voor de jaren vijftig meer dan 
dat van tegenwoordig, de anderen waarderen het huidige landschap meer. 
 
Met name de oudere generatie is zich bewust van de vele agrarische activiteiten die verspreid over het 
eiland werden uitgevoerd. Zij kunnen zich herinneren dat er tot circa de jaren zestig van de vorige 
eeuw maar liefst meer dan vijventwintig boeren waren op het eiland, in tegenstelling tot de zeven van 
nu, en dat er vele duinakkers verspreid lagen in de duinen. Ook zijn de bewoners zich bewust van de 
verandering in beheer die het eiland heeft doorgemaakt. De Dienst der Domeinen maaide, plagde en 
brandde jaarlijks oppervlaktes op het eiland tegen verruiging. Dit deden zij veelal in samenwerking met 
agrariërs, wat zorgde voor veel betrokkenheid tussen de terreinbeheerder en bewoners. Dit type 
beheer kan getypeerd worden als een meer cultuurlijkbeheer. Natuurmonumenten daarentegen is 
meer gericht op het geven van ruimte aan dynamische processen. Ook ziet het merendeel van de 
geïnterviewde bewoners in dat door afname van begrazing en activiteiten in de duinen en de kwelder, 
de stikstofdepositie, het vastleggen van stuivende duinen en de aanleg van de Stuifdijk de dynamiek 
veranderd is op het eiland. Dit heeft tot gevolg gehad dat het eiland in ruim vijftig jaar sterk verruigd 
en dichtgegroeid is. Dit heeft het landschap op het eiland veel geslotener gemaakt. De eilanders wijzen 
niet een bepaalde factor aan voor de transformatie van het eiland, maar een complex samenspel van 
meerdere factoren.   
 
Vanuit gesprekken met eilanders komt naar voren dat ongeveer de helft van de geïnterviewden over 
dit onderwerp waarde hechten aan bescherming en het accentueren van relicten in het landschap. 
Waarbij voornamelijk waarde gehecht wordt aan oude dijstructuren, kolken en eendenkooien. Enkele 
bewoners noemen dat er meer met cultuurhistorie op het eiland mag worden gedaan, bijvoorbeeld in 
de vorm van bordjes bij bepaalde objecten. Een groot deel van de geïnterviewde hecht waarde aan de 
oorspronkelijke openheid van het landschap op Schiermonnikoog. Tegenovergesteld hieraan zijn 
bewoners die vrede hebben met de landschappelijke veranderingen van het eiland. Ook bij een deel 
van de bewoners is er een verlangen naar minder toeristische druk op het eiland 2.  
 
  

 
2 In verband met tegenstrijdige belangen en inzichten omtrent het landschap en het landschappelijk gebruik/beheer op het 

eiland, zijn de bronnen die gebruikt zijn in deze sub paragraaf geanonimiseerd. De bronnen zijn bekend bij de auteur.  
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5. Conclusie 
In deze studie is getracht inzicht te geven in de gebruiksgeschiedenis van het duingebied en de kwelder 
op Schiermonnikoog. De conclusie beantwoordt aan de hand van de deelvragen de hoofdvraag van dit 
onderzoek: Welke cultuurhistorische relicten die verband houden met het historisch landgebruik, zijn 
op Schiermonnikoog terug te vinden en hoe zijn deze te categoriseren en te waarderen met het oog 
op toekomstig terreinbeheer en communicatie? 
 

5.1 Gebruikssporen en landschapsveranderende activiteiten in de duinen en kwelders 
Het huidige landschap bevat tal van relicten afkomstig uit verschillende tijdsperioden die het gevolg 
zijn van verschillende activiteiten en drijfveren. De vormen in het huidige landschap zijn het gevolg van 
grondgebruik in het verleden en natuurlijke processen en deze hangen op hun beurt samen met 
culturele aspecten. De vormen, het gebruik en processen, en de relatie met de cultuur zijn continue in 
interactie met elkaar en ‘maken’ het landschap (Stephenson, 2008). 
 
Het merendeel van de menselijke gebruiksvormen uit het verleden hangen samen met de agrarisch-
maritieme cultuur. Het agrarisch landgebruik in de duinen was extensief en was noodzakelijk voor de 
eilanders om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. De nu nog zichtbare percelering en aarden 
walletjes van voormalige duinakkertjes, wijzen op de verbouw van gewassen in de duinen. In de 
gloppen en kleinere duinvalleien liet men in het duingebied vee grazen. Als gevolg daarvan zijn dobbes 
aangelegd als drinkvoorziening voor vee. Vier dobbes zijn nog zichtbaar in het landschap. Op grotere 
schaal lieten de polder- en dorpsboeren hun vee grazen op de kwelders. Twee veedriften zijn nog 
overgebleven en één daarvan is nog in gebruik. De ontwateringstructuur in de duinen en de 
Binnenkwelder is aangelegd om de begaanbaarheid te vergroten, met name voor het hooien en 
maaien. Het maritieme aspect komt op het eiland naar voren in de vorm van bescherming tegen 
overstromingen. Zo zijn verschillende oude dijkstructuren, zoals de Stroodijk, de Stuifdijk en de 
Johannesdijk, (deels) nog te herkennen. Vóór het ontstaan van de Banckspolder bestond het gebied 
ten zuiden van het huidige dorp uit kwelders, waarin lage dijken voorkwamen: kadijken. Ten zuiden 
van Rijsbergen is nog een kadijkje zichtbaar evenals in het Groenglop, het Kapenglop en rond de 
Kwekerij. Aan het einde van de Middenstreek, aan de rand van het dorp, is nog een huisterp zichtbaar. 
In het huidige landschap zijn nog drie kolken te zien, die een relict vormen van de dijkdoorbraken in 
het verleden. Afgezien van relicten die de strijd tegen het water symboliseren, wijzen de twee bakens 
en de restanten van de kaap in het Kapenglop op de scheepvaart, die een belangrijke rol speelde in 
het verleden.  
 
Met name de ‘Stenen palen’ aan de westzijde van het eiland weerspiegelen het feit dat het eiland in 
het verleden particulier eigendom was. Deze palen wijzen op het recht en de eigendomskwestie van 
nieuw aangeslibd land. Meer indirect wordt de particuliere eigendomsgeschiedenis van het eiland 
weerspiegeld door een aantal relicten dat verbonden is aan de jachtcultuur die vroeger op het eiland 
heerste. De eilandheren beschikten over het jachtrecht, waaronder ook het recht van de eendenkooi 
viel. Zij stichtten de eendenkooien op het eiland. Vandaag de dag zijn twee eendenkooien nog te 
herkennen in het landschap. Toen het eiland als jacht verpacht werd, zijn er drinkplassen voor wild en 
zijn er wildakkertjes aangelegd in de duinen. Twee drinkplassen en één wildakkertje zijn nu nog 
zichtbaar.    
 
De duinbossen zijn in de duinen aangelegd vanuit economisch oogpunt en voor het vastleggen van de 
duinen om verstuiving tegen te gaan. Ook de kwekerij waarin de jonge dennenbomen werden 
gekweekt vormt, afgezien van de bossen zelf, een relict, evenals de turfvijver die verbonden was aan 
de denaanplant. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft zijn stempel achtergelaten op het eiland; vele 
fysieke relicten zoals bunkers, maar ook toponiemen zoals ’t Spoor, wijzen daarop. 
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De activiteiten in de duinen en op de kwelders hoeven niet altijd gebruikssporen achter te laten om 
het landschap te hebben beïnvloed. De helmsnederij vond plaats uit economische noodzaak, wat de 
verstuiving in de duinen sterk bevorderde. Voornamelijk in de negentiende eeuw vormde stuivend 
duinzand een bedreiging. Activiteiten als maaien, hooien en begrazing in de duinen en de kwelders, 
hebben bijgedragen aan openheid van het landschap. Bij begrazing wordt niet alleen begrazing door 
vee bedoeld, maar ook door hazen en konijnen. De Von Bernstorffs stimuleerden in het kader van 
beheer van het jachtgebied de wildstand en ze lieten wild uitzetten. Ook dat ging in zekere mate 
verruiging tegen. Dat gold ook voor het cultuurbeheer dat Domeinen nastreefde, in samenwerking met 
agrariërs werden grote delen van de kwelder gemaaid en begraasd. Indirect heeft de toeristische groei 
vanaf circa de jaren vijftig van de vorige eeuw, het eiland zo sterk beïnvloed dat de (agrarische) 
activiteiten in de duinen en op de kwelder afnamen. De toeristische groei zorgde er ook voor dat de 
beleving van het landschap een grotere rol begon te spelen.  
 

5.2 Landschap en samenleving 
Vanuit verschillende oogpunten kan het landschap van Schiermonnikoog getypeerd worden als een 
‘Islandscape’, gebaseerd op de karakteristieken die Renes (2014) omschrijft. Het belangrijkste kenmerk 
voor eilanden,  stelt Renes (2014, pp. 44), is ‘de aanwezigheid van een ‘erfgoedlandschap’ dat gevormd 
is door afwisselende perioden van gebruik en verlating’. Door de geïsoleerde ligging van eilanden 
speelde de landbouw en veeteelt een grote rol in de zelfvoorziening van de eilanders. In periodes 
waarin maritieme activiteiten - visserij, scheepvaart - op Schiermonnikoog minder succesvol waren, 
breidde het merendeel van de eilandgemeenschap haar agrarische activiteiten uit. Zo werden er in het 
verleden activiteiten gezocht in de helmsnederij en deed men een poging tot het telen van 
bloembollen. Mede hierdoor namen de ontginningen op het eiland toe. Dit deed men allemaal voor 
het creëren van werkgelegenheid en inkomen. Een ander aspect met betrekking tot functieverlating 
van het landschap, zijn de vele dijken en kadijken die nu binnendijks liggen. Door de komst van de 
Waddenzeedijk zijn zij overbodig geworden.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog nam de bereikbaarheid van het eiland en ook de toeristische groei toe. 
Dit zorgde ervoor dat de welvaart op het eiland steeg en de noodzaak om zelfvoorzienend te zijn 
verminderde. Het gevolg was dat het agrarische landschap in de duinen en voor een groot deel op de 
kwelder verdween; het agrarische landschapsgebruik werd verlaten. Het landgebruik in het verleden 
stond echter niet geheel in het teken van de landbouw en veeteelt en hing niet volledig samen met 
maritieme activiteiten. Kijkend naar de grote impact die deze cultuur gehad heeft op het landschap, 
kunnen we stellen dat het landschap gevormd is door de agrarisch-maritieme cultuur, zeker tot de 
jaren zestig van de vorige eeuw. Men moet zich echter bewust zijn van het feit dat er meer speelde; 
de impact van particulier eigendom op het eiland en de impact van de geïsoleerde ligging ten opzichte 
van de vaste wal. Hierdoor zocht men continue naar activiteiten voor het creëren van werkgelegenheid 
en economische groei. Voorbeelden hiervan zijn de duinbossen, strandvonderij, rolrederij, 
konijnendelverij en de handel in eieren van gevogelte. De grote afhankelijkheid van de eilanders van 
‘hun’ eiland, maakt dat het landschap tot circa de jaren zestig van de vorige eeuw meer te typeren is 
als een zelfvoorzienend landschap dan enkel als een agrarisch-maritiem landschap (figuur 44).  
 
Toen vanaf de jaren zestig de belangen van natuurontwikkeling en toeristische groei toenamen, kregen 
de duinen en de kwelders een meer natuurlijk en ruraal karakter. Alleen de Binnenkwelder en de 
Oosterkwelder zijn nog extensief in gebruik voor agrarische activiteiten. Het huidige buitengebied van 
Schiermonnikoog is tegenwoordig meer een belevingslandschap dan dat het producten moet leveren.  
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De totale impact die de agrarisch-maritieme cultuur heeft gehad op het eiland, is niet volledig in kaart 
te brengen, mede doordat het landgebruik op het eiland vanaf het begin van de achttiende eeuw 
oostwaarts is verplaatst en het oude ontginningslandschap door kustafkalving verloren is gegaan.  
 

5.3 Historisch-geografische waardering 
De top drie meest waardevolle elementen op basis van het toegepaste waarderingskader zijn verspreid 
over de thema’s: landbouw en veeteelt, infrastructuur en nederzettingen, en waterstaat. Het 
merendeel van de hoogst scorende relicten verwijst naar agrarische activiteiten. Ook de ingrepen ten 
gevolge van natuurlijke dynamiek,  wind en zee, worden hoog gewaardeerd. De interactie tussen de 
mens en natuurlijke processen heeft het landschap gevormd zoals dat er vandaag de dag uitziet. Door 
de grote mate van interactie tussen de mens en de natuur, is gepoogd de samenhang hiertussen mee 
te nemen in de waardering. De criteria: kenmerkendheid, gaafheid en zeldzaamheid, voorzien hier in.   
 
