KRUiïFABRIEK IN DE
LAUWERSMEER ?
Johan van der Wal

de gemeente Kollumerland. De fabriek
zou in de Kollumerwaard moeten komen, zo dicht mogelijk tegen de geplande schietbanen aan van het ministerie
van Defensie. Wat de onveiligheid van dit
gebied betreft, kan de fabriek dan mooi
vallen onder dezelfde bepalingen die
voor de schietbanen gaan gelden. Waarmee niet alleen de militarisering, maar
ook de industrialisatie van het gebied op
gang lijkt te komen.

De Lauwersmeer staat weer volop in de
belangstelling, vooral in de noordelijke
pers. Aanleiding is deze maal de uitbreiding van de kruitfabriek Muiden Chemie
BV. Vanuit Friesland is een zware lobby
op gang gekomen om die uitbreiding in
de Lauwersmeer te realiseren — een natuurgebied dat reeds ernstig geschonden
is door de aanleg van militaire oefenterreinen. Als het aan de (meerderheid van
de) Friese bestuurders ligt, zal daar bin- De geschiedenis van het huidige Lauwersnen niet al te lange tijd dus ook nog een
meergebied begint in 1969. Met een dijk
chemisch bedrijf gevestigd worden, dat
werd in dat jaar de eerdere Lauwerszee van
milieugevaarlijke stoffen uitstoot en let- de Waddenzee afgesloten, waarmee ze deterlijk een kruitvat zal zijn waarvoor de
finitief tot Lauwersmeer werd. Voor de aflont al aangestoken is.
sluiting bestonden twee redenen: de veiligDe uitbreiding van de kruitfabriek wenst heid van de bewoners achter de dijk en een
men in het Friese deel van het Lauwers- verbetering van de waterbeheersing in het
meergebted gerealiseerd te zien, binnen oostelijk deel van Friesland en het westelijk
deel2 van Groningen. Het gebied is ca. 100
De Lauwersmeer, op de voorgrond de Kol- km groot en ligt behalve binnen het grondgebied van de Friese gemeenten Dongeralumerwaard
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deel en Kollumerland, ook binnen dat van
de Groningse gemeente Ulrum. Zo'n 40 %
van de Lauwersmeer bestaat uit land; de
rest is water. Het gebied is slechts ten dele
geschikt voor landbouwdoeleinden; langs
de randen bevindt zich weliswaar vruchtbare
grond, maar naar het centrum toe neemt de
kwaliteit daarvan sterk af. Wat de aanwezige
natuur betreft, is de Lauwersmeer nog
steeds volop in ontwikkeling. Kort na de afsluiting ontwikkelden zich op de drooggevallen gronden typische pioniervegetaties van
éénjarige zoutplanten als zeekraal, schorrekruid en spiesmelde. In de loop der jaren is
hierin steeds meer verandering opgetreden.
In de bodem vindt nl. geleidelijk aan een verzoeting plaats, doordat het aanwezige zout
door regenwater wordt weggespoeld. De
talrijke overgangen van zand naar zavel en
klei en de aanwezigheid van oude mosselbanken beloven een grote variatie in vegatatiesoorten. Verwacht wordt dat het uiteindelijke vegatatiepatroon vergelijkbaar zal zijn
met dat van duinvalleien op de waddeneilanden. Gedurende het hele jaar is de
Lauwersmeer rijk aan vogels; het gebied is
vooral in trek als pleisterplaats en overwinteringsgebied voor trekvogels. Met name
eenden en ganzen vinden er een rijk voedselgebied: de zaden van de (nog) zilte ve-

