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Poseidon
Wie zich een beetje verdiept heeft in 
de Griekse en Romeinse mythologie 
zal bekend zijn met Poseidon, de god 
van het water en de zee. Dit wat 
brute heerschap, onlosmakelijk 
verbonden met een imposante 
drietand, is de beschermheer van 
vissers en schippers. Vandaar dat ik 
als varende sportvisser in een vlaag 
van bijgeloof ook wel eens deze 
heilige aanroep - vooral wanