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Inleiding

De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal heeft
bureau Feddes/Olthof landschapsarchitecten
gevraagd een ruimtelijke analyse te maken van de
huidige kwaliteiten van de baai van Terschelling en
op basis van die analyse een visie te geven op wat
behouden moet worden, waar verbetering nodig is
en waar kansen liggen voor ontwikkeling.
De Stichting maakt zich zorgen over de sluipende
verrommeling van de kustzone rond de Baai
door verschillende bouwprojecten die op stapel
staan, terwijl de Stichting zelf al jaren pleit
voor ‘ontbouwing’ en het ontwikkelen van een
natuurboulevard op de grens van duin en Wad.
In het voorliggende rapport beschrijven en
verbeelden we de huidige kwaliteiten van de Baai
en geven op basis daarvan ‘omgangsregels’ voor
behoud en verandering.
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De baai van West-Terschelling met directe omgeving (1794, Peereboom)
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1 Ontstaan en ontwikkeling van Baai Dellewal
De Baai bij West Terschelling is ontstaan in de
17de eeuw, toen inbraken van de zee in de rechte
kustlijn van de duinen een baai uitspoelden. Het
dorp West Terschelling, dat vermoedelijk al vanaf
de vroege Middeleeuwen op deze plek lag, viel
in die periode ook herhaaldelijk ten prooi aan
inbraken van de zee. De eerste Brandaris, die
dichter bij zee stond dan de huidige, verdween
in de golven van een zuidwesterstorm, evenals
verschillende woningen. Om de kustafslag tegen
te gaan zijn er in de loop van de 17de eeuw door
verschillende landmeters voorstellen getekend
voor waterbouwkundige maatregelen. Ook de
Waddendijk, die de ingepolderde kwelders aan
de zuidkant van het eiland beschermde, brak
herhaaldelijk op verschillende plekken door.
In de 18de eeuw werden uiteindelijk maatregelen
uitgevoerd die tot nu toe de vorm van de baai
vastleggen: de aanleg van een nieuwe inlaagdijk
ter vervanging van een zwak Wierdijk traject in
de Waddendijk rond de polder (De Nieuwe Dijk)
aan de oostkant van de Baai en de aanleg van de
Grote Dam (1754), die aansloot op de punt van
de Nieuwe Dijk. Tussen de voormalige Wierdijk en
de Nieuwe Dijk kwam een resterende oppervlakte
kwelder buitendijks langs de rand van de Baai te
liggen.
In de twintigste eeuw zijn er een havenhoofd
en een geleidingsdam -vanaf de punt van de
Verlengde Grote Dam- parallel aan de kustlijn van
de baai gemaakt, om te voorkomen dat er met
vloed teveel zand in de baai instroomt en bezinkt.
Zo ontstond onder invloed van de natuurkrachten,
en vastgelegd door waterstaatswerken, het

unieke landschap van een natuurlijke baai, waar
de duinen tot in de Waddenzee doorlopen. Tot
het begin van de 20ste eeuw liep de weg vanuit
het dorp West Terschelling langs de voet van
de duinen langs de baai en vervolgens langs de
binnenduinrand de polder in, aansluitend op de al
bestaande nog onverharde Hoofdweg.
Om een andere natuurkracht, het stuivende zand,
te beteugelen werd er door Rijkwaterstaat in de
19de eeuw helmgras in de duinen aangeplant.

In het begin van de 20ste eeuw plantte
Staatsbosbeheer naaldbossen aan in de duinen
ten noorden van West Terschelling. Daardoor
ontstond er langs de Hoofdweg een gesloten
donkergroene bosrand.
Begin 20ste eeuw is de voet van het duin achter
de zeevaartschool afgegraven om het zand te
kunnen verkopen. Daardoor is er in dat deel van
het duingebied een steilrand en een vlakke zone
ontstaan.

