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De Kaap – Voorjaar 2007 

Jaarverslag SVRR 2006 
Het bestuur kwam dit jaar vier keer 
in vergadering bijeen, te weten op 
10 maart, 12 mei, 15 september en 
17 november, steeds in ’t Zielhoes 
te Noordpolderzijl. 
 
Op 21 april bezocht bijna het voltal-
lige bestuur de afscheidsreceptie 
van Egbert Bakker. Dhr. Bakker 
nam op 1 april afscheid van RWS 
doordat hij de pensioen gerechtigde 
leeftijd had bereikt. Erg fijn was dat 
dhr. Bakker bereid werd gevonden 
om nog enige tijd werkzaamheden 
te willen verrichten op Rottumeroog 
en Rottumerplaat. Eén daarvan is 
de begeleiding van de vrijwilligers 
tijdens de werkweken. 

Donateursdag 
Op 13 mei vond de tweejaarlijkse 
landelijke donateursdag plaats te 
Noordpolderzijl. Sprekers op deze 
dag waren dhr. ing. K. Tilma van 
Rijkswaterstaat en dhr. M. Firet van 
Staatsbosbeheer. 
 
Dhr. Tilma is hoofd van het district 
Waddenzee. Na een korte uiteen-
zetting over organisatie en doelstel-
lingen van RWS ging hij uitgebreid 
in op de werkzaamheden op Rot-
tum. Vooral de verschuiving in het 
takenpakket kwam daarbij aan de 
orde. RWS was, is en blijft verant-
woordelijk voor extensief beheer 
van de kustlijn, de toepassing van 
de waterstaatswetgeving, de cala-
miteiten organisatie en brede moni-

toring. Daarbij zorgen ze voor het 
opruimen van zwerfvuil, met ge-
bruikmaking van de vrijwilligers van 
de SVRR, en de vergunningen. Tot 
besluit sprak dhr. Tilma de wens uit 
om in goede samenwerking en har-
monie met SBB en de SVRR de 
komende jaren de uitvoerende ta-
ken te kunnen verrichten. 
 
Ook dhr. Firet, programmaleider 
Wadden bij Staatsbosbeheer, stond 
eerst stil bij de structuur en visie 
van zijn organisatie. Staatsbosbe-
heer wil zich sterk maken voor een 
gezonde en duurzame Waddenzee, 
het grootste natuurgebied van Ne-
derland. Dan de visie van SBB op 
Rottum. De mens is er als gast 
slechts ‘met mate’ welkom. Wat wel 
en niet kan wordt vastgelegd in de 
Beheersregeling. In de natuurlijke 
en spontane processen en onge-
stoorde milieus, passen geen groot-
schalige onderhoudswerkzaamhe-
den en verdedigingswerken. 
Dhr. Firet eindigde met een pleidooi 
voor de betrokkenheid met dit ge-
bied. Dit kan verwezenlijkt worden 
door excursies, media aandacht en 
directe betrokkenheid. 
Op de vraag van onze voorzitter, of 
in het creëren van bewustzijn en 
betrokkenheid ook excursies naar 
Rottumerplaat passen, zei dhr. Firet 
toe, het binnen SBB bespreekbaar 
te willen maken.  
 
Verder kon er deze dag net als 

twee jaar geleden een rondvaart 
over het wad gemaakt worden. 
In verband met het tij en omdat er 
nog wadlopers opgehaald moesten 
worden, was het deze keer een kort 
tochtje. Maar onder prima weers-
omstandigheden genoot iedereen 
van dit boottochtje aan boord van 
‘de Boschwad’ met aan het roer 
schipper Louis de Jonge. 
De dag werd afgesloten met een 
kwelderwandeling bij Noordpolder-
zijl, onder leiding van Wim Dijkster-
huis. Voor de niet wandelaars wer-
den er in ‘t Zielhoes dia’s vertoond 
over het Wadden- en Dollardgebied 
door dhr. Klaas Kreuyer. 
Op deze donateursdag waren ze-
ventig personen aanwezig. Dit is 
voor het bestuur een reden ge-
weest om zich het komende jaar te 
buigen over het vraagstuk, hoe het 
verder moet met de donateursdag, 
om nog meer donateurs enthousi-
ast te maken voor deze dag. 

Excursies en vrijwilligerswerk 
In 2006 werden er twee excursies 
georganiseerd naar Rottumeroog, 
en wel op 8 augustus en 8 septem-
ber. Ze vonden plaats onder goede 
weersomstandigheden. 
Op 15 februari vond er overleg 
plaats met een afvaardiging van 
RWS over de planning van het vrij-
willigerswerk op Rottumeroog en 
Rottumerplaat. 
Daardoor was er de mogelijkheid 
voor vrijwilligers om een werkdag 
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