getatie op de platen worden graag door hen
gegeten. Steltlopers en ook eenden die in
ondiep water en op het slik foerageren, vinden er dierlijk voedsel in overvloed. Eenden, ganzen en steltlopers gebruiken het gebied als rust- en hoogwatervluchtplaats. Bij
storm heeft de Lauwersmeer bovendien
een opvangfunktie voor wadvogels. In totaal
zijn er zo'n 200 vogelsoorten aan te treffen,
waarvan ca. 80 % trekvogels. Van uitzonderlijk belang is het gebied voor de brandgans (liefst 50 % van de wereldpopulatie),
de wintertaling (26 %), de smient (12 %) en
de pijlstaart (10 %). Daarnaast is de
Lauwersmeer van internationaal belang
voor zeker 5 soorten steltlopers: grutto,
zwarte ruiter, kleine strandloper, kemphaan
en kluut. Bijzondere gasten zijn flamingo,
dwergmeeuw, aalscholver, lepelaar en porceleinhoen.
De natuurlijke omstandigheden in het gebied veranderen nog steeds. Behalve het
water, zijn nu ook de platen in een vergaand
stadium van verzoeting gekomen. Daardoor
verandert ook de vegetatie, waarmee op
hun beurt zich ook weer nieuwe bewoners
aandienen, zoals muizen en hazen, waar
weer roofvogels (kiekendieven, velduilen,
torenvalken enz.) op afkomen.
Inrichting
Belangstelling vanuit de landbouwhoek is er
voor het Lauwersmeergebied, gezien haar
geschiktheid, nauwelijks geweest. Het ministerie van Landbouw en Visserij claimde
vóór de inpoldering dan ook maar een gering oppervlak. Maar de kollega's van Defensie hadden des te meer belangstelling.
Nadat in de 60-er jaren het Plan Kikkert
voor de inrichting van een 10.000 ha groot
bataljonsoefenterrein in Oost-Groningen
mislukt was, viel de keus op de Lauwersmeer. In 1966 werd door de regering nog de
definitieve bestemming van de Lauwersmeer vastgesteld: natuurgebied met hier en
daar militair en rekreatief neuengebruik.
Een beslissing die vastgelegd werd in het
Streekplan voor het Lauwersmeergebied
dat in 1969 door de provinciale besturen
van Groningen en Friesland werd aanvaard.
Maar al vrij snel na de afsluiting ontpopte de
nevenbestemming van militair gebruik zich
als hoofddoel voor de inrichting van het gebied. In het kader van de spreiding van Rijksdiensten naar het Noorden des lands liet het
ministerie van Defensie al in 1974 weten dat
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terreinen zouden worden gerealiseerd. Zo
kwam het tot de inrichting van een Compagnies Oefenterrein (COT) in de Marnewaard
(het oostelijk deel van de Lauwersmeer),
waaraan nu nog volop gewerkt wordt. Dit
terrein is bestemd om de kavalerie er met
tanks en andere rupsvoertuigen zich te laten
voorbereiden op haar oorlogstaak: het verdedigend terugtrekken op de Duitse Lünenburgerheide teneinde de Amerikaanse
bondgenoot in staat te stellen voldoende
troepen aan te voeren. De bodem van de
Marnewaard moest echter eerst geschikt gemaakt worden voor de rupsvoertuigen, omdat ze veel te drassig was.
Hiertoe is een ingewikkeld drainagesysteem
aangelegd, waardoor de natuurlijke ontwikkeling van dit deel van de Lauwersmeer
voorgoed verziekt is. Dat ondanks die drainage het gebied ongeschikt voor de militaire
voertuigen zal blijven (aangetoond door de
Rijksdienst voor IJsselmeerpolders en op
kosten van de Waddenvereniging door het
ingenieursburo Dwars, Hederik en Verheij)
lijkt Defensie niet te deren, maar dit terzijde.
In de Kollumerwaard wordt een "gewone"
schietbaan gerealiseerd, die in kombinatie
met het COT in de Marnewaard onvermijdelijk tot een onaanvaardbare geluidsbelasting voor de Lauwersmeer zal leiden. Gesteld kan worden dat het na de ingebruikname door de militairen voorgoed gedaan
zal zijn met de natuurlijke ontwikkeling van
de Lauwersmeer.

Als het aan de Friese bestuurders ligt, CvK
Wiegel voorop, zal in de Kollumerwaard dus
ook nog een kruitfabriek verrijzen: een geavanceerde chemische fabriek die de
Lauwersmeer behalve met ontploffingsgevaar, tevens met de uitstoot van chemische stoffen zal bedreigen.
Muiden Chemie BV is al geruime tijd op
zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Twee
jaar geleden reeds benaderde men verschillende provinciale besturen over de vestigingsmogelijkheden van een nieuwe kruitfabriek. Het bedrijf was in 1983 tot twee
keer toe door een explosie in het nieuws gekomen. Vier werknemers verloren daarbij
het leven. De direktie stelde toen dat er
geen enkel verband moest worden gezocht
tussen die explosies en haar pogingen om
buiten de Randstad aan uitbreidingsmogelijkheden te komen. De nodig geachte expansie van het bedrijf zou haar oorzaak vinden in nieuwe ontwikkelingen in de branche
en veranderende marktverhoudingen.
Inmiddels is binnen de Friese bestuurderen
de meerderheid gezwicht voor de komst van
de kruitfabriek. Geen wonder: de vestiging
van Muiden Chemie is een direkt uitvloeisel
van de regeringstoezegging dat Friesland
recht heeft op kompenserende arbeidsplaatsen voor de aanleg van de militaire oefenterreinen. Want die leveren nl. lang niet
het aantal arbeidsplaatsen op dat was toegezegd. Zodoende heeft Friesland nog recht
op 350 strukturele arbeidsplaatsen. Binnen
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het kollege van Gedeputeerde Staten van
Friesland zijn de drie CDA-ers en de ene
WD-er vóór de komst van de kruitfabriek;
de drie PvdA-ers zijn tegen. In de gemeenteraad van Kollumerland kwam een veel
grotere meerderheid tot stand: van de 15
raadsleden is slechts één (PvdA-lid) tegen.
Het gewest Friesland van de PvdA heeft zich
eensgezind tégen uitgesproken. GS hebben
de direktie van Muiden Chemie al met grote
voortvarendheid laten weten bereid te zijn
het Streekplan Friesland te wijzigen, teneinde de vestiging van het bedrijf in de Lau-