Dellewal omstreeks 1900
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Ontwikkeling door de tijd; duin raakt afgesneden van het Wad

1900 - Hoofdroute langs de baai

1940 - Hoofdweg op duin

1970 - Aanleg buitendijks haventerrein

1990 - Hotel Schylge, jachthaven, bedrijventerrein Nieuwe Dijk, huisjes op camping Dellewal
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1960 - Jeugdherberg en Victoria

2017 - Dancing gesloopt en bouw Campus

In 1940 is de hoofdroute vanuit het dorp verlegd
van de Dellewal naar de Hoofdweg, die hoger over
het duin loopt en met een knik aansluit op de kade.
Het lage pad langs de baai bleef wel gehandhaafd
als fietspad. Langs deze Hoofdweg worden enkele
woningen en hoog op het duin de zeevaartschool
Willem Barentz gebouwd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlag werden op het duin door de Duitse
bezetter bunkers gebouwd als onderdeel van de
Atlantic Wal. Na de Tweede Wereldoorlog vonden de
uitbreidingen van het dorp Terschelling plaats in de
vorm van ‘enclaves’ in het bos.
In en op het duin werden enkele vrijstaande
gebouwen toegevoegd: de jeugdherberg, (1960),
hotel Victoria (1950 met een toevoeging in 1980),
het huidige hotel Schylge (jaren ’80), logeerhuis
Zeevaartschool (jaren ‘90). De Dancing Dellewal, aan
de voet van hotel Schylge, werd rond 2000 gesloten
en afgebroken.
Op de lage kwelder werd in de jaren ’50 camping
Dellewal gesticht. Dit kampeerterrein werd ongeveer
veertig jaar later getransformeerd naar een terrein
met recreatiewoningen. Ook staan er – verscholenenkele recreatiewoningen in het duin.
Door de aanleg van een buitendijks haventerrein
en de jachthaven werd de zone waarin het duin de
Waddenzee raakt versmald. Ondanks deze grote
en kleinere veranderingen is de landschappelijke
essentie van de Baai Dellewal bewaard gebleven.
Het is nog steeds een natuurlijke baai aan de
Waddenzee, waar het duin aan de zee raakt en
waar de bebouwing zodanig los in het duin staat dat
‘het duin de baas is en de bebouwing te gast’. Dit is
echter een kwetsbaar evenwicht.
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Aankomen in de baai van Terschelling

Brandaris

Centrum

Bos

DORP
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2 Analyse van de landschappelijke karakteristiek van de Baai
2.1 Aankomen op Terschelling

Iedere eilander en bezoeker kent de sensatie van
het aankomen in de Baai van Terschelling. Na
een tocht over zee kom je aan in de beschutting
van de gebogen kustlijn. De Brandaris is een
oriëntatiepunt, evenals het witte gebouw van de
zeevaartschool hoog op het duin. Beide torens
markeren vanaf zee gezien het begin en het einde
van het dorp.
Bij aankomst in de baai ontvouwt zich in één
panorama de essentie van Terschelling: het
historische dorp met zijn gezicht naar de haven
naast de robuuste natuur in de vorm van het
Grootduin met de donkere bosrand er achter.
Hier zijn in één oogopslag alle kleuren van de
vlag van Terschelling zichtbaar, en daarmee de
essentie van het Terschellinger landschap. Door
de maat die duin en bosrand hebben ten opzichte
van de bebouwing worden ze in de context van
de baai nog ervaren als landschappelijk element.
De losse bouwvolumes die nu in het duin staan
(Jeugdherberg, Victoria) zijn nu al zo prominent
zichtbaar dat deze zone van een afstand gezien
niet als duin wordt ervaren.
Omgangsregel:
1 Om deze karakteristiek te bewaren is behoud
van de huidige maat van het onbebouwde
Grootduin en behoud van de geslotenheid van
de bosrand essentieel.
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enclaves in het bos
losse gebouwen in het duin

lint langs de hoofdweg

einde dorp

havendorp

Typologie bebouwing; samenhang met het landschap
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2.2

Relatie tussen Dorp en Duin

Het dorp West Terschelling heeft een prachtige
ligging aan de baai, beschut tegen de
zuidwestenwind, en aan weerszijden geflankeerd
door hoge duinen. Het dorp is besloten en
compact van opbouw. Het stratenpatroon heeft
langs de baai een duidelijk beginpunt aan het
Groene Strand en een duidelijk eindpunt, daar
waar de kade ophoudt en de weg een knik maakt
naar de Hoofdweg. Daar begint het duin. De
fietser over het dijkje langs de duinvoet of over
de Hoofdweg laat het dorp achter zich, fietst de
natuur van het eiland in en kijkt uit over de Baai en
het Wad.
De aard van de bebouwing, zowel de historische
bebouwing als de toevoegingen van de laatste
zestig jaar, is gebaseerd op de ligging in het
landschap:
• De gebogen lijnen van het stratenpatroon van
het dorp West-Terschelling versterken het
gevoel van beslotenheid en geborgenheid van
het dorp aan de haven.
• De na-oorlogse uitbreidingen liggen als
beschutte enclaves achter het dorp in het bos.
• Een kort bebouwingslintje van vrijstaande
woningen vormt de entree van het dorp langs
de Hoofdweg.
• Een aantal vrijstaande niet-woongebouwen
(school, hotel) staan los geplaatst in en op het
duin.

Enclaves in het bos

Losse gebouwen in het duin

Lint langs de Hoofdweg

Havenstad
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polder
bos

dijk
grootduin
bosenclaves

groene strand

compact dorp

de plaat

seinpaalduin

Omgangsregel; compact dorp met woonenclaves in het bos, lintbebouwing langs de hoofdweg, losse gebouwen in het duin.
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De karakteristiek die tot nu toe in de stedenbouwkundige plannen is gehanteerd heeft gezorgd
voor een zekere verankering van de bebouwing
in het landschap, op een manier die past bij
het eiland. Om verdere verrommeling van de
Baai te voorkomen zou in ieder geval bij deze
karakteristiek moeten worden aangesloten.
Essentieel voor de beleving van het landschap zijn
de ‘vista’s’ vanaf het duin terugkijkend naar het
dorp, de baai en de Waddenzee.
In bijgaande reeks foto’s is op het beeld van de
huidige situatie aangegeven wat de impact zou
zijn van nieuwe bebouwing op de ‘dancinglocatie’
achter het hotel. Daaruit blijkt dat deze bebouwing,
ondanks het feit dat deze laag in het duin ligt en
een geringe bouwhoogte heeft, een grote invloed
heeft op het zicht op de baai vanaf het duin.
Omgangsregels:
2 Woonbebouwing in de vorm van 			
geschakelde woningen hoort bij het dorp 		
en niet voorbij de dorpsgrens in het duin.
3 Woonenclaves in het bos moeten de 		
geslotenheid en robuustheid van de
bosrand intact laten.
4 Vanaf de top van het duin moet na het
passeren van zeevaartschool en hotel de
landschappelijke overgang van duin naar
zee onbelemmerd zichtbaar zijn. Ook de
terugblik vanaf het duin naar het dorp mag niet
door tussengeplaatste bebouwing worden
onderbroken.

Voorstel voor de bouw van 11 nieuwe woningen op locatie dancing Dellewal (afbeelding bureau Bugel Hajema)
Dit voorstel is de basis voor de visualisaties op de volgende bladzijden. De hoogte van de woningen is 8 meter.
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Vista 1
Doorkijk langs het hotel naar de 			
baai, nieuwbouw blokkeert zicht 			
op de baai.

voorgenomen bouwlocatie voormalige dancing
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Vista 2
Aanzicht hotel, kijkend vanaf het fietspad naar
het hogere duin, nieuwbouw blokkeert zicht 		
op de baai.

voorgenomen bouwlocatie voormalige dancing
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Vista 3
Kijkend vanaf het duin naar de baai verandert het
zicht niet door nieuwbouw op het terrein van de
dancing. De Jeugdherberg ligt in de vista, maar
het duin is hier breed genoeg om te ervaren dat
hier een natuurlijk duin aan het Wad raakt.