De waardering van eilandbewoners geeft, ondanks het feit dat slechts een gering aantal bewoners is 
geïnterviewd,  tot dusver wel het beeld dat zij waarde hechten aan openheid van het landschap. Ook 
herkennen zij het intensievere gebruik en beheer van de duinen en de kwelders uit het verleden. 
Slechts beperkt hebben zij de wens om relicten meer te accentueren in het landschap, wel moeten ze 
worden behouden. Van alle gewaardeerde relicten wordt over het algemeen het meeste waarde 
gehecht aan oude dijkstructuren, kolken en eendenkooien.  
 

5.4 Eindconclusie 
De cultuurhistorische relicten in het buitengebied van Schiermonnikoog zijn tot de jaren zestig van de 
vorige eeuw te typeren als onderdeel van een zelfvoorzienend landschap, waarbij het landschap sterk 
beïnvloed is door de agrarisch-maritieme cultuur die er tot circa de jaren zestig heerste op het eiland. 
De vele relicten die betrekking hebben op de agrarische activiteiten in de duinen en op de kwelders, 
de nog zichtbare dijken, kadijken en relicten van kapen en bakens, laten dit zien.  
 
De verandering van de eilander samenleving naar een meer ruraal-recreatieve cultuur, zorgde voor 
verandering van het landschapsgebruik. Ook deze omschakeling zal een nieuwe landschapslaag 
toevoegen. Vele eilandbewoners identificeren zich nog met de agrarisch-maritieme cultuur die er 
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Figuur 44. Karakterisering landschapsverandering in het buitengebied van Schiermonnikoog (door auteur). 
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heerste en het landschap dat daar bij hoorde. Dit accentueert het belang, dat de relicten met 
betrekking tot het zelfvoorzienend landschap belicht moeten worden, zodat de eilanders zich kunnen 
blijven identificeren en zodat verhalen vertelt kunnen blijven worden. Dit maakt het van belang dat de 
waardering van relicten en het landschap door eilanders mee moet worden genomen in het beleid en 
het terreinbeheer. Door de inzichten van eilanders met betrekking tot de waardering van relicten en 
het landschap mee te nemen, zal ook worden bijgedragen aan het draagvlak op het eiland. Doordat 
alle gebruikssporen op het eiland op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn, is het van 
belang dat de categorisering van de relicten thematisch is. Hierdoor wordt de samenhang per thema 
benadrukt en wordt de overeenkomstige achtergrond van de relicten van dat thema meer uitgelicht.  
 
Het feit dat een groot deel van de eilanders anders tegen het buitengebied van Schiermonnikoog 
aankijkt dan de terreinbeheerder wordt veroorzaakt doordat verschillend tegen ‘natuur’ wordt 
aangekeken. Dit vertaalt zich naar een verschil in natuurbeeld. De eilanders zien een landschap dat 
door de mens en natuurlijke processen is ontstaan, wat in zijn algemeenheid aansluit op een arcadisch 
natuurbeeld. Dit in tegenstelling tot de terreinbeheerder die de focus legt op de natuurlijke dynamiek, 
wat in zijn algemeenheid slaat op het wildernisnatuurbeeld. Verschil zit met name in de rol van de 
mens in het landschap. Dit aspect en de vele verschillende belangen op het eiland maakt dialoog tussen 
verschillende belanghebbende partijen op het eiland cruciaal.     
 
De aannames en benaderingen die in dit onderzoek gedaan zijn, kunnen bruikbaar zijn voor andere 
casussen. Met name het waarderingskader, dat is opgebouwd uit een abstract deel en de meningen 
van bewoners, kan handvatten geven voor andere studies. Ook kan dit onderzoek een bijdrage leveren 
aan het inzicht in en de rol van cultuurhistorie in het Waddengebied en het historisch grondgebruik 
van andere eilandlandschappen.  
 

5.5 Terugkoppeling theoretisch kader  
Terugkoppelend naar de theorie achter de betekenis van natuur en natuurbeelden kan worden 
vastgesteld dat volgens het huidige Beheer- en Inrichtingsplan ‘plus’, het Nationaal Park 
Schiermonnikoog beheerd wordt naar een wildernisnatuurbeeld. De focus op natuurlijke dynamiek ten 
opzichte van beheer van patronen, en de beperktere positie van de mens ten opzichte van natuur, 
bevestigen dit. Egberts en Hundstad (2019) stellen dat, gebaseerd op het onderzoeken van toeristische 
narratieven, het Waddenzeegebied geschetst wordt als een tijdloze wildernis. Hierin tegen laten de 
resultaten van deze onderzoeksscriptie een extensief tot vrij intensief gebruik en beheer van de duinen 
en kwelders zien, verspreid over verschillende tijdsperioden. Dit typeert het landschap van 
Schiermonnikoog, volgens de karakteristieken die Renes (2014) omschrijft, als een ‘islandscape’. Een 
groot deel van de huidige eilandbewoners herinneren en erkennen de intensievere rol van de mens op 
het landschap.   
 
Gesteld kan worden dat vanuit verschillende posities en achtergronden, anders naar het landschap op 

Schiermonnikoog wordt gekeken. De positie van de mens ten opzichte van het landschap verschilt 

hierin. Dit wordt beïnvloed door het feit dat de manier waarop wij naar natuur kijken een cultureel 

construct is (Cronon, 1995). Een voorbeeld hiervan is dat een weidevogelgebied wat de oostelijke 

kwelder tot circa de jaren zestig was, als natuur gezien kan worden, terwijl andere partijen het zien als 

een gecultiveerd agrarisch land. Het verschil in interpretaties van natuur en hoe daar mee om te gaan 

hangt samen met onze persoonlijke ideeën over natuur.   

Als auteur van dit scriptieonderzoek ben ik van mening dat de positie van de mens en de rol die de 

mens speelt in het landschap erkend moet worden. Dit maakt dat ik overtuigd ben van het feit dat 

gebieden met een sterke menselijke aanwezigheid wel degelijk kunnen worden beschouwd als natuur.   
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6. Beleidsadvies terreinbeheer 
Het huidige landschap van Schiermonnikoog is het resultaat van een eeuwenlange interactie tussen de 
mens en natuurlijke processen. Uit vele verschillende tijdsperiodes zijn de sporen zichtbaar in het 
huidige landschap. Dit bijzondere en uiterst gevarieerde landschap heeft een passende 
beleidsstrategie nodig, waarbij het landschap zoveel mogelijk recht gedaan wordt. In dit hoofdstuk 
wordt een beleidsadvies gegeven over het terreinbeheer in het Nationaal Park Schiermonnikoog. Dit 
beleidsadvies is enkel het perspectief van de auteur en gebaseerd op literatuur, beleidsstukken en de 
reeds gepresenteerde resultaten van dit scriptieonderzoek.  
 

6.1 Inleiding 
Het beheer van het Nationaal Park Schiermonnikoog wordt uitgevoerd door Natuurmonumenten. De 
verschillende belangen en de duidelijke begrenzing die het eiland van nature heeft, maken de 
ruimtelijke druk op het eiland groot. De laatste jaren is de interesse van Natuurmonumenten in het 
historisch grondgebruik van de duinen en de kwelder toegenomen. Door relicten, die gelinkt zijn aan 
het historisch grondgebruik, te beheren zal erfgoed bewaard blijven en kunnen we het verhaal over 
de geschiedenis van het eiland blijven vertellen. Om de relicten in de toekomst mogelijk mee te nemen 
in het terreinbeheer van Natuurmonumenten is een beheerbeleid nodig waarbij ruimte is voor het 
beheer van cultuurhistorisch erfgoed. Het doel van dit beleidsadvies is een onafhankelijk advies te 
verstrekken aan Natuurmonumenten over het terreinbeheer in het Nationaal Park Schiermonnikoog. 
De onderzoeksresultaten die in de voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd, vormen hierin een 
belangrijke rol.  
 
In paragraaf 2.8 is ingegaan op de huidige rol die Natuurmonumenten als terreinbeheerder heeft op 
het eiland.  
 

6.2 Trends en ontwikkelingen binnen terreinbeheer 
Kortweg zijn er drie belangrijke verschuivingen waar te nemen in het terreinbeheer die betrekking 
hebben op de positie van erfgoed binnen het landschapsbeheer. 
 
Meerdere malen is in dit scriptieonderzoek de paradigmaverschuiving aangehaald, waarbij plannen en 
visies niet alleen meer gebaseerd zijn op de inzichten van deskundigen, maar dat er meer ruimte is 
voor lokale betrokkenheid (Egberts & Schroor, 2018). Spek (2017) noemt lokale kennis een onmisbaar 
aspect van landschapsbeheer. De kennis die lokale bewoners hebben over het historische gebruik, de 
tradities van de samenleving in het verleden, de flora en fauna van het verleden en heden, en 
toponiemen kunnen een grote bijdrage leveren aan de kennis over het lokale beheer. Het is hierbij van 
belang dat dat de samenleving betrokken wordt op informele, interactieve wijze.  
 
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw tot circa 2015 kende Natuurmonumenten een polarisatie 
en later een scheiding tussen natuur- en cultuurwaarden (Purmer, 2018). De laatste jaren benadert 
Natuurmonumenten gebieden meer op landschapsschaal, waardoor de focus ook meer holistisch is 
geworden. Met name in de gebieden waar jarenlang een nauw samenspel was tussen natuur en 
menselijk handelen, is een integrale benadering van het landschap van belang (Spek, 2017).    
 
De laatste paar jaren schrijft men meer over erfgoed en cultuurhistorie in het Waddengebied. Ook in 
de praktijk krijgen de menselijke gebruikssporen in het Waddengebied meer aandacht (persoonlijk 
contact dr. L. Egberts). De aanleiding voor dit scriptieonderzoek is hiervan een voorbeeld.  
 

6.3 Vernieuwde visie en beleid 
In de vorm van het huidige Beheer- en Inrichtingsplan ‘plus’, ligt er al een integraal opgesteld 
beheerplan voor het Nationaal Park Schiermonnikoog. In dit plan wordt het eiland benaderd op basis 
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van een wildernisnatuurbeeld (Nationaal Park Schiermonnikoog, 2011). Wanneer specifiek gekeken 
wordt naar de oostelijke kwelder komt de invloed van het wildernisnatuurbeeld het meest naar voren. 
Toen vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw de Stuifdijk werd aangelegd, ontstond in de jaren daarna 
de eilandstaart zoals wij die tegenwoordig kennen. Vanaf die periode werden tot de komst van 
Natuurmonumenten grote delen van de kwelder begraasd, gemaaid en werden gebieden in brand 
gestoken. Gesteld kan worden dat tot circa 1989 het landschap op Schiermonnikoog agrarisch beheerd 
werd, wat leidde tot een landschap dat voldoet aan het arcadische natuurbeeld. Deze vorm van 
(natuur)beheer werd door de Dienst der Domeinen uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 
agrariërs op het eiland. De actief beheerde elementen en structuren in dit landschap vervagen op het 
moment dat je het arcadisch getint beheer stopt en overgaat tot procesbeheer. Vandaag de dag wordt 
de kwelder beheerd als een nagenoeg natuurlijk landschap. Hierbij streeft men naar zo minimaal 
mogelijk beheer en is men erop gericht dynamische processen de ruimte te geven, waarbij zo min 
mogelijk menselijke sporen zichtbaar zijn in het landschap. Dit roept echter vragen op. Is de kwelder 
niet altijd al een cultuurlandschap geweest, dat nu wordt beheerd als een wildernis? Past dit wel bij 
het oorspronkelijke karakter van de kwelder? Wordt hier niet voldaan aan de menselijke behoefte aan 
wildernis, en wordt daarom dit gebied als wildernis ingericht? Wordt er met dit type beheer wel 
volledig recht gedaan aan het gebied? 
 
Een eenduidig antwoord op deze vragen is niet te geven. Vanuit verschillende belangen en ideologieën  
wordt hier anders naar gekeken.  
 

6.3.1 Optimaal scenario 
De historisch-geografische inventarisatie van de duinen en de kwelders brachten het extensief tot 
relatief intensief gebruik en beheer van het eiland naar voren. De hoeveelheid aan relicten in het 
huidige landschap verwijzen hier nog naar. Gebaseerd op de onderzoeksresultaten van deze scriptie 
zal een beheer dat aansluit op een arcadisch natuurbeeld meer recht doen aan het landschap van 
Schiermonnikoog. Door de focus te verleggen naar het handhaven van patronen in het landschap, zal 
de rol van de mens meer erkend worden. Door de mens tenslotte is dit landschap mede tot stand 
gekomen. Door te beheren op basis van een arcadisch natuurbeeld zal ook meer recht gedaan worden 
aan het agrarisch-maritieme verleden, dat eeuwenlang een stempel heeft gedrukt op het eiland en het 
recht heeft op meer erkenning. Het huidig beheer aanpassen naar een meer arcadisch natuurbeeld 
accentueert de harmonie en samenhang tussen mens en natuur. Deze samenhang is er altijd al 
geweest, maar wordt door het streven naar een wildernisbeeld niet altijd erkend.  
 
Ondanks de grote rol van externe factoren op de openheid van het landschap, speelt naar het inzicht 
van de auteur beheer zeker een belangrijke rol. Intensiever beheer kan bijdragen aan het tegengaan 
van verruiging.  

‘Het intensiveren van maaien, plaggen en bos rooien past niet bij het natuurlijke karakter van 
het eiland. Er ontstaan harde grenzen en zulk ‘mechanisch beheer’ brengt verstoring en hoge 
kosten met zich mee.’ 

 (Geciteerd uit Beheer- en Inrichtingsplan ‘plus’ 2011-2022)  
 
Kijkend naar de onderzoeksresultaten van deze onderzoeksscriptie past het beheer bestaande uit 
maaien en plaggen wel degelijk bij het eiland. Het zijn activiteiten die eeuwenlang in verschillende 
intensiteit verspreid over het hele eiland zijn uitgevoerd. Dit maakt het intensiveren van maaien en 
plaggen wel degelijk een optie voor het tegengaan van verruiging op het eiland waardoor afgezien van 
toename in de dynamiek, ook de patronen zichtbaarder worden in het landschap. Mede hierdoor 
worden oude ontginningsstructuren meer zichtbaar in het huidige landschap.   
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6.3.2 Minder ingrijpend scenario 
Het streven naar een arcadisch natuurbeeld op het eiland stelt de auteur als een optimaal advies. Door 
de vele externe belangen en factoren zal dit niet voor het gehele eiland haalbaar zijn. Ook zal 
intensiveren van het beheer extra kosten met zich meebrengen, wat naar verwachting moeilijk te 
verantwoorden en daardoor niet haalbaar kan zijn. Het huidige Beheer- en Inrichtingsplan ‘plus’ gaat 
in op passend beheer per deelgebied op het eiland (Nationaal Park Schiermonnikoog, 2011). Deze 
indeling kan gebruikt worden om het ene deelgebied te beheren met het oog op het ontwikkelen van 
landschappelijke patronen, naar een meer arcadisch natuurbeeld. En het andere deelgebied te 
beheren met de focus op dynamiek, naar een meer wildernisnatuurbeeld. Belangrijk hierbij is dat er 
geen harde grenzen ontstaan tussen de verschillen in beheerstrategie. Het arcadisch natuurbeeld zou 
bijvoorbeeld kunnen worden nagestreefd in de binnenduinrand nabij het dorp en op de 
Binnenkwelder. Ter plekke van de binnenduinrand wordt al relatief veel beheer uitgevoerd. Door de 
focus in dit gebied meer naar een arcadisch natuurbeeld te richten, zal het landschap wat opener 
worden en zullen oude ontginningsstructuren zichtbaar worden. De Binnenkwelder zou door het 
relatief intensieve beheer in het verleden door maaien, ontwatering en begrazing, geschikt zijn voor 
een beheer naar een arcadisch natuurbeeld. Op deze manier zullen oude ontwateringsstructuren 
zichtbaar worden in het landschap, kan het beheer worden gecombineerd met extensieve agrarische 
activiteiten et cetera. De verruiging kan zo ook meer worden beperkt.     
 
Net zo belangrijk als bij het optimale scenario is betrokkenheid tussen de terreinbeheerder en de  
lokale bevolking. In de ogen van de auteur kan betrokkenheid op verschillende manieren worden 
meegenomen. Niet alleen kan de lokale bevolking meebeslissen, ze kan ook fungeren als kennisbron 
om beleidsstrategieën op te kunnen baseren.  
 

6.4 Conclusie 
In hoeverre heeft de omschakeling in beheer en de verandering naar een ruraal-recreatieve 

samenleving gezorgd voor de transformatie van het eiland, is moeilijk aan te geven. Ongetwijfeld zal 

de omschakeling invloed gehad hebben; met name in de buitendijkse gebieden. Belangrijk blijft dat 

wordt ingezien dat menselijke ingrepen noodzakelijk zijn om te zorgen voor gewenste natuurwaarden 

en om verruiging tegen te gaan. Ook mag de impact van de mens in het verleden op het eiland niet 

worden onderschat. Het is beter om de invloed van de mens te erkennen en zichtbaar te maken en te 

houden in het landschap. Op deze manier wordt bijgedragen aan de identiteitsontwikkeling van het 

eiland.   

In het huidige beheerbeleid is vastgesteld dat intensief beheer in de vorm van maaien en begrazen niet 
past binnen het natuurlijke karakter van het eiland. Dit scriptieonderzoek toont echter aan dat het 
eiland oorspronkelijk niet eens zo natuurlijk was en intensiever beheer dus eigenlijk meer past bij hoe 
het eiland eigenlijk altijd gebruikt is geweest. Door de vele belangen die spelen en het feit dat intensief 
beheer kostbaar is, is het toepassen van beheer naar deelgebieden het meest realistisch. Bovendien is 
het van belang dat verschillende belanghebbende partijen worden betrokken; ‘participatie is key’, niet 
alleen om mee te beslissen over plannen en strategieën, maar ook om lokale kennis te gebruiken als 
kennisbron.  
 
Belangrijk om te vermelden is dat voor welk beheerscenario ook wordt gekozen, dit nooit zal zorgen 
voor een ultiem gewenst scenario. Dit gezien de vele uiteenlopende belangen op het eiland en de 
invloeden van buitenaf, zoals klimaatverandering, stikstofneerslag en verschillende ruimtelijke 
transities die tegenwoordig spelen en in de toekomst nog zullen spelen. De landschappelijke situatie 
zoals deze vroeger was, komt niet weer terug. Het is vooral van belang dat voor nu en voor de toekomst 
het landschap zo goed en robuust mogelijk wordt ingericht. Iedere periode waarin weer andere keuzes 
worden gemaakt met betrekking tot landschapsbeheer en -gebruik zal tenslotte bijdragen aan de 
vorming van het zichtbare landschap, waardoor er weer een landschapslaag wordt toegevoegd.   
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7. Discussie en aanbevelingen 

7.1 Discussie 
Het vastgestelde waarderingskader kan ter discussie worden gesteld. Zoals al in hoofdstuk 4 is 
omschreven, kan een waardering gebaseerd zijn op een theoretisch waarderingskader, gemaakt door 
deskundigen. Anderzijds kan de waardering tot stand komen door beoordeling van de relicten door 
lokale bewoners. Het feit dat vele eilanders en de generaties daarvoor een stempel hebben gedrukt 
op het landschap, maakt dat zij zich hiermee sterk identificeren. Daarom zou een waardering volledig 
gebaseerd op het inzicht van bewoners meer passend zijn. Door meer waarde te hechten aan de 
inzichten van eilanders en ze nauwer bij het beheer te betrekken, zal het draagvlak en het vertrouwen 
op het eiland vergroot worden. Door in dit scriptieonderzoek een combinatie van een theoretisch 
waarderingskader en de waardering van bewoners mee te nemen, kon de waardering van de bewoners 
niet volledig en met de gewenste diepgang mee worden gewogen. Ook bevat het theoretische 
waarderingskader altijd enige mate van subjectiviteit; ondanks het feit dat de mate van significantie 
meegenomen is kan dit niet worden voorkomen. Een waarderingskader wordt tenslotte sterk 
beïnvloed door hoe de deskundige zich verhoudt tot mens en landschap. Een waardering gebaseerd 
op het inzicht van bewoners zou meer recht doen aan de identiteitsontwikkeling van het gebied en 
zou meer hebben aangesloten bij het doel van de waardering.  
 
Identiteit is een veranderlijk begrip, dat voor iedereen verschillend is en ook verschillend kan geworden 
geïnterpreteerd. Dit maakt de identiteit zelf ook subjectief, wat de toepassing van dit begrip in dit 
onderzoek heeft bemoeilijkt. Dit geldt ook voor het begrip natuur, dat samenhangt met onze kijk op  
beheer. De matig constructieve invalshoek die gekozen is voor de benadering van natuur, beïnvloedt 
de kijk op het huidige en geschikte beheer op het eiland sterk. Doordat de manier waarop wij mensen 
naar natuur kijken een cultureel construct is, maakt dit het beheeradvies enigszins gekleurd.  
 

7.2 Aanbevelingen 
De volgende aanbevelingen worden gedaan aan Natuurmonumenten als terreinbeherende organisatie 
van het Nationaal Park Schiermonnikoog: 

• De verzamelde data in de vorm van Shapefiles en foto’s en andere informatie opnemen in een 
database. Zodat informatie over de relicten intern bij Natuurmonumenten beschikbaar is. 

• De historisch-geografische inventarisatie uitbreiden naar onderzoek naar relicten die niet 
alleen verband houden met het landgebruik maar die verbonden zijn met andere vormen van 
erfgoed zoals folklore. Ook dient er naar de Banckspolder en naar het dorp te worden gekeken; 
zij werden in dit onderzoek niet intensief onderzocht. Zo zijn er nog verschillende oude 
dijkstructuren in het dorp te herkennen en is de ontginningsgeschiedenis van de Banckspolder 
niet onderzocht.  

• De dialoog tussen Natuurmonumenten en de bewoners van Schiermonnikoog uitbreiden en 
daadwerkelijk aangedragen inzichten van de bewoners meenemen in de uitvoering, om 
draagvlak te creëren. Ook de kennis die bewoners hebben over het landschap, kan als 
informatiebron gebruikt worden voor het opstellen van beheerstrategieën.  

• Gebruikmaken van een landschapsbiografie (Landschapsbiografie van het Waddengebied 
(Schroor et al., 2018)) als hulpmiddel voor het maken van ruimtelijke ingrepen. Op deze manier 
zal op een meer holistische wijze het landschap benaderd worden.  

 
De volgende aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek: 

• Onderzoeken uitbreiden naar de cultuurwaarden van het Waddengebied, om de kansen op 
bescherming van het Waddengebied ook op basis van zijn cultuurwaarden te vergroten. 

• Soortgelijk onderzoek op andere Waddeneilanden versterkt mogelijk de erkenning van de 
cultuurwaarden op de eilanden.  

• Uitbreiden van onderzoek naar beheer mogelijkheden tegen de verruiging op het eiland.  
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• Archeologisch en/of bodemonderzoek zal mogelijk meer inzicht geven in het historisch 
grondgebruik van het eiland en zal mogelijk meer informatie geven over de geïnventariseerde 
relicten, zoals de originaliteit van de terp aan de Langestreek.  
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Cees Soepboer 2 juni 2020, 4 juni 2020 (geen transcriptie), 6 juni 2020 (geen transcriptie), 8 juli (geen 
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Hilbert de Vries 3 juni 2020 
Gert-Jan Klontje 4 juni 2020 
Jan Pieter Dijkstra 8 juni 2020 
Henriëtte Pieperiet 8 juni 2020 
Cor Visser 9 juni 2020 
Theo de Vries 9 juni 2020 
Wim Penning 10 juni 2020 
Hessel Dubblinga 10 juni 2020, 2 juli 2020 (mailcontact), 30 juli 2020 (mailcontact).  
Hilbrand Abma 11 juni 2020 
Auke Talsma 17 juni 2020 
Theun Talsma 25 juni 2020 
Douwe Homan, 8 juli 2020 (geen transcriptie) 
Jan Holwerda 11 augustus 2020 
Hidde Feenstra 2 september 2020 
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Jan Holwerda 24 augustus 2020 
Hilbert de Vries 8 september 2020 
Theun Talsma 24 september 2020 
Hessel Dubblinga 26 september 2020  
 
Deskundigen 
Dr. Albert Buursma, 26 juni 2020 (geen transcriptie). Historicus en betrokken bij Stichting Verdronken 
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Dr. Hidde Feenstra, 9 juli 2020 (geen transcriptie). Historicus en betrokken bij Stichting Verdronken 
Geschiedenis 
Dr. Linde Egberts, 14 augustus 2020. Assistent Professor op gebied van erfgoed studies aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam 
E. van den Berg, 18 september 2020 (mailcontact). Deskundige landschap en cultuurhistorie 

Natuurmonumenten  

 

Transcripties van de gesprekken en interviews (ter inzage) op aanvraag bij de auteur.  



 

75 
 

Bijlagen 

Bijlage 1. Fysische deelgebieden Schiermonnikoog 
 

 

Figuur 45. Fysische deelgebieden Schiermonnikoog (RVO, 2016). 

Eilandkop 
De eilandkop is gelegen in het westelijk deel op het eiland en bestaat uit een onbegroeide strandvlakte 
(RVO, 2016).  
 
