
10Vrijdag 13 mei 2022
Nieuwsblad Noordoost-FrieslandReportage 11Vrijdag 13 mei 2022

Nieuwsblad Noordoost-Friesland

LAUWERSOOG Het is aan het
eind van de middag als de spiks-
plinternieuwe ruim 17 meter
lange Sterke Yerke IV de sluizen
van Lauwersoog achter zich laat,
met aan boord een select gezel-
schap dat deze eerste serieuze
test van dit vlot mag ervaren.
Zodra de reddingsvesten worden
vastgegespt is het voor de niet-
zeebonk belangrijk er niet aan
te denken hoe het Sterke Yerke
in 1979 verging met toen een
stel vrienden dat onderzoek
deed naar de gevolgen van olie-
vervuiling en strandde voor de
kust van Bonaire. En dat in 1975
ook al de allereerste Sterke Yer-
ke van afvalhout op oliedrums
voor de kust van Scheveningen
schipbreuk leed bij een poging

het Kanaal over te steken.
De vorig jaar gebouwde Sterke
Yerke IV is een heel ander ver-
haal en de communicatiemidde-
len aan boord zijn niet meer te
vergelijken met de apparatuur
in de jaren zeventig van de vori-
ge eeuw. 
Minstens zo belangrijk is dat
schipper Ed Huisman uit Ee in
zijn enthousiasme en gedreven-
heid zoveel vertrouwen uit-
straalt dat er geen enkele reden
meer is om niet mee te gaan op
dit avontuur. 

Idealen
Na het vertrek uit de haven van
Lauwersoog is snel duidelijk dat
er in al die jaren weinig veran-
derd is aan de expeditie. Stich-

ting Behoud Erfgoed Sterke
Yerke wil nog steeds de idealen
van lang geleden doorgeven en
nu met name jongeren vanuit
Lauwersoog en Harlingen be-
trekken bij de problemen die
plasticsoep veroorzaakt. 
Het team is net zo enthousiast
over het vlot als in de vorige
eeuw en geniet vooral ook zelf
van de beleving op zee. Onder-
weg zijn er verhalen over hoe
het de eerste vlotten verging,
maar het gaat nu vooral over het
onderzoek naar microplastics. 
Sterke Yerke is een begrip en de
rol van het vlot in eerdere on-
derzoeken is na ruim 40 jaar
nog springlevend. Zo is het idee
ontstaan om Sterke Yerke IV te
bouwen en de traditie voort te

zetten, vertelt Ed Huisman, een
van de drijvende krachten ach-
ter dit project.
,,Een vlot bouwen en op avon-
tuur gaan, dat is van alle tijden.
Misschien moeten jongeren van
nu dat herontdekken, maar daar
helpen wij ze graag bij. Tegelijk
werken we aan de bewustwor-
ding dat plastic een prachtig
materiaal is, maar een ramp is
als het in zee belandt, steeds
verder afbreekt en uiteindelijk
zo klein wordt dat we het niet
meer kunnen opruimen. Dát is
het probleem waar we met el-
kaar iets aan moeten doen. Wij
hebben nu de mogelijkheid om
mensen daar op te wijzen en
tegelijk deze unieke omgeving
te laten beleven.’’

Onderzoek
Het doel is in deze testvaart met
Sterke Yerke IV de Engelsman-
plaat tussen Ameland en Schier-
monnikoog en daar ervaren hoe
het bemanningsteam dit reus-
achtige vlot laat droogvallen op
een zandbank. 

Dát is ook de bedoeling als jon-
geren komende zomer mee gaan
op avontuur om onderzoek te
doen en ze te interesseren voor
het Wad. Tijdens de tocht wordt
op de bodem van de zee onder-
zoek gedaan naar wat plastic
doet als het vanuit sloten en
vaarten via de sluizen in zee
belandt. 
Een dik uur nadat de Sterke
Yerke IV droogvalt op de Engels-
manplaat, kuieren de gasten
over de bodem van de zee. Tot
na een schitterende zonsonder-
gang volgt verwondering over
dit schitterende stuk natuur zo
dicht bij huis en is het vooral
genieten van de stilte met er-
gens ver weg nog lichtjes in
Wierum en Moddergat. Ook
tijdens deze tocht wordt uiter-
aard onderzoek gedaan naar de
gevolgen van plastic in het mi-
lieu. 
Margreet Themmen groeide op
aan de zeedijk bij Ferwert. Het
Wad gaat haar aan het hart en
het is dus niet toevallig dat zij
een van de leiders is in dit pro-

ject. Zij wijst de gasten op het
belang van dit onderzoek en dat
ook voor haar bewustwording
bij met name jongeren nu de
grootste uitdaging is. Dat begint
volgens Themmen al thuis en op
school.
,,Maar wij willen daar ook aan
bijdragen met een speciaal pro-
gramma. Wij proberen met
name jongeren er van te overtui-
gen dat zij zelf iets kunnen doen
aan het probleem dat ontstaat
door plastic in het milieu.’’

Nulmeting
Themmen neemt de proef op de
som, maar niets van wat in haar
huishoudzeef achter blijft hoort
niet in de zee. Het kan natuur-
lijk toeval zijn, maar ook dát is
goed om te weten. De monsters
die de komende maanden wor-
den genomen, zijn bedoeld als
een nulmeting. ,,We inventarise-
ren de komende maanden wat
we vinden en het resultaat
draagt bij aan behoud van deze
prachtige omgeving’’, vertelt
Themmen. 

Zij legt uit dat het voor het team
nu een uitdaging is om het edu-
catieve en wetenschappelijke
deel van dit onderzoek samen zo
te verpakken dat het kinderen
met onder meer verhalen van
een deskundige en Piet de Plas-
ticjutter enkele uren blijft boei-
en. Voor de opvarenden kan de
eerste test op Sterke Yerke IV
niet lang genoeg duren en al
helemaal niet als de schipper
aan het dek nog even vijf kilo
verse schelvis voor ze bakt. Als
dan ver na middernacht het
zeewater hoog genoeg komt om
het anker in te halen en weer
richting Lauwersoog te varen is
het nog anderhalf uur nagenie-
ten onder de sterrenhemel. De
doop van Sterke Yerke IV is
vrijdag 27 mei in Leeuwarden en
het is natuurlijk niet toevallig
dat ook Laura Dekker daarbij
aanwezig is. De jonge zeilster
begon in 2010 aan een soloreis
rond de wereld en ook zij orga-
niseert nu zeilreizen voor jonge-
ren. ■�

Bram Buruma

Een tocht op het Wad met het vlot Sterke Yerke IV staat voor avontuur,
beleving, educatie en dat met een duidelijke missie: samen de strijd
aangaan met plasticsoep en onderzoek doen naar de gevolgen van mi-
croplastics in het Wad.

Als Sterke Yerke IV droogvalt op de Engelsmanplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, kuieren de gasten niet veel later over de bodem van de zee.
Foto’s Bram Buruma

Met Sterke Yerke IV het Wad op staat voor genieten van een unieke omgeving
en het team van deze expeditie doet er alles aan om dat zo te houden. 

Schipper Ed Huisman is in zijn element op het Wad en al hele-
maal als hij dat gevoel met anderen kan delen. 

Margreet Themmen leidt het onderzoek naar de gevolgen van microplastics op
de zeebodem.

Beleving 
en educatie 
op Wad met 
Sterke Yerke IV 

■� Met jongeren op een vlot onderzoek doen naar gevolgen van microplastics in het Wad