20 Landschapsvisie Baai Dellewal

Vista 4
Terugkijkend over de jachthaven is door het
volume van de geplande nieuwbouw de ligging
van het dorp aan de baai niet meer zichtbaar.

voorgenomen bouwlocatie voormalige dancing
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Vista 5
Kijkend vanaf de top van het duin zijn dorp en baai
nog zichtbaar, maar blokkeert het volume van de
nieuwbouw het zicht op de overgang van duin naar
dorp.

voorgenomen bouwlocatie voormalige dancing
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Vista 6
Kijkend vanaf het duin naast hotel Schylge blokkeert
het volume van de nieuwbouw het zicht op de baai.
Het hotel en de nieuwe bebouwing gaan samen een
stedelijke rand in het duin vormen.

voorgenomen bouwlocatie voormalige dancing
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Dwarsprofiel van Grootduin, met verschillende vegetatietypen van de grijze
duinen

duinriet aan de voet van het
duin

duinbos

gr

Duin-Buntgras-gemeenschap komt voor op Duin-schapengras-gemeenschap met
zonbeschenen dynamische plekken
bladmossen
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duinheide en eikvaren op beschutte
plekken

granieten oeverbescherming
groeiplaats voor zeekool en
strandbiet

2.3

Ecologische gradiënt van de duinen naar de zee

Kenmerkend aan de baai is de grote diversiteit
aan natuurtypen gebaseerd op de gradiënt van de
hoge duinen naar het wad:
• Door het gebrek aan voldoende sediment in
het watersysteem van de baai vindt er nauwelijks natuurlijke kweldervorming plaats. Alleen
het achterste deel van de baai, tegen de nieuwe dijk, waar de luwte en getijdenwerking lager
zijn is er voor geschikt.
• Uit de Tigerduinen stroomt de duinbeek, een
zoete stroom kwelwater dat er voor zorgt dat
baai een bijzonder brak milieu kent.
• De hogere duinen rond de baai bestaan uit
het natuurtype van de ‘grijze duinen’ en kennen veel verschillende gradiënten die ofwel
op natuurlijke wijze door begrazing of door de
wind zijn ontstaan, of doordat de duinen in het
verleden zijn afgegraven en nu een veel minder natuurlijk karakter kennen. Op Terschelling
komt het vegetatietype van de grijze duinen
met buntgras en fijn schapengras relatief vaak
voor, maar is op landelijke schaal zeldzaam en
kwetsbaar.
Omgangsregel:
5 Kansen benutten voor het herstel van de kweldervegetatie in de baai, in relatie tot uitstroom
van zoet kwelwater uit de duinbeek. Duinherstel
in het gebied richting het dorp kan op termijn
zorgen voor de uitbreiding van areaal grijze
duinen. Onderzoeken of het duingebied op
termijn onderdeel kan gaan vormen van Natuur
netwerk Nederland