wersmeer mogelijk te maken. Op termijn
van enkele jaren denkt men zo'n 100 mensen in de fabriek aan het werk te krijgen.

waar het bedrijf haar afval denkt te gaan lozen, zij nodigen de provincie dringend uit
duidelijk te maken dat er in Friesland geen
alternatieve lokaties voorhanden zijn, en: —
Tegengas
het belangrijkste —vestiging van de kruitInmiddels is ook het nodige tegengas ontfabriek in de Kollomerwaard staat haaks op
wikkeld. Maar liefst drie noordelijke rijksin- het landschappelijk beleid van de regering.
spekties in de Provinciale Planologische
Planologisch is het bedrijf immers onmogeCommissie (PPC) hebben keihard laten we- lijk inpasbaar.
ten dat zij de lokatie in het LauwersmeerOok alternatieve lokaties elders hebben van
gebied voorshands afwijzen.
zich doen spreken. Daar moet dan wel de
Zij beroepen zich op beleidsuitspraken op
ruimte zijn: de fabriek heeft weliswaar aan 4
regeringsnivo die de komst van de kruitfaa 5 ha grond genoeg, maar daar omheen is
briek verhinderen, zowel op het vlak van ka- een veiligheidszone van 500 m nodig, zodat
De kruitfabriek in Naarden na de explosie in binetsbeleid en wetgeving als wat de lokatie het bedrijf in totaal zo'n 100 ha ruimte zal
zelf betreft. De inspekties vragen zich af
gaan innemen. Delfzijl zegt die 100 ha wel
beschikbaar te hebbén en ook Dronten in
oostelijk Flevoland heeft de nodige ruimte
te bieden. Hoewel een woordvoerder van
Muiden Chemie aanvankelijk ontkende dat
de Lauwersmeer zonder meer een grote
voorsprong zou hebben op andere mogelijke vestigingsplaatsen, bleek op 10 april jl.
dat de keus van het bedrijf definitief op de
Lauwersmeer was gevallen. De direktie stelt
een definitieve vestiging evenwel afhankelijk
van de te verkrijgen subsidies (men spreekt
van ƒ 5 miljoen) en een vlotte afhandeling
der vergunningenprocedures.
Maar de kruitfabriek staat nog niet in de
Lauwersmeer. Tot groot ongenoegen van
W D en CDA kondigde Thom Dieles van de
Friese Milieuraad in de Statenkommissie
Ruimtelijke Ordening aan dat de Raad alle
niet door de wet verboden middelen zal aangrijpen om de komst van het bedrijf te verhinderen. De Waddenvereniging heeft de
zaak onder de aandacht van het ministerie
van VROM gebracht en refereerde daarbij
aan de onmogelijkheid van planologische
inpasbaarheid op grond van het streekplan,
kabinetsuitspraken en de PKB Waddenzee.
Het platform Lauwersmeer, een breed samenwerkingsorgaan van regionale vredesen milieuorganisaties heeft verklaard nu bewaarheid te zien waar ze al eerder voor ge• '? t
waarschuwd heeft: daar waar met militaire
aktiviteiten wordt begonnen vindt snel een
uitbreiding plaats. Het Platform noemt het
onzinnig om een kruitfabriek neer te zetten
op een plaats waar veel geschoten wordt.
Hopelijk komen door al die genuanceerde
kritiek de Friese bestuurders, ihb. commissaris Wiegel, tot inzicht dat deze vorm van
Fryslan-promotion echt niet kan.
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