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Ook Rottumeroog is
van vorm veranderd
! Winters hoogtij spoelde over duinen ! Eiland groeit gestaag
Ineke Noordhoff
Ook Rottumeroog heeft afgelopen
winter een ﬂinke gedaantewisseling
ondergaan. Nadat de Stichting Verdronken Geschiedenis zaterdag ontdekte dat Simonszand in zee verdwijnt, trokken gisteren de Vrienden
van Rottumeroog aan de bel omdat
ook dit eiland in twee stukken uiteengevallen zou zijn. Egge Knol, conservator van het Groninger Museum,
zag met eigen ogen dat Rottumeroog
‘een goeie knal heeft gehad’. Het onderkomen van de vogelwachten ligt
nu ‘dichterbij zee dan je zou willen’.
Boswachter Bert Corté van Staatsbosbeheer is net vijf dagen op Rottumeroog geweest en relativeert de verontrusting van de Vrienden. Elke
winter zijn er ‘wash-overs’ en spoelt
het zeewater over de duinen. Afgelopen winter was het een paar keer

ﬂink hoog tij. Zeker als bij noordwesterstorm de Duitsers in de Dollard de
stuw dichtdoen om droge voeten te
houden, loopt de waterstand rond
Rottum hoog op, weet Corté. Dan
vloeit het water weleens over het eiland en dat is deze winter met zijn
vele stormen diverse malen gebeurd.
Bij eerste beschouwing ziet dat
eruit alsof het eiland deels is weggespoeld, maar volgens Corté trekt dat
snel weer bij: de duinvegetatie groeit
weer aan en het zand komt achter de
duinen in de kwelders terecht ‘dus
dat is niet weg’. Het zand van de
wash-over helpt het eiland aan de
wadkant te groeien. Afgelopen jaren
groeide Rottumeroog zo met jaarlijks
vijftig meter of meer aan de zuidkant
en nadert het eilandje een andere
zandplaat, de Zuiderduintjes.
Ook aan de westkant doet de dynamiek van de Wadden zich voelen:

daar wordt de geul (Het Schild) steeds
ondieper, waardoor Rottumeroog en
Rottumerplaat op den duur aan elkaar vast kunnen groeien. Als Rottumeroog aan het zuiden en westen
vastgroeit aan de buurplaten, ontstaat een volwaardig nieuw waddeneiland met een kop, een staart en een
hele duinboog. Door het verdwijnen
van Simonszand ontstaat op termijn
westelijk ervan een groot zeegat met
buitendelta die luwte en zand levert
aan dit nieuwe eiland.
Een groot Rottumeroog kan een rol
spelen bij de kustbescherming. Met
de zeespiegelstijging en het extremere weer biedt een sterke eilandstrook
vasteland bescherming. Albert Oost,
waddenexpert bij Deltares en de afdeling fysische geograﬁe van de Universiteit Utrecht, bepleit daarom het
dichtslibben van Het Schild te helpen door zand op te spuiten.

‘Vervelende rotjongens
hebben ook gewoon rechten’
! Ton Liefaard krijgt Unicef-leerstoel in Leiden
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Wadlopers trekken van Uithuizen naar Rottumeroog.

wordt helemaal aan voorbij gegaan
dat ze in een ontwikkelingsfase zitten en ook recht hebben op een programma om ze weer te laten terugkeren in de maatschappij. Ik vind
dat een beangstigende ontwikkeling.”

INTERVIEW
Eline van Suchtelen
Meer wetenschappelijk onderzoek
naar kinderrechten zodat minderjarigen over de hele wereld krijgen
waar ze recht op hebben. Dat wil
Ton Liefaard (33). Vandaag begint hij
aan de Universteit Leiden als hoogleraar kinderrechten. De functie is
geﬁnancierd door enkele grote donoren van Unicef.
Hoe gaat u ervoor zorgen dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben?
“Ik zal de komende tijd onderzoek
doen naar hoe landen het VN-Verdrag van de Rechten van het Kind
naleven. Natuurlijk kun je niet verwachten dat het in oorlogsgebieden
net zo makkelijk is om bijvoorbeeld
het recht op onderwijs na te leven
als in Nederland. Daarom wil ik landen regionaal vergelijken. Hoe doen
ontwikkelingslanden het in vergelijking met elkaar? Valt daar iets uit te
leren? Met de resultaten kunnen we
hopelijk tips geven over hoe je op
een alternatieve manier kinderen
toch naar school kunt laten gaan.”
In Nederland hebben kinderen het
best goed. Kunt u hier ook iets doen?
“Absoluut. Natuurlijk hebben de
meesten hier een dak boven hun
hoofd, genoeg te eten en gaan ze
naar school. Maar bij degenen die
extra aandacht nodig hebben, gaat

‘Leiden moet een
internationaal
kenniscentrum voor
kinderrechten
worden’
Ton Liefaard
het juist mis. Kinderen van asielzoekers bijvoorbeeld. Die hebben ook
recht op gezondheidszorg, maar dat
wordt soms vergeten. Of neem
jeugddelinquenten. Er is nu een wet
in de maak waardoor jongeren in de
toekomst zwaarder gestraft kunnen
worden. Prima, vindt de maatschappij. Het zijn tenslotte die ‘vervelende rotjongens van de straat’. Er

Krijgt Nederland wel eens kritiek van
het Comité voor de Rechten van het
Kind in Genève?
“Zeker. Vorig jaar is bijvoorbeeld de
eerste Nederlandse Kinderombudsman aangesteld. Hij heeft de taak
om de rechten van kinderen in ons
land te bewaken. Andere landen
hadden al wel iemand die dat deed,
Nederland nog niet. Dat er een
moest komen was een suggestie van
het comité.”
U gaat ook een masteropleiding kinderrechten opzetten. Waarom?
“De Universiteit Leiden moet over
vijf jaar een internationaal kenniscentrum voor kinderrechten zijn.
Op dit moment hebben we al een
hoogleraar jeugdrecht, maar die
kijkt vooral naar de positie van minderjarigen in het Nederlandse recht.
Als hoogleraar kinderrechten wil ik
in aanvulling daarop ook de rechten
van kinderen in andere landen aandacht geven. De masteropleiding
wordt in het Engels aangeboden.
Hopelijk komen er studenten uit
ontwikkelingslanden op af die de
kennis die ze hier opdoen in het
eigen land kunnen gebruiken.”