polder
hoogduin
raakt wad

duinbeek

vergraven duin
sedimentatie

kwelder

in- en
uitstroom
oesterbank
lage
dam

wad

lage
dam

geul

havenmond
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Profiel 1

Willem Barentszkade
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2.4

De route langs de Baai

Vanaf de veerhaven ligt langs de rand van de baai
een route dicht langs het water. Vanaf deze route (de
natuurboulevard) beleef je de opeenvolging van dorp,
naar duin, naar kwelder, naar polder:
• De rand van het dorp langs de baai wordt
gevormd door een mooi en karakteristiek
profiel met een lage kade langs het water, een
tussenniveau met de weg en een hoge kade
langs de bebouwing. Op de plek waar dit profiel
eindigt is het herkenbaar dat hier ook het einde
van de haven is.
• In het profiel tussen de lintbebouwing langs
de Hoofdweg en het opgehoogde terrein van
de buitendijkse werkhaven loopt het pad door
het afgegraven duingebied. Hier is de beleving
van zowel duin als baai onvoldoende. Er liggen
kansen in het terugbrengen van het duinmilieu en
het graven van water tussen het haventerrein en
de bebouwing van de jachthaven.
• Aan de achterzijde van het Zeevaartschool
ligt een parallelweg, die door de inrichting met
langsparkeren en achteringang van het hotel een
onaantrekkelijke achterkant vormt en afbreuk
doet aan de beleving van het duin.
• Voorbij de jachthaven begint het gebied waar het
duin aan het Wad raakt en de route het karakter
heeft van een smal dijkje aan de duinvoet. De
gezette steenbekleding van het buitentalud is
karakteristiek. Door de aanleg van de jachthaven
in de jaren ’80 is de lengte waarop duin en
Wad elkaar raken teruggebracht tot 400 meter.
Dit is een minimale maat om binnen de schaal
van de baai nog als landschappelijke gradiënt
te functioneren en beleefd te kunnen worden.
Uitbreiding van de jachthaven kan daarom niet in
oostelijk richting plaatsvinden.

‘natuurboulevard’
dijkje werkt als waterkering

duinen

dijk
kwelder

muurtje
groen strand

‘lage dammen’
baai blijft beleefbaar als
onderdeel van de zee
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Profiel 2

brede lege zone: geen zicht op zee en geen onderdeel van het duin

Duinen tussen de Hoofdweg en de werkhaven
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•

Voorbij Victoria buigt de route af over een lager
dijkje dat door het voormalige kweldergebied
loopt. Vanaf deze route is de baai niet
meer zichtbaar en wordt het zicht bepaald
door de rand van het recreatieterrein en de
bedrijfsbebouwing in de polder. Het duinbeekje
dat hier in zee uitstroomt ligt vrij onzichtbaar
tegen de rand van het recreatieterrein.

Profiel 3

Omgangsregel:
6 In het gebied vanaf het dorp tot voorbij de
jachthaven beleving van duin en baai
verbeteren. De zone waarin duin en Wad
elkaar raken behouden. In de kwelder de
relatie binnendijks en buitendijks verbeteren
en in beleving en ecologische gradiënt

Duinen tussen de Hoofdweg en de werkhaven
Achterzijde van de Zeevaartschool
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Profiel 4

Profiel ter hoogte van Grootduin
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Profiel 5

Profiel ter hoogte van de Stay-o-kay
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Profiel 6

Profiel ter hoogte van de monding van de duinbeek
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Profiel 7

Profiel ter hoogte van de Nieuwe dijk
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Duinherstel vanaf de dorpsrand
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3 Inrichtingsvoorstellen voor de ’Natuurboulevard’
Om langs de kustlijn van de Baai de natuur van
duin, kwelder en wad optimaal te kunnen beleven
heeft de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal het
idee van een Natuurboulevard ontwikkeld. Langs
het fietspad dat de oeverlijn van de Baai volgt
worden de opeenvolgende natuurzones optimaal
beleefbaar gemaakt en in hun ecologische waarde
versterkt.
Passend bij het idee van een Natuur-boulevard is
het principe van ‘ontbouwen’ -het verwijderen van
bebouwing die geen functie meer heeft- en van
verharding voor parkeren en bevoorrading die niet
past in een natuurgebied.
Het enige gebouwde programma dat past bij het
concept van de Natuurboulevard zijn functies met
een openbaar karakter, die op een bijzondere
manier cultuur en natuur verenigen en zich heel
bescheiden in het landschap presenteren.

3.1 Zone lage duinen

Herstel van het duinmilieu in de afgegraven zone
tussen dorpsrand tot en met de achterkant van het
hotel met de volgende maatregelen:
- Aanbrengen zand in de vorm van lage
duinen met veel microreliëf op de gehele
ontgraven zone
- Toerit parkeerkelder hotel Schylge +
toegang Zeevaartschool over de kavel met
het woonhuis (tussen hotel en school).
- Het huidige terrein rond het havengebouw
kan worden ontgraven om hier extra
ligplaatsen te maken.
Duinherstel door het bestaande parkeerterrein ter hoogte
van de voormalige dancing te vergraven en opnieuw in te
planten met helmgras.
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3.2

Behoud maat Grootduin

Het gebied van het Grootduin moet heel en
onbebouwd blijven, alleen doorsneden door
enkele schelpenpaden voor voetgangers en
het bestaande fietspad langs de Jeugdherberg.
Het beheer van dit gebied blijft gericht op
een lage duinvegetatie die past bij het habitat
‘grijze duinen’. Opslag van bomen wordt actief
verwijderd.
Het profiel van het fietspad langs de baai, met
het talud van een gezette steenbekleding, is
karakteristiek en blijft gehandhaafd.

Duinvegetatie raakt het fietspad en het talud met steenbekleding
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Fietspad richting de lage brug over de duinbeek

‘Tiger’ duinbos		
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duinbeek met omliggende hooilanden

gronddepot inrichten als reliefrijk duin

terugbrengen kwelders		

baai

3.3

Ontwikkeling van de kwelder

Er ligt een kans om de restanten van de bestaande
kwelder verder uit te breiden en beter beleefbaar te
maken. Daartoe stellen we voor om vanaf ‘Victoria’ een
nieuw traject van de natuurboulevard aan te leggen,
op de grens met het Natura 2000 gebied. In het eerste
deel heeft deze route de vorm van een laag dijkje, met
een fietspad en voetpad op een gezette steenbekleding
op het buitentalud. Door dit dijkje voor de kwelder langs
door te trekken wordt de loop van de duinbeek door de
kwelder verlengd.
Daarnaast heeft dit dijkje een waterstaatkundige
functie, om het laaggelegen gebied met
recreatiewoningen te beschermen. De laatste
150 meter van de route wordt uitgevoerd als een
doorlaatbare lage brug waar het water over de hele
lengte onderdoor kan stromen. Eventueel kunnen in
deze brug keerelementen worden aangebracht die
met storm worden dichtgezet. Deze brug sluit aan
op de Nieuwe Dijk. Door het gekozen tracé van de
brug kijkt de fietser langs de bedrijfsbebouwing van
de rioolwaterzuivering heen naar de punt van de
Waddendijk en naar het Wad.
Buitendijks kan zand en slib worden aangebracht om
in aansluiting op het kweldergebied rond de duinbeek
ook buitendijks de historische kwelder terug te brengen.
Eventueel kan een lage luwtedam worden gemaakt,
bijvoorbeeld van mosselbanken.
Het is te overwegen om in de kwelder, waar vanwege
de uitstroom van de duinbeek een overgang van zoet
naar zout water aanwezig is, een proef uit te voeren
met de ontwikkeling van zeegras.
Voor de inrichting van het kweldergebied stellen we
voor een nieuw duin aan te brengen aan de achterzijde
van Victoria, om de bestaande bebouwing beter in het
duinmilieu in te bedden. Het bestaande gronddepot
langs de Nieuwe Dijk kan ook als reliëfrijk duin worden
vormgegeven. Het terrein met recreatiewoningen wordt
met een dichte houtwal omzoomd.

Uitbreiding van de kwelder in de baai
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Landschapsvisie baai Dellewal van dorpskern tot de polder
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3.4
Herontwikkeling bouwlocatie Victoria
Voor het behoud van de landschappelijke
essentie van de baai kunnen er in het
duingebied geen nieuwe bouwvolumes worden
toegevoegd. Ook het verwijderen van de
huidige bebouwing van de huisvesting van
de zeevaartschool (‘Victoria-locatie’) is vanuit
landschappelijk en ecologisch perspectief een
grote verbetering.
Vanuit het grote belang van de Baai, voor
zowel ecologie, landschap als toerisme, zou in
eerste instantie moeten worden ingezet op het
verkrijgen van subsidie voor de sloop van de
bebouwing en de waardevermindering van de
grond.

ontbouwen ‘Victoria’ locatie
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