Duinboogcomplex 
Ten oosten van de eilandkop bevindt zich een duinboogcomplex. Dit duinboogcomplex bestaat uit 
relatief jonge duinbogen en valleien die gelegen zijn op en naast een ouder duinboogcomplex. In het 
oostelijk deel van het eiland bevinden zich enkele duinreeksen met daartussen valleien die in open 
verbinding staan met de Waddenzee (RVO, 2016).   
 
Washovercomplex 
Aan de oostzijde van het duinboogcomplex ligt het voormalige washovercomplex. Tot de aanleg van 
de stuifdijk overstroomde de zee dit gebied ten tijde van hoge waterstanden (RVO,2016).  
 
Eilandstaart 
Het meest oostelijke deel van het eiland is de eilandstaart. De eilandstaart bestaat uit brede stranden, 
duinboogcomplexen en nieuwe duinen, restanten van de voormalige stuifdijk en enkele 
washoversystemen. Aan de wadzijde bevinden zich hier hogere en lagere kwelders (RVO,2016).  
 
Strand en vooroever 
Het strand en de vooroever begrenzen het eiland aan de Noordzeezijde (RVO,2016).  
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Bijlage 2. Pachtreglement  
 
Dit pachtreglement was zeker tot het midden van de achttiende eeuw van kracht. Ieder pachtcontract 
werd afgesloten voor een periode van vier of vijf jaar. De volgende voorwaarden met betrekking tot 
de hooilanden zijn in dit pachtreglement opgesteld: 

• Huurders die geen hooiland in gebruik hebben, moeten voor ieder paard of koe zes 
Carolusgulden betalen en voor een eenjarig beest de helft. De huurders die wel hooilanden in 
gebruik hebben, moeten voor iedere koe alsook tweejarig vee jaarlijks vijf Carolusguldens en 
tien stuivers betalen, voor eenjarige beesten moet de helft betaald worden. 

• Het ontwateringssysteem van de hooilanden, zoals greppels en sloten, moet worden 
onderhouden door de huurders, om verstoppingen hiervan te voorkomen.  

• Het is niet toegestaan van het oosten naar het westen heen en weer met paarden, koeien of 
wagen door de hooilanden te rijden of te drijven, tenzij het hooi- of mestwagens betreft. 
Echter mag dit alleen op bepaalde tijden.  

• Paarden mogen niet eerder in het nieuwe gras van weide- of hooilanden gebracht worden dan 
wanneer de herder is opgehouden met het hoeden van de koeien.  

(Toegangsnr. 312, Archief Heren van Schiermonnikoog. Inventarisnr. 181) 
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Bijlage 3. Plankaart omgeving Rijsbergen 1766 
 

 
Figuur 46. Plankaart rond Rijsbergen 1766 (Toegangsnr. 312, Archief Heren van Schiermonnikoog. Inventarisnr. 186). 
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Bijlage 4. Relictenkaart WOII 
 

 
  

Legenda 
Militaire bouwwerken, al dan 
niet verdwenen of verwoest. 

 
De begrenzing van stellingen, 
van zuidwest naar noordoost: 
Wodan, Wolf, Batterij,                                          
Maria, Krabbe, Schalmhorst en 
het bunkerdorp Schlei.  

 
     Loopgraven 

   

Figuur 47. Merendeel van de militaire relicten op Schiermonnikoog (Natuurmonumenten, CMSi, 2020). 
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Bijlage 5. Plakkaat dijkbescherming 1714 
In onderstaand plakkaat uit 1714 roept de weduwe van J. Stachouwer, H. Helmhout, eilandbewoners 
op zich in te zetten voor de aanleg van een nieuwe duindijk.  
 

H. Helmhout wed wijl den Heere J Stachouwer in leven Vrie en Erf Heer van den Eijlande en 
heerlijkheid Schiermonnikoog Vrou Regente van geroerde Heerlijkheid, doe cond, voor de laatst 
maal an alle en een jegelijk ingeseten het maken van een nieuwe duundijk. Gelastende om uijt 
jder huisgesin een persoon niet minder dan agtijn jaren oud zijnde omtrent het huis van Driewes 
Willems te compareren op den eersten maandag zijnde 6 augustus uit voort na het cleppen van 
onzen kerkklok, dog een half uire ongegrepen alles bij pane van ses car. Gld voor de nalatige te 
verbeuren, en die later als een half uur na het ophouden van het cleppen mogte opkomen zal 
daarenboven verbeurt hebben ses Stuiver allen ten profijte van de armen deser Heerlijkheid, en 
opdat niemant enige ignorancie hijr van mogte komen te praetenderen zoo gelast onzen 
praedicant inhoud deze van de praedikstoel den volke voor te lesen alles met relaas in forma 
actum Schiermonnikoog den Augustus 1714.  

(Helmhout, 1714. In: Teensma et al., 2018. pp. 45)  
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Bijlage 6. Toponiemen  
Toponiemen en veldnamen zijn belangrijke taalkundige relicten, die veel informatie kunnen bevatten 
over het verleden. Verschillende veldnamen op het eiland houden verband met het huidige of 
historische landgebruik. In deze paragraaf zijn alle veldnamen in het duin- en (voormalig) 
kweldergebied die verband houden met het landgebruik, weergegeven (figuur 48) en toegelicht. Veruit 
het merendeel van de namen houdt verband met aardkundige aspecten, zoals het Wytdun / de Witte 
duin, of met een naam zoals het Cornelis Visserpad. Op deze veldnamen zal dus niet worden ingegaan.   
 
De kaart van Eekhoff uit 1858 (FKK nr. 004982) omschrijft de westzijde van het huidige dorp als het 
Westerveld en het gebied ten oosten van het huidige dorp als het Oosterveld. Dit verwijst 
vermoedelijk naar de kweldergronden die in gebruik waren als hooi en weiland in die periode. Er is 
geen bevestiging gevonden dat deze namen nu nog worden gebruikt.  
Vanaf het begin van de twintigste eeuw vormde zich ten zuidwesten van het huidige dorp de 
Westerkwelder. Dit werd ook wel It Oonwas/het Aanwas, genoemd. In het begin van de jaren vijftig 
van de vorige eeuw realiseerde Johannes van Dijk een dijkje, om de Westerkwelder in te polderen. 
Deze dijk werd de Johannesdyk/Johannesdijk genoemd en de polder die hierdoor ontstond, noemde 
men de Johannespolder (Dykstra, 1952). Grenzend aan de westzijde van de Waddenzeedijk, die onder 
leiding van mr. Banck is gerealiseerd, liggen De Putten. Dit verwijst naar de ligging van 
kleiwinningsputten. De klei gebruikte men voor het afdekken van de Waddenzeedijk (persoonlijke 
communicatie, C. Visser, 9 juni 2020). De Striedyk/Stroodijk verwijst naar het feit dat deze dijk 
ontstaan is door het planten van stro in de duinen, in de jaren zestig van de vorige eeuw (College van 
B&W Schiermonnikoog, 2012). Hierdoor werd zand vastgehouden, waardoor de hoogte toenam. Zo 
ontstond een stuifdijk. De noordoostzijde van het huidige Rif wordt ook wel de Aude Waal / de oude 
wal, genoemd (Dykstra, 1952; Toegangsnr. 11, Ged. Staten 1814-1918. Inventarisnr. 3823). Dit zou 
verwijzen naar de oever van een kanaal. Wat mogelijk kan wijzen op de oude winterhaven: de Wiel 
(Dykstra, 1952).  
 
Zoals is omschreven in paragraaf 3.1.4 werden verschillende locaties in de duinen gebruikt voor het 
laten grazen van vee of om gewassen te telen. Namen als Gerbens/Germens/Tumkes Punt verwijzen 
naar de personen die in het verleden op een locatie in de huidige Hertenbosvallei hun vee lieten 
grazen. De huidige Louwvlakte en het Martje land verwijzen vermoedelijk naar een gebruiker die op 
dat perceel een akker en/of weiland in gebruik had, maar dat is niet met zekerheid te zeggen 
(persoonlijke communicatie, C. Soepboer, 4 juni 2020). In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de 
omgeving rondom het huidige Karrepad heringericht. Het Karrepad verwijst naar de vele karren met 
bouwmaterialen voor de bouw van de twee vuurtorens in 1854, die van de haven naar de locatie van 
de huidige vuurtorens werden vervoerd (persoonlijke communicatie A. Kok, 9 juli). Het 
Helmsnijderspad houdt verband met de helmsnijdersactiviteiten die in het verleden op het eiland zijn 
uitgevoerd. Het is onduidelijk of de locatie van het Helmsnijderspad verwijst naar de exacte locatie 
waar de helm werd gesneden.  
 
De huidige Badweg en het Badstrand gelegen tussen paal 2 en 7, verwijzen naar het oorspronkelijke 
Badhotel, dat in 1923-1925 is verwoest door de zee en is verdwenen (Bakker, 2013).  
 
De vochtige duinvalleien op Schiermonnikoog worden gloppen genoemd (Winkler Prins, 1868). 
Vertaald uit het Fries betekent ‘gloppe’: vlakte leunend tegen de duinen. Maar Dykstra (1952) stelt in 
Fryske Plaknammen dat de betekenis van ‘gloppe’ beter overeenkomt met het Noorse ‘gloppa’, wat 
‘grote bergkloof’ betekent, en het Schotse ‘glupa’, wat ‘grote kloof’ betekent. Beide vertalingen uit het 
Noors en Schots verwijzen naar ‘hol’, wat beter aansluit bij de omschrijving van een duinvallei tussen 
duinrijen in. Verspreid over Schiermonnikoog zijn er vele verschillende gloppen, sommige zijn 
verdwenen, andere zijn nog steeds zichtbaar in het huidige landschap. Slechts twee gloppen verwijzen 
duidelijk naar het landgebruik of houden daarmee verband: het Kapenglop en het Mossekapenglop. 
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Het glop ten oosten van de Badweg wordt het Kapenglop genoemd en is vernoemd naar de kaap die 
vermoedelijk tot 1855 in dit glop heeft gestaan (Dykstra, 1952; Spier, 1989). Ook de duinvallei ten 
zuiden van het Kapeglop, het Mossekapenglop, is hiernaar vernoemd. ‘Mosse’ zal vermoedelijk 
betrekking hebben op de begroeiing bij deze glop (Dykstra, 1952).   
 
Via het Aude Kúpaid liepen de koeien achter de huidige Noorderstreek langs, richting de kwelder, om 
te grazen. Het ging hierbij om de koeien die in of rond het dorp werden gestald door de ‘dorpsboeren’ 
en ‘s ochtends naar de kwelder werden gebracht om overdag te grazen. ’s Avonds stonden ze rond het 
dorp weer op stal. Tegenwoordig is een deel van het Aude Kúpaid een ruiterpad (persoonlijke 
communicatie A. Talsma, 25 juni 2020).  
 
Het pad ’t Spoor, dat gelegen is ten oosten van de Berkenplas, verwijst naar de ligging van het 
voormalige smalspoor op het eiland gedurende de Tweede Wereldoorlog (College van B&W 
Schiermonnikoog, 2012). De Kwekerij/Kwekeree is gelegen ten noorden van het huidige dorp en 
verwijst naar de locatie waar bomen werden gekweekt voor de aanleg van het Eerste en het Tweede 
Dennenbos. Ook kweekte Dienst der Domeinen  bij de Kwekerij bomen voor de aankleding van de 
uitbreidingsplannen onder andere rond het Karrepad. De Eerste Dennen verwijst naar het Eerste 
Dennenbos dat vlak ten noorden van het dorp onder leiding van graaf Von Bernstorff is aangelegd. De 
Tweede Dennen verwijzen naar het Tweede Dennenbos dat nabij de Noordzeekust door graaf Von 
Bernstorff is aangelegd (persoonlijke communicatie C. Soepboer, 4 juni 2020). De huidige Prins 
Bernhardweg loopt van de Kooiweg richting de Merlijn ter hoogte van strandpaal 6. De Prins 
Bernhardweg heeft door de jaren heen verschillende namen gekend: it Sleipaid en it Moffenpaid. De 
Prins Bernhardweg is door de Duitse bezetters aangelegd en liep richting het Schlei, het voormalige 
bunkerdorp (Holwerda & Roelsma, 2020). Tegenover de Wassermann bunker bevond zich in het 
verleden rond de jaren zestig/zeventig een vuilnisbelt (persoonlijke communicatie G. Klontje, 4 juni 
2020; persoonlijke communicatie C. Soepboer, 4 juni 2020). Dit gebied wordt nog steeds de Gotte Belt 
genoemd.   
 
Via het voormalige Reddingbootpad, tegenwoordig grotendeels gelijk aan de huidige Reddingsweg, 
werd de (roei)reddingsboot naar de Noordzeekust gebracht bij reddingsacties. De roeireddingsboot 
kwam voor het eerst in actie in december 1830 (Bakker, 2013). Het gebied ten oosten van de 
Reddingsweg, wordt De Percelen genoemd. Dit gebied verwijst naar afgebakende hooilandjes, waar 
zowel polderboeren als dorpsboeren gebruik van maakten. Dit duurde tot circa 1959 (persoonlijke 
communicatie J. Holwerda, 20 juli 2020).    
 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de Stuifdijk tussen paal 7 en 14 aan de Noordzeezijde van het 
eiland aangelegd. Door het plaatsen van takkenschermen met daartussenin veldjes met jonge 
helmplantjes, werd zand vastgehouden en werd de gewenste hoogte op den duur bereikt. Parallel aan 
de Stuifdijk loopt het Waterstaatspad (College van B&W Schiermonnikoog, 2012). Dit pad verwijst naar 
de werkzaamheden die Rijkswaterstaat heeft verricht aan de Stuifdijk. Het zuidelijkste deel van de 
huidige Kobbeduinen wordt ook wel de Moordkop genoemd. Dit houdt verband met de 
konijnendelverij die plaatsvond op die locatie (persoonlijke communicatie A. Talsma, 25 juni 2020).  
 
Het Kúpaid / Koepad loopt over de Waddenzeedijk richting de Binnenkwelder, over dit pad liepen, en 
lopen, de koeien naar hun buitendijkse weides. Vanuit de herdershut hield de koeherder tot 1959 het 
vee op de kwelder in de gaten (Holwerda et al., 2005). Het koehok was het nachtverblijf van het vee 
dat graasde op de kwelder. Het koehok is gelegen ten zuidoosten van de huidige eendenkooi 
(persoonlijke communicatie T. Talsma, 2 juli 2020). Schiermonnikoog heeft door de eeuwen heen 
verschillende eendenkooien gehad. In het noordoosten van de Banckspolder is de huidige eendenkooi 
gelegen, momenteel heeft deze alleen een wetenschappelijke functie. De huidige Kooiweg, die van de 
eendenkooi richting het dorp loopt, is naar de eendenkooi vernoemd. Vermoedelijk zijn ook de 
Kooiduinen vernoemd naar de aanwezigheid van de eendenkooi in de buurt van deze duinen.   
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In de Banckspolder loopt de Herdersdam loodrecht op de Waddenzeedijk. Deze weg zou vernoemd 
zijn naar de route die schapen zouden hebben gelopen van een oude schaapskooi in het Groenglop 
naar de Bancksdijk, terwijl ze gehoed werden door een herder. Afgezien van de memorie afkomstig 
van Maria Hooghart (2005), in de jaaropgave ‘Boeren op Schiermonnikoog’ van ’t Heer en Feer, is er 
geen andere bron die dit verhaal bevestigt.   
 
In de periode van de Stachouwers bestond het gebied ten zuiden van het huidige dorp uit 
kweldergrond. Op de kaart van Landmeter L. den Berger uit 1809 (Toegangsnr. 345,  Verz. Aanwinsten. 
Inventarisnr. 692) is een gebied ten oosten van het huidige dorp aangegeven als ‘Verlatenpolder’. De 
reden voor deze naamgeving is niet bekend, wel wordt gesuggereerd dat de naamgeving duidt op 
mogelijke doorbraken van dijken rondom deze polder waardoor deze op ten duur ‘verlaten’ is. 
Tegenwoordig is niets meer terug te zien van deze oude polder.   
 
Het perceel achter boerderij Pathmos werd oorspronkelijk Schaapsvennen of Schaepecamp genoemd 
(Dykstra, 1952). Dit verwijst naar een schaapskooi of weide voor schapen. Tot wanneer dit perceel zo 
werd genoemd - voor of na de aanleg van de Banckspolder - is niet bekend.  
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Figuur 48. Ligging van toponiemen die verband houden met het grondgebruik (Esri, bewerkt in ArcMap 10.5.1.). 
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Bijlage 7. Zichtbare historisch geografische relicten 
 

RERLICT LOCATIE Ouderdom TOELICHTING AFBEELDING 

Landbouw en veeteelt 

Verkavelings- en ontginningssporen 

Restant 
duinakkers 
Zwarte 
duinenpad 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletjes en 
percelering zijn nog 
zichtbaar, door de 
begroeiing is alleen de 
aardenwal duidelijk te 
herkennen.  

 

Restant 
duinakkers 
Vuurtorenpad 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Ondanks de begroeiing 
is de aardenwal nog 
zichtbaar, de percelering 
is wel nog aanwezig 
maar door de begroeiing 
niet te herkennen.   

 

Restant 
duinakkers 
Helmsnijderspad 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

De aarden wal is 
gedeeltelijk nog 
zichtbaar.  

 

Restant 
duinakkers 
Karrepad 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Ondanks de aangelegde 
weg en de begroeiing is 
het aarden walletje nog 
licht zichtbaar.  

 

Restant 
duinakkers 
Westerduinenpad 
 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletje en 
percelering zijn nog 
aanwezig, zijn moeilijk 
te herkennen door 
begroeiing.  

 

Restant 
duinakkers 
Badweg 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletjes en 
percelering zijn nog 
zichtbaar in het 
landschap, ondanks dat 
een groot deel begroeid 
is.  

 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 
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Restant 
duinakkers 
Cornelis 
Visserpad 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletje is nog 
zichtbaar.  

 

Restant 
duinakkers 
Cornelis 
Visserpad, nabij 
voetbalveld 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Ondanks dat de aarden 
wal begroeid is, is hij 
nog te herkennen.  

 

Restant 
duinakkers 
Jacobspad, nabij 
voetbalveld 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Ondanks dat het aarden 
walletje begroeid is, is 
hij nog te herkennen. 

 

Restant 
duinakkers 
Jacobspad 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletje en 
percelering is nog 
zichtbaar, wel zijn ze 
sterk begroeid.  

 

Restant 
duinakkers 
Jacobspad, nabij 
Seedûne 

 Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletje en 
percelering zijn nog 
aanwezig, maar zeer 
minimaal zichtbaar door 
begroeiing.  

 

Restant 
duinakkers 
Kwekerijpad 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletje is nog 
aanwezig, maar is 
grotendeels begroeid.  

 

Restant 
duinakkers 
Kronkelpad 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletje is nog 
aanwezig, evenals de 
percelering maar vrijwel 
volledig begroeid.  

 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 
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Restant 
duinakkers 
Reddingsweg 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Een aarden walletje en 
percelering is licht 
zichtbaar.  

 

Restant 
duinakkers 
Reddingsweg 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletje is 
zichtbaar.  

 

Restant 
duinakkers 
Kooiweg 

Strandvlakte Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletje en 
percelering zijn nog 
zichtbaar.  

 

Restant 
duinakkers 
Biologenpad 

Strandvlakte Vermoedelijk 
19de eeuw 

Aarden walletje en 
percelering zijn nog 
zichtbaar. 

 

Dobbe 
Binnenkwelder 

Washover Vermoedelijk 
20ste eeuw 

Nog in gebruik voor vee 
en wild, groeit wel meer 
dicht.  

 

Dobbe Groenglop Strandvlakte Vermoedelijk 
19de eeuw 

Nog in gebruik voor vee 
en wild.  

 

(Foto auteur, 2020) 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 
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Dobbe 
Louwvlakte 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

Vrijwel volledig 
begroeid, minimaal 
zichtbaar.  

 

Dobbe ten zuiden 
van Groenglop 

Strandvlakte Vermoedelijk 
19de eeuw 

Vrijwel volledig verzand, 
minimaal zichtbaar.  

 

Drinkputten 
Binnenkwelder 

Washovercomplex 20ste eeuw De twee drinkputten in 
de Binnenkwelder zijn 
identiek aan elkaar en 
zijn beiden nog vol in 
gebruik door het 
jongvee wat daar loopt.  

 
Schaapskooi 
Helmsnijderspad 

Duinboogcomplex 20ste eeuw De voormalige 
schaapskooi is 
tegenwoordig in gebruik 
als schuur.  

 

Herdershut Strandvlakte 19de / 20ste 
eeuw 

Verschillende keren is er 
een nieuwe hut 
geplaatst.  

 
 

Resten van oude gebruiksvormen 

Banaal grasland Washover 20ste eeuw Het grasland nabij de 
Waddenzee is als 
gecultiveerd gras te 
herkennen.  

 

Koehok Strandvlakte Vermoedelijk 
19de eeuw 

Begrensde weide.  

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Rijkswaterstaat, 2011) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 
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Veedrift: it Aude 
Kúpaid 

Duinboogcomplex Onbekend  

 
Veedrift: it 
Kúpaid 

Duinboogcomplex Vermoedelijk 
19de eeuw 

 

 
Parasolvormige 
Vlieren 

Duinboogcomplex 20ste eeuw  

 

Ontwateringsstru
ctuur duinen 

Duinboogcomplex 20ste  eeuw Vrij recent gedeeltelijk 
herstelt, op 
verschillende plekken 
nog in gebruik, op 
andere plaatsen 
gedempt of 
dichtgegroeid. 

 
Ontwaterings-
structuur 
Binnenkwelder 

Washover 20ste eeuw Op veel plaatsen sterk 
dichtgegroeid.  

 

 

Jacht en Visserij 

Drinkplas voor 
wild Kapenglop 

Duinboogcomplex 20ste eeuw Grotendeels 
dichtgegroeid.  

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 
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Drinkplas voor 
wild 
Hertenbosvallei 

Duinboogcomplex 20ste eeuw Grotendeels 
dichtgegroeid.  

 

Eendenkooi 
Banckspolder 

Strandvlakte 19de eeuw De eendenkooi is nog 
volop in gebruik voor de 
wetenschap en 
educatie.  

 

Eendenkooi 
Rijsbergen 

Strandvlakte 19de eeuw De kooiplas is ondanks 
de dichte begroeiing nog 
wel te herkennen door 
het riet.  

 

Percelering 
voormalige 
wildakker 

Duinboogcomplex 20ste eeuw De geëgaliseerde akker 
en percelering zijn nog 
te herkennen.  

 

Infrastructuur en nederzettingen 

Naar functie 

Helmsnijderspad Duinboogcomplex   

 

Karrepad Duinboogcomplex 19de eeuw  

 

Reddingsweg Duinboogcomplex   

 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 
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Naar landschappelijke ligging 

Kooiweg Strandvlakte   

 

Strydyken paid Strandvlakte   

 

‘t Spoor Duinboogcomplex 20ste eeuw  

 

Waterstaatspad Washover 20ste eeuw  

 

Nederzettingen 
Bunkerdorp 
Schlei 

Duinboogcomplex 20ste eeuw De voormalige bunkers 
en andere grote 
gebouwen zijn 
grotendeels nog 
aanwezig. Maar zijn wel 
allemaal ondergewerkt 
onder het zand, en 
alleen zichtbaar in de 
vorm van een soort raar 
gevormde duin 
(persoonlijke 
communicatie E. van 
den Berg, 18 sept 2020).  

 

Bunkerdorp 
Batterij 

Duinboogcomplex 20ste eeuw De Batterij is 
grotendeels verdwenen. 
Echter zijn er nog wel 
enkele brokstukken 
aanwezig in het terrein, 
zijn de onderstellen van 
het afweergeschut nog 
aanwezig, evenals 
enkele Tobruk 
bunkertjes en een 
opslagruimte 
(persoonlijke 
communicatie E. van 
den Berg, 18 sept 2020).  

 

Waterstaat 

Scheepvaart functie 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto mapio.net) 

(Rijkswaterstaat, 2011) 

 

(Rijkswaterstaat, 2011) 
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Baken 
Kobbeduinen  

Duinboogcomplex 19de eeuw  

 

Baken 
Willemsduin 

Duinboogcomplex 19de eeuw  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaap in 
Kapenglop 

Duinboogcomplex 19de eeuw Drie gaten in de bodem 
wijzen op de locatie van 
de oorspronkelijke kaap.  

 

 

Dijken en kadijken 

Kadijk Kapeglop Strandvlakte 19de eeuw Ondanks de hevige 
begroeiing is een groot 
deel van de kadijk nog 
te herkennen.  

 

Kadijk ten zuiden 
van Rijsbergen 

Strandvlakte 18de eeuw Ondanks de 
nieuwbouwwijk, 
grenzend aan de kadijk, 
is de kadijk gespaard en 
zichtbaar gebleven.  

 

Kadijken 
Groenglop 

Strandvlakte Vermoedelijk 
18de eeuw 

Groot deel van de kadijk 
is ondanks de begroeiing 
nog zichtbaar.  

 

(Foto K. Bunk, 2017)  

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 
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Kadijk kwekerij Duinboogcomplex 19de eeuw Groot deel van de kadijk 
is ondanks de begroeiing 
nog zichtbaar. 

 

Stroodijk Duinboogcomplex 20ste eeuw Ondanks de begroeiing 
zijn de contouren nog 
zichtbaar van de dijk.  

 

Koffiedijk 
(zeedijk) 

Duinboogcomplex 20ste eeuw Ondanks de begroeiing 
is de dijk nog zichtbaar.  

 

Johannesdijk 
(zeedijk) 

Strandvlakte 20ste eeuw De dijk zelf is 
onderwater en niet 
zichtbaar. Begroeiing op 
de dijk, geeft echter wel 
de contouren van de 
dijk aan.  

 

Stuifdijk Washover 20ste eeuw  

 

Oude 
Waddenzeedijk 
(zeedijk) 

Strandvlakte 19de eeuw  

 

 

Dijkbouw 

Kleiwinningsputt
en 

Strandvlakte 20ste eeuw Ondanks dichtte 
begroeiing met riet, zijn 
de putten nog wel 
zichtbaar.   

 

Zandwinningsplas 
de Berkenplas 

Duinboogcomplex 20ste eeuw  

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 
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Zandwinningsplas 
de Kooiplas 

Duinboogcomplex 20ste eeuw  

 

Zandwinningsplas 
de 
Zandwinningsplas 

Duinboogcomplex 20ste eeuw Niet toegankelijk voor 
publiek.  

 

 

Terpen 

Terp 
Middenstreek 

Strandvlakte Vermoedelijk 
18de eeuw 

Hoogteverschil minimaal 
zichtbaar.  

 

Kolken 

Kolk 
Oosterreeweg 

Strandvlakte Vermoedelijk 
begin 19de 
eeuw 

Ondanks de dichte 
begroeiing zijn de 
contouren van de kolk 
duidelijk te herkennen.  

 

Kolk Kooiweg Strandvlakte Vermoedelijk 
begin 19de 
eeuw 

 

 

Kolk Reeweg Strandvlakte 19de eeuw Zeer minimaal zichtbaar. 
Alleen bij nat weer zijn 
de contouren van de 
kolk te herkennen.  

 
 

Kustbescherming 

Takkenschermen Eilandkop 20ste eeuw Alleen deze restanten 
van takkenschermen zijn 
nog zichtbaar.  

 

Overig 

Resten van oude gebruiksvormen 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Rijkswaterstaat, 2011) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto dr. H. Feenstra, 2007) 
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De Kwekerij Duinboogcomplex 20ste eeuw  

 

Eerste 
Dennenbos 

Duinboogcomplex 20ste eeuw  

 

Tweede 
Dennenbos 

Duinboogcomplex 20ste eeuw  

 

Turfvijver  Duinboogcomplex 20ste eeuw  

 

Vuilnisbelt 
Helmsnijderspad 

Duinboogcomplex 20ste eeuw Reliëf duidelijk te 
herkennen in het 
landschap.  

 
Vuilnisbelt ‘Om 
de West’ 

Duinboogcomplex 20ste eeuw Reliëf nauwelijks te 
herkennen, mede door 
de begroeiing. 

 
Grote vuilnisbelt Duinboogcomplex 20ste eeuw Reliëf duidelijk ter 

herkennen van de 
omliggende duinen.  

 
Eigendomsrelict 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Foto auteur, 2020) 

 

(Rijkswaterstaat, 2011) 

 

(Rijkswaterstaat, 2011) 

 

(Rijkswaterstaat, 2011) 
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Stenen palen Duinboogcomplex 
en Strandvlakte 

19de eeuw Slechts een van de twee 
palen is duidelijk 
zichtbaar in het 
landschap, de andere 
paal staat in het riet aan 
de wal van de 
Westerplas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Foto auteur, 2020) 
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Bijlage 8. Verdwenen relicten 
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Bijlage 9. Criteria waardering 
 
1. Samenhang   
Binnen dit onderzoek zullen de relicten op twee aspecten van samenhang worden beoordeeld. Dat 
zijn: ‘Oorspronkelijke functionele samenhang / ensemblewaarde’ en ‘Samenhang met het natuurlijke 
substraat’:  

o Oorspronkelijke functionele samenhang / ensemblewaarde: hiermee wordt de meerwaarde 
bedoeld die aan een relict wordt toegekend wanneer deze een onderdeel vormt en/of 
samenhangt met andere relicten of elementen binnen hetzelfde systeem. Zo heeft een hele 
ontwateringsstructuur een hogere waarde dan een enkele sloot.  

o Samenhang met het natuurlijke substraat: De natuurlijke dynamiek van wind en water hebben 
het eiland sterk beïnvloed. De verstuiving van de duinen, afkalving van de kust en 
overstromingsgevaar hebben in grote mate de antropogene activiteiten in de duinen en op de 
kwelders bepaald. Doordat de natuurlijke processen op dit eiland sterk samenhangen met het 
ontstaan van de relicten, vormt de samenhang tussen deze twee aspecten ook een criterium.     

Door de relicten te beoordelen op deze bovengenoemde twee aspecten van samenhang, worden de 
verbanden tussen verschillende relicten, de natuurlijke omgeving en de ruimte meer zichtbaar. 
Hierdoor dragen de samenhang en/of ensemblewaarde bij aan extra informatie over de genese van 
het huidige landschapsbeeld en het cultuurlandschap (Schuyf, 1986; Haartsen et al., 1989).  
 
2. Kenmerkendheid  
Wanneer een element erg karakteristiek is voor een landschapstype of een regio versterkt dit de 
identiteit van het gebied. De kenmerkendheid van een historisch-geografisch element kan 
tegengesteld zijn aan de zeldzaamheid van het element, bijvoorbeeld omdat een zeldzaam element 
vaak niet gezien wordt als kenmerkend. In dat geval zijn de twee criteria tegenstrijdig aan elkaar. 
Daarom is van belang dat dit criterium niet tijdsafhankelijk moet worden beoordeeld. Bijvoorbeeld 
vroeger lagen erg veel duinakkertjes in de duinen en was toen kenmerkend voor duingebieden, 
tegenwoordig zijn er nog maar enkele restanten terug te vinden. Toch kan dat element dan als 
kenmerkend voor die regio worden beschouwd. Aangezien het bijvoorbeeld in de middeleeuwen 
karakteristiek was voor het gebied, maakt dit nog steeds onderdeel uit van de identiteit van dat gebied 
(Renes, 1992).  
 
3. Gaafheid of herkenbaarheid  
Dit criterium hangt nauw samen met de veranderingen van en rondom het historisch-geografisch 
element. Renes (1992) maakt onderscheid tussen verrijkende en verarmende veranderingen. 
Verrijkende veranderingen voegen iets toe aan het element zonder het uit te wissen, terwijl 
verarmende veranderingen delen van het element uitwissen. In dit onderzoek zal de gaafheid 
afgemeten worden ten opzichte van de ‘oorspronkelijke’ staat van het relict (Schuyf, 1986). Dit 
criterium beoordeelt in hoeverre de genese van een relict herkenbaar is gebleven (Haartsen et al., 
1989).  
 
4. Zeldzaamheid  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen relatieve en absolute zeldzaamheid. Bij gebrek aan een 
referentiekader wordt in veel gevallen gekozen voor relatieve zeldzaamheid. Hiermee wordt de 
zeldzaamheid van relicten binnen het onderzoeksgebied bedoeld. Absolute zeldzaamheid heeft 
betrekking op het voorkomen van een element in een groter gebied. Om te kunnen waarderen op het 
criterium ‘absolute zeldzaamheid’ moet een referentiekader vastgesteld worden (Schuyf, 1986; 
Haartsen et al., 1989). In dit onderzoek wordt het gehele Waddengebied als referentiekader 
beschouwd. Dit wordt echter bemoeilijkt door het feit dat de verspreiding van verschillende historisch-
geografische elementen slechts beperkt in kaart is gebracht, waardoor de schaarsheid van een element 
soms moeilijk vast te stellen is (Renes, 1992). Verspreid over het Waddengebied zijn geen volledige 
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historisch-geografische analyses uitgevoerd met betrekking tot verschillende thema’s, zoals landbouw, 
waterstaat etc. Desondanks kan op grond van literatuur, waaronder de Landschapsbiografie van het 
Waddengebied en de ‘Wadden, verhalend landschap’, het voorkomen van historisch-geografische 
relicten op Schiermonnikoog in perspectief worden gezet binnen het gehele Waddengebied 
(Abrahamse et al., 2005; Schroor et al., 2018). Op deze manier is onderbouwd welke historisch-
geografische relicten als zeldzaam te categoriseren zijn binnen het gehele Waddengebied.  
 
De betekenis van het cultuurlandschap voor de bewoners gaat in op de perceptie en de waardering 
die zij hebben voor het cultuurlandschap van de duinen en de kwelder.  
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Bijlage 10. Matrixen waardering 
  
Oorspronkelijke functionele samenhang / ensemblewaarde 
 

1. KLASSERING VAN DE OORSPRONKELIJKE FUNCTIONELE SAMENHANG / ENSEMBLEWAARDE 

KLASSE Onderdeel van systeem / structuur óf mate van begrenzing 
1 Onderdeel van systeem / structuur óf geheel door relicten omgeven 
2 Begrensd door 2 of meer relicten 
3 Begrensd door 1 relict 
4 Niet begrensd door enig relict 

 
Samenhang met natuurlijk substraat 
 

2. KLASSERING VAN DE SAMENHANG MET HET NATUURLIJK SUBSTRAAT 

KLASSE Beïnvloeding van de lokale bodemkundige of geomorfologische 
situatie op het relict 

1 Sterk beïnvloed 
2 Redelijk beïnvloed 
3 Weinig beïnvloed 
4 Zeer minimaal of niet beïnvloed 

 
Kenmerkendheid 
 

3. KLASSERING VAN DE KENMERKENDHEID (REGIONAAL) 

KLASSE Voorkomend in het gehele 
Waddengebied 

Omschrijving 

1 0-25% Zeer karakteristiek 
2 26-50% Redelijk karakteristiek 
3 51-75% Matig karakteristiek  
4 76-100% Niet karakteristiek  

 
Gaafheid of herkenbaarheid 
 

4. KLASSERING VAN DE GAAFHEID 

KLASSE Percentage gehandhaafd 
landgebruik  

Omschrijving 

1 76-100% Zeer gaaf 
2 51-75% Vrij gaaf 
3 26-50% Weinig gaaf 
4 0-25% Sterk verstoord 

 
Zeldzaamheid 
 

5. KLASSERING VAN DE ZELDZAAMHEID 

KLASSE Percentage gehandhaafd 
landgebruik  

Omschrijving 

1 0-25% Zeer zeldzaam 
2 26-50% Vrij zeldzaam 
3 51-75% Weinig zeldzaam 
4 76-100% Niet zeldzaam 
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Bijlage 11. Absolute waardering 
 

 Fun sam Nat sam Ken Gh  Zwad 

Landbouw en veeteelt 

Verkavelings- en ontginningssporen 

Restant duinakkers Zwarte duinenpad 2 2 2 3 2 

Restant duinakkers Westerduinenpad 2 2 2 4 2 

Restant duinakkers Helmsnijderspad 3 2 2 4 2 

Restant duinakkers Karrepad 3 2 2 4 2 

Restant duinakkers Vuurtorenpad 2 2 2 3 2 

Restant duinakkers Badweg 1 2 2 3 2 

Restant duinakkers Cornelis Visserpad 2 2 2 3 2 

Restant duinakkers Jacobspad 3 2 2 3 2 

Restant duinakkers Kronkelpad 1 2 2 3 2 

Restant duinakkers Reddingsweg 2 2 2 3 2 

Restant duinakkers Kooiweg 3 2 2 2 2 

Restant duinakkers Biologenpad 3 2 2 4 2 

Dobbe Binnenkwelder 4 4 3 2 2 

Dobbe Groenglop 3 4 3 1 2 

Dobbe Louwvlakte 2 4 3 3 2 

Dobbe ten zuiden van Groenglop 4 4 3 4 2 

Drinkputten Binnenkwelder 4 4 4 1 4 

Schaapskooi Helmsnijderspad 2 4 4 3 3 

Herdershut 2 4 2 3 3 

 

Resten van oude gebruiksvormen 

Banaal grasland 2 3 2 1 4 

Koehok 2 4 4 1 4 

Veedrift: it Aude Kúpaid 4 4 3 2 2 

Veedrift: It Kúpaid  2 2 3 1 2 

Parasolvormige Vlieren 1 4 1 3 4 

Ontwateringsstructuur Binnenkwelder 1 3 2 3 3 

Ontwateringsstructuur duinen 1 4 2 3 4 

 

Jacht en visserij 

Drinkplas voor wild Kapeglop 4 4 2 3 1 

Drinkplas voor wild Hertenbosvallei 4 4 2 3 1 

Eendenkooi Banckspolder 3 1 2 1 4 

Eendenkooi Rijsbergen 4 1 2 3 4 

Percelering voormalige wildakker 4 2 1 3 2 

 

