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Waddenschilder moet wijken
voor belevingspad

REPORTAGE

Waddenschilder Geurt Busser moet andermaal omzien
naar een nieuwe aanlegplaats voor zijn boot, die hij
gebruikt om zijn befaamde aquarellen te maken.
GEERT JOB SEVINK

LAUWERSOOG De aanleg van het bele-
vingspad langs de jachthaven van
Lauwersoog bedreigt het werk van
waddenschilder Geurt Busser uit
Warffum. De bekende aquarellist
meert zijn boot de Hendrik de laat-
ste jaren af aan een steiger van Rijks-
waterstaat, maar die wordt binnen-
kort ontoegankelijk. Een alternatief
wordt hem niet geboden.

Busser heeft een speciale onthef-
fing om met zijn boot droog te vallen
bij Rottumerplaat, een gebied dat
streng verboden is voor anderen.
Voorheen lag zijn boot altijd in het
haventje van Noordpolderzijl, maar
sinds dat is dichtgeslibd, heeft hij
een ligplek op Lauwersoog.

,,Gemeente De Marne heeft me
verteld dat er een hek komt voor die
steiger en dat ik daarvan geen sleutel
krijg. Naar mijn indruk werd dat met
enig genoegen gezegd’’, stelt Busser.
Hij vermoedt niet erg populair te
zijn bij gemeente De Marne, omdat
hij actie voerde tegen de bouw van
een kunstpaviljoen in de havenmon-
ding van Lauwersoog.

Busser: ,,In de jachthaven kan ik
niet liggen, want om de grote aqua-
rellen die ik tegenwoordig maak aan
en van boord te krijgen, heb ik een
steiger nodig waar ik langszij kan af-
meren. In de jachthaven kun je al-
leen met de neus of de kont aan de
steiger liggen.’’

Het belevingspad maakt deel uit
van het project Lauwersom van ge-

meente De Marne, dat Lauwersoog
aantrekkelijker moet maken voor
toeristen. Het sluit aan op een vlon-
derpad dat de jachthaven verbindt
met de historische haven bij restau-
rant Het Booze Wijf. Thijs Klompma-
ker van De Marne: ,,Er komt inder-
daad een hek tussen het pad en het
water, omdat op die plek een smalle
strook grond eigendom is van Rijks-
waterstaat. Dat die steiger straks niet
meer toegankelijk is, is hun zaak.’’

Janneke Dobbinga van Rijkswater-
staat stelt dat de bouw van het hek
een gemeentelijke beslissing is.
Maar de steiger zal op termijn wor-
den afgebroken, vanwege de slechte
staat van onderhoud waarin deze
verkeert. Bovendien heeft de steiger

voor Rijkswaterstaat geen functie
meer. ,,Deze meneer (Busser, red.)
heeft jarenlang gratis gebruik kun-
nen maken van een steiger van Rijks-
waterstaat. Dat is al zeer ongebruike-
lijk. Nee, we zullen hem geen alter-
natief bieden.’’

De steiger wordt ook gebruikt
door Louis de Jonge van het bedrijf
Waddentochten. Hij organiseert met
zijn boot ms Noordster onder meer
wadlooptochten en excursies op het
Lauwersmeer. ,,Voor mij is die steiger
van belang om gasten te laten op-
stappen als we het Lauwersmeer op
gaan. Maar het is ook beter voor de
boot om op zoet water te liggen, in
verband met aangroei en roest. Het
is mijn overwinteringsplek.’’
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