Infrastructuur en nederzettingen 

Naar functie 

Helmsnijderspad 4 4 4 1 4 

Karrepad 4 4 1 2 1 

Reddingsweg 4 4 2 2 1 

 

Naar landschappelijke ligging 

Kooiweg 3 3 2 1 4 

Strydyken paid 3 3 2 1 1 

‘t Spoor 4 4 4 3 3 

Waterstaatspad 3 3 4 1 1 

      

Nederzettingen      

Schlei 1 1 2 3 2 

Batterij 1 1 2 4 2 

 

Waterstaat 

Scheepsvaart functie 

Baken Kobbeduinen 4 4 1 1 4 

Baken Willemsduin 4 4 1 1 4 

Kaap in Kapenglop  4 4 1 3 4 

 

Dijken en kadijken 

Kadijk Kapenglop 1 1 2 2 4 

Kadijk ten zuiden van Rijsbergen 2 1 2 2 4 
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Kadijken Groenglop 2 1 2 2 4 

Kadijk Kwekerij 1 1 2 2 4 

Stroodijk 3 1 3 2 1 

Koffiedijk (zeedijk) 4 1 3 2 4 

Johannesdijk (zeedijk) 4 1 3 3 4 

Stuifdijk  3 1 2 2 3 

Waddenzeedijk (zeedijk) 3 1 4 1 4 

 

Dijkbouw 

Kleiwinningsputten 3 2 4 3 2 

Zandwinningsplas de Berkenplas 4 2 4 1 2 

Zandwinningsplas de Kooiplas 4 2 4 1 2 

Zandwinningsplas de Zandwinningsplas 4 2 4 2 2 

 

Terpen 

Terp Middenstreek 4 1 2 4 2 

 

Kolken 

Kolk Oosterreeweg 4 1 3 2 2 

Kolk Kooiweg 4 1 3 3 2 

Kolk Reeweg 4 1 3 4 2 

 

Kustbescherming 

Takkenschermen 3 1 2 4 1 

 

Overig 

Resten van oude gebruiksvormen 

De Kwekerij 1 3 3 3 2 

Eerste Dennenbos 1 1 2 2 4 

Tweede Dennenbos 1 1 2 2 4 

Turfvijver 1 4 2 2 3 

Vuilnisbelt Helmsnijderspad 4 2 4 3 4 

Vuilnisbelt ‘Om de West’ 4 2 4 4 4 

Grote vuilnisbelt 4 2 4 2 4 

 

Eigendomsrelict 

Stenen palen 3 3 1 2 1 
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Bijlage 12. Onderbouwing waardering 
 

Historisch-
geografisch 
element 

Functionele 
samenhang 

Samenhang met 
natuurlijk 
substraat 

Kenmerkendheid Gaafheid of 
herkenbaarheid 

Zeldzaamheid 

Landbouw en veeteelt 

Verkavelings- en ontginningssporen 

Restant duinakkers 
Zwarte duinenpad  

2 (klein 
akkercomplex, 
van 
aardenwallen) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

3 (weinig gaaf, 
matig zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Westerduinenpad 

2 (klein 
akkercomplex, 
van 
aardenwallen) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

4 (verstoord, 
nauwelijks 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Helmsnijderspad 

3 (percelering) 2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
zeedorpenlandsch
ap) 

4 (verstoord, 
nauwelijks 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Karrepad 

3 (een ander 
relict van een 
akker) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

4 (verstoord, 
nauwelijks 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Vuurtorenpad 

2 (klein 
akkercomplex, 
van 
aardenwallen) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

3 (weinig gaaf, 
matig zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Badweg 

1 
(akkercomplex, 
van 
aardenwallen) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

3 (weinig gaaf, 
redelijk 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Cornelis Visserpad  

2 (klein 
akkercomplex, 
van 
aardenwallen 
en percelering) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

3 (redelijk gaaf, 
matig zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Jacobspad  

3 (een ander 
relict van een 
akker, van 
aardenwallen 
en percelering) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

3 (redelijk gaaf, 
matig zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 
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Restant duinakkers 
Kronkelpad 

1 
(akkercomplex, 
van 
aardenwallen) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

3 (weinig gaaf, 
redelijk 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Reddingsweg 

2 
(akkercomplex 
van een 
aardenwal en 
percelering) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

3 (weinig gaaf, 
matig zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Kooiweg 

3 (een ander 
relict van een 
akker) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

2 (vrij gaaf, 
redelijk 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Restant duinakkers 
Biologenpad 

3 (een ander 
relict van een 
akker) 

2 (aardenwal, 
door loof en 
verstuiving 
ontstond de 
aardenwal) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
Waddengebied; 
agrarisch-maritiem 
cultuurlandschap) 

4 (sterk 
verstoord) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen nog 
rondom West-
Terschelling te 
vinden) 

Dobbe 
Binnenkwelder 

4 4 3 (matig 
karakteristiek want 
vaak verbonden 
aan oude 
zeekleigebieden) 

2 (vrij gaaf) 2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen op 
Terschelling 
komen ook nog 
enkele dobbes 
voor) 

Dobbe Groenglop 3 (kadijk 
Groenglop) 

4 3 (matig 
karakteristiek want 
vaak verbonden 
aan oude 
zeekleigebieden) 

1 (gaaf, wordt 
gehandhaafd) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen op 
Terschelling 
komen ook nog 
enkele dobbes 
voor) 

Dobbe Louwvlakte 2 (aardenwal 
en 
schaapskooi) 

4 3 (matig 
karakteristiek want 
vaak verbonden 
aan oude 
zeekleigebieden) 

3 (weinig gaaf, 
niet 
gehandhaafd) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen op 
Terschelling 
komen ook nog 
enkele dobbes 
voor) 

Dobbe ten zuiden 
van het Groenglop 

4 4 3 (matig 
karakteristiek want 
vaak verbonden 
aan oude 
zeekleigebieden) 

4 (volledig 
verzand, zeer 
minimaal 
zichtbaar in het 
landschap) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen op 
Terschelling 
komen ook nog 
enkele dobbes 
voor) 

Drinkputten 
Binnenkwelder 

4 4 4 1 (zijn nog 
volledig in 
gebruik) 

4 (niet 
zeldzaam) 

Schaapskooi 
Helmsnijderspad 

2 (aardenwal 
Louwvlakte en 
dobbe) 

4 4 3 (weinig gaaf, 
niet 
gehandhaafd) 

3 (weinig 
zeldzaam, 
komt voor op 
Texel, 
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Terschelling, 
Ameland) 

Herdershut 2 (Kúpaid, 
Koehok, banaal 
grasland) 

4 2 (redelijk 
karakteristiek 
omdat het 
verbonden is met 
de buitendijkse 
weides) 

3 (de plek en 
naam is in stand 
gebleven, wel is 
heeft de 
Herdershut 
tegenwoordig 
een nieuwe 
functie als 
onderzoek 
locatie van de 
RUG 

3 (weinig 
zeldzaam) 

 

Resten van oude gebruiksvormen 

Banaal grasland  2 (Kúpaid, 
Koehok, 
Herdershut) 

3 (het gebied 
overstroomd 
regelmatig) 

2 (redelijk 
karakteristiek 
omdat het gaat om 
buitendijks land, 
alleen 
voorkomend in 
buitendijkse 
weides) 

1 (wordt nog 
gehandhaafd) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op 
Terschelling, 
Ameland, 
Vlieland en 
Texel) 

Koehok  2 (het Kúpaid, 
banaal 
grasland, 
Herdershut)  

4 4 1 (wordt nog 
gehandhaafd) 

4 

Veedrift: It Aude 
Kúpaid 

4 2 (lopend via de 
duinen naar de 
kwelder) 

3 (matig 
karakteristiek voor 
het 
Waddengebied, 
vee werd gedreven 
richting de 
kwelders) 

2 (vrij gaaf, nu in 
gebruik als 
ruiterpad, laatste 
deel naar de 
kwelder toe is 
niet meer 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
komt ook nog 
op Terschelling 
en Ameland 
voor) 

Veedrift: It Kúpaid 2 (Koehok en 
banaal 
grasland) 

2 (lopend via de 
duinen naar de 
kwelder) 

3 (matig 
karakteristiek voor 
het 
Waddengebied, 
vee werd gedreven 
richting de 
kwelders) 

1 (wordt nog 
gehandhaafd) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
komt ook nog 
op Terschelling 
en Ameland 
voor) 

Parasolvormige 
Vlieren 

1 
(verschillende 
parasolvormige 
vlieren bij 
elkaar) 

4 1 (Jarenlange 
beweiding op de 
buitendijkse 
kwelder hebben 
hier aan 
bijgedragen) 

3 (veel bomen 
zijn in de loop 
der tijd weer 
omgevormd) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op 
Terschelling, 
Ameland, 
Vlieland en 
Texel) 

Ontwateringsstruct
uur duinen 

1 
(ontwateringss
telsel van 
meerdere 
sloten 
verspreid over 
de duinen 

4 2 (redelijk 
karakteristiek voor 
duinontginningen 
die op het eiland 
hebben 
plaatsgevonden) 

3 (deels nog in 
gebruik, deels 
sterk 
dichtgegroeid of 
gedeeltelijk  
gedempt) 

4 
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Ontwateringsstruct
uur Binnenkwelder 

1 
(ontwateringss
telsel van 
meerdere 
sloten 
verspreid over 
de 
Binnenkwelder
) 

3 (ze zijn 
aangesloten op 
de slenken met 
getijden invloed) 

2 (redelijk 
karakteristiek 
omdat het gaat om 
buitendijks land, 
alleen 
voorkomend in 
buitendijkse 
weides en/of 
hooilanden) 

3 (weinig gaaf, 
grotendeels 
dichtgegroeid) 

3 (weinig 
zeldzaam, 
komt voor op 
Ameland, 
Terschelling en 
Texel (Slufter) 

 

Jacht en visserij 

Drinkplas voor wild 
Kapeglop 

4 4 2 (redelijk 
karakteristiek want 
verwijst naar het 
beheer van het 
jachtgebied op het 
eiland) 

3 (weinig gaaf, 
grotendeels 
dichtgegroeid/ve
rzand) 

1 (zeer 
zeldzaam, 
komt niet voor 
op de andere 
Waddeneiland
en) 

Drinkplas voor wild 
Hertenbosvallei 

4 4 2 (redelijk 
karakteristiek want 
verwijst naar het 
beheer van het 
jachtgebied op het 
eiland) 

3 (weinig gaaf, 
grotendeels 
dichtgegroeid/ve
rzand) 

1 (zeer 
zeldzaam, 
komt niet voor 
op de andere 
Waddeneiland
en) 

Eendenkooi 
Banckspolder 

3 (Kooiweg) 1 (gelegen in 
plas-dras 
gebieden) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
het 
Waddengebied) 

1 (wordt nog 
gehandhaafd) 

4 (niet 
zeldzaam, 4 op 
Texel, 2 op 
Vlieland, 7 op 
Terschelling, 2 
op Ameland) 

Eendenkooi 
Rijsbergen 

4 1 (gelegen in 
plas-dras 
gebieden) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
het 
Waddengebied) 

3 (alleen de 
kooidobbe is er 
nog, maar is erg 
dichtgegroeid 
waardoor deze 
slecht zichtbaar 
is) 

4 (niet 
zeldzaam, 4 op 
Texel, 2 op 
Vlieland, 7 op 
Terschelling, 2 
op Ameland) 

Percelering 
voormalige 
wildakker 

4 2 (aan de 
duinrand, 
biotoop 
fazanten) 

1 (kenmerkend 
voor het 
voormalige 
jachtterrein op 
Schiermonnikoog)  

3 (weinig gaaf, 
matig 
herkenbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
kwam ook nog 
op Texel voor) 

 

Infrastructuur en nederzettingen 

Naar functie 

Helmsnijderspad 4 4 (dit pad geeft 
niet de locatie 
aan waar werd 
helm gesneden) 

4 1 (wordt nog 
gehandhaafd) 

4 (Niet 
zeldzaam, helm 
snijden kwam 
op ieder 
Waddeneiland 
voor) 

Karrepad 4 3 (richting de 
duinen naar 
waar de 
vuurtorens 
staan) 

1 (Karakteristiek, 
want was voor 
bouw vuurtorens) 

2 (iets verlegd 
door de jaren 
heen) 

1 (zeldzaam) 

Reddingsweg 4 4 2 (redelijk 
karakteristiek voor 
het 

2  (iets verlegd 
door de jaren 
heen) 

1 (zeldzaam) 
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Waddengebied, 
reddingsacties 
werden veel 
uitgevoerd)  

Naar landschappelijke ligging 

Kooiweg  3 (Eendenkooi 
Banckspolder) 

3 (door plas-dras 
gebied) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
het 
waddengebied) 

1 (wordt nog 
gehandhaafd) 

4 (Niet 
zeldzaam, 
verwijzingen 
naar 'kooi' 
komen op alle 
eilanden voor) 

Strydyken paid 3 (Stroodijk) 2 (met 
natuurlijke 
dynamiek werd 
de dijk gevormd) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
het 
waddengevormd) 

1 (wordt nog 
gehandhaafd) 

1 (zeldzaam, 
komt alleen 
voor op 
Schiermonniko
og) 

t Spoor 4 4 4 3 (is het enige 
deel van het 
traject wat nog 
herkenbaar is) 

3 (weinig 
zeldzaam, 
spoorlijntjes 
kwamen voor 
op Texel, 
Vlieland en 
Terschelling) 

Waterstaatspad 3 (Stuifdijk) 4 4 1 (wordt nog 
gehandhaafd) 

1 (zeldzaam, 
geen andere 
verwijzing op 
de eilanden 
naar 
waterstaatswe
rken)  

Nederzettingen 

Bunkerdorp Schlei 1 (door vele 
relicten uit de 
WOII) 

1 (sterk 
beïnvloed, 
vrijwel alles is 
door zand 
ondergebracht) 

2 (redelijk 
karakteristiek, 
want de 
Atlantikwall liep 
onder anderen 
volledig langs de 
Nederlandse 
Waddenkust).  

3 (weinig gaaf, 
toch is een groot 
deel 
ondergebracht 
door zand, en 
daardoor toch 
bewaard 
gebleven)  

2 (vrij 
zeldzaam) 

Bunkerdorp 
Batterij 

1 (door vele 
relicten uit de 
WOII) 

1 (sterk 
beïnvloed, 
vrijwel alles is 
door zand 
ondergebracht) 

2 (redelijk 
karakteristiek, 
want de 
Atlantikwall liep 
onder anderen 
volledig langs de 
Nederlandse 
Waddenkust).  

4 (sterk 
verstoord, 
voornamelijk 
doordat de 
Batterij in het 
verleden 
gebombardeerd 
is geweest) 

2 (vrij 
zeldzaam) 

 

Waterstaat 

Scheepsvaart functie 

Baken 
Kobbeduinen 

4 4 1 (karakteristiek 
voor 
Schiermonnikoog) 

1 (zeer gaaf) 4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op: 
Texel, 
Terschelling, 
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Ameland, 
Griend en 
Rottum) 

Baken Willemsduin 4 4 1 (karakteristiek 
voor 
Schiermonnikoog) 

1 (zeer gaaf) 4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op: 
Texel, 
Terschelling, 
Ameland, 
Griend en 
Rottum) 

Kaap in Kapenglop 4 4 1 (karakteristiek 
voor 
Schiermonnikoog) 

3 (alleen de 
gaten waar de 
palen in stonden 
zijn nog 
zichtbaar) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op: 
Texel, 
Terschelling, 
Ameland, 
Griend en 
Rottum)  

Dijken en kadijken 

Kadijk in Kapenglop  1 (stelsel van 
kadijken) 

1 (tegen 
dynamiek van 
verstuiving en 
water) 

2 (vrij 
karakteristiek voor 
Schiermonnikoog) 

2 (vrij gaaf, maar 
niet zichtbaar) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op 
Texel, Vlieland, 
Terschelling en 
Ameland) 

Kadijk ten zuiden 
van Rijsbergen 

2 (meerdere 
kadijkjes) 

1 (tegen 
dynamiek van 
het water) 

2 (vrij 
karakteristiek voor 
Schiermonnikoog) 

2 (vrij gaaf, 
redelijk 
zichtbaar) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op 
Texel, Vlieland, 
Terschelling en 
Ameland) 

Kadijken 
Groenglop  

2 (meerdere 
kadijkjes) 

1 (tegen 
dynamiek van 
het water) 

2 (vrij 
karakteristiek voor 
Schiermonnikoog) 

2 (vrij gaaf, matig 
zichtbaar) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op 
Texel, Vlieland, 
Terschelling en 
Ameland) 

Kadijk Kwekerij 1 (stelsel van 
kadijken) 

1 (tegen 
dynamiek van 
verstuiving en 
water) 

2 (vrij 
karakteristiek voor 
Schiermonnikoog) 

2 (vrij gaaf, maar 
niet zichtbaar) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op 
Texel, Vlieland, 
Terschelling en 
Ameland) 

Stroodijk 3 
(Strydykenpaid
) 

1 (tegen 
dynamiek van 
het water en 
gevormd met 
verstuiving) 

3 (matig 
karakteristiek voor 
het 
Waddengebied) 

2 (vrij gaaf, 
redelijk 
zichtbaar) 

1 (zeldzaam, 
komt niet op 
de andere 
Waddeneiland
en voor) 

Koffiedijk (zeedijk) 4 1 (tegen 
dynamiek van 
het water) 

3 (matig 
karakteristiek voor 
het 
Waddengebied) 

2 (vrij gaaf, matig 
zichtbaar) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op 
Texel, Vlieland, 
Terschelling en 
Ameland) 

Johannesdijk 
(zeedijk) 

4 1 (tegen 
dynamiek van 
het water) 

3 (matig 
karakteristiek voor 

3 (weinig gaaf, 
nauwelijks 
zichtbaar) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op 
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het 
Waddengebied) 

Texel, Vlieland, 
Terschelling en 
Ameland) 

Stuifdijk 3 
(Takkenscherm
en) 

1 (tegen 
dynamiek van 
het water en 
gevormd met 
verstuiving) 

2 (redelijk 
karakteristiek voor 
het 
Waddengebied) 

2 (vrij gaaf, 
duidelijk 
zichtbaar) 

3 (weinig 
zeldzaam, 
komt voor op 
Texel, 
Terschelling en 
Ameland) 

Waddenzeedijk 
Schiermonnikoog 
(zeedijk) 

3 
(Kleiwinningsp
utten) 

1 (tegen 
dynamiek van 
het water) 

4 1 (zeer gaaf, 
duidelijk 
zichtbaar) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt voor op 
Texel, Vlieland, 
Terschelling en 
Ameland)  

Dijkbouw 

Klei-winputten 3 (Oude 
Waddenzeedijk
) 

2 (indirect relict 
voor dijk 
versteviging 
tegen dynamiek 
van het water) 

4 3 (weinig 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, op 
Texel komen ze 
ook nog voor) 

Zandwinningsput 
de Berkenplas 

4 2 (indirect relict 
voor dijk 
versteviging 
tegen dynamiek 
van het water) 

4 1 (zeer gaaf, 
duidelijk 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, op 
Texel en 
Terschelling 
komen ze ook 
voor) 

Zandwinningsput 
de Kooiplas 

4 2 (indirect relict 
voor dijk 
versteviging 
tegen dynamiek 
van het water) 

4 1 (zeer gaaf, 
duidelijk 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, op 
Texel en 
Terschelling 
komen ze ook 
voor) 

Zandwinningsput 
de 
Zandwinningsplas 

4 2 (indirect relict 
voor dijk 
versteviging 
tegen dynamiek 
van het water) 

4 2 (zeer gaaf, 
maar niet 
toegankelijk en 
daardoor niet 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, op 
Texel en 
Terschelling 
komen ze ook 
voor)  

Terpen 

Terp Middenstreek 4 1 (tegen 
dynamiek van 
het water) 

2 (redelijk 
karakteristiek, 
vooral 
karakteristiek voor 
de noordelijke 
provincies) 

4 (sterk 
verstoord, 
nauwelijks 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, op 
Terschelling 
komen 
verschillende 
voor en op 
Texel is er een 
ontdekt bij een 
archeologische 
opgraving)  

Kolken 

Kolk Oosterreeweg 4 1 (gevormd door 
dynamiek van 
het water) 

3 (matig 
karakteristiek) 

2 (vrij gaaf, 
duidelijk 
zichtbaar, wel 

2 (vrij 
zeldzaam, op 
Terschelling 2 
en 
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behoorlijk 
dichtgegroeid) 

verschillende 
kolken op 
Texel) 

Kolk Kooiweg 4 1 (gevormd door 
dynamiek van 
het water) 

3 (matig 
karakteristiek) 

3 (vrij gaaf, 
moeilijk 
zichtbaar.  

2 (vrij 
zeldzaam, op 
Terschelling 2 
en 
verschillende 
kolken op 
Texel) 

Kolk Reeweg 4 1 (gevormd door 
dynamiek van 
het water) 

3 (matig 
karakteristiek) 

4 (sterk 
verstoord)  

2 (vrij 
zeldzaam, op 
Terschelling 2 
en 
verschillende 
kolken op 
Texel)  

Kustbescherming 

Takkenschermen 3 (Stuifdijk) 1 (door 
verstuiving 
moesten 
duinen/dijken 
gevormd 
worden) 

2 (redelijk 
karakteristiek, het 
gebeurde op meer 
plekken maar veel 
op de 
Waddeneilanden) 

4 (sterk 
verstoord, 
nauwelijks 
zichtbaar) 

1 (zeldzaam, 
kwam vroeger 
op ieder eiland 
voor, maar 
tegenwoordig 
niet meer 
zichtbaar)  

Overig 

Resten van oude gebruiksvormen 

De Kwekerij 1 (kadijk 
kwekerij, 
Eerste, Tweede 
Dennenbos en 
turfvijver) 

3 (het kweken 
van jonge 
dennen o.a. 
voor vastlegging 

3 (matig 
karakteristiek) 

3 (vrij matig 
zichtbaar) 

2 (vrij 
zeldzaam, 
alleen op 
Ameland was 
nog een 
boomkwekerij 
voor de aanleg 
van 
dennenbossen) 

Eerste Dennenbos 1 (kwekerij, 
kadijk, Tweede 
Dennenbos en 
turfvijver) 

1 (bijgedragen 
aan vastlegging 
vd duinen) 

2 (duinbossen zijn 
vrij karakteristiek 
voor het 
waddengebied) 

2 (geleidelijke 
omvorming tot 
loofbos) 

4 (niet 
zeldzaam, op 
alle 
Waddeneiland
en werden er 
in de 19de en 
20ste eeuw 
duinbossen 
aangelegd) 

Tweede 
Dennenbos  

1 (kwekerij, 
kadijk, Eerste 
Dennenbos en 
turfvijver) 

1 (bijgedragen 
aan vastlegging 
van de duinen) 

2 (duinbossen zijn 
vrij karakteristiek 
voor het 
waddengebied) 

2 (geleidelijke 
omvorming tot 
loofbos) 

4 (niet 
zeldzaam, op 
alle 
Waddeneiland
en werden er 
in de 19de en 
20ste eeuw 
duinbossen 
aangelegd) 
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Turfvijver 1 (kadijk 
kwekerij, 
kwekerij, 
Eerste en 
Tweede 
Dennenbos) 

 
2 (Redelijk 
karakteristiek voor 
het 
Waddengebied) 

2 (het waterdeel 
van de ijsbaan is 
wat 
dichtgegroeid) 

3 (weinig 
zeldzaam, op 
Terschelling, 
Vlieland en 
Ameland 
komen 
turfvijvers en 
turfdobbes 
voor) 

Rijspolder/Verlaten
polder 

4 2 (beïnvloed 
door dynamiek 
van het water) 

4 4 (verstoord 
bouw 
bungalowpark) 

4 (meerdere 
kleine polders 
komen op de 
eilanden voor) 

Vuilnisbelt 
Helmsnijderspad 

4 2 (de vuilnisbelt 
is redelijk 
begroeid met 
vegetatie) 

4 3 (het reliëf is 
redelijk 
zichtbaar) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt op alle 
Waddeneiland
en voor) 

Vuilnisbelt 'Om de 
West' 

4 2 (de vuilnisbelt 
is redelijk 
begroeid met 
vegetatie) 

4 4 (nauwelijks 
zichtbaar in het 
landschap) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt op alle 
Waddeneiland
en voor) 

Grote vuilnisbelt 4 2 (de vuilnisbelt 
is redelijk 
begroeid met 
vegetatie) 

4 2 (het reliëf is 
goed te 
herkennen) 

4 (niet 
zeldzaam, 
komt op alle 
Waddeneiland
en voor)  

Eigendomsrelict 

Stenen palen  3 (twee stenen 
palen) 

3 
(eigendomsmark
ering door 
dynamiek 
ontstane 
aanwas) 

1 (erg 
karakteristiek voor 
Schiermonnikoog, 
het verwijst naar 
de rol die 
eigendom van het 
eiland, door de 
eeuwen heen 
heeft gespeeld) 

2 (gaaf maar 1 
van de 2 is zeer 
slecht zichtbaar) 

1 (zeer 
zeldzaam, 
komt niet op 
de andere 
eilanden voor) 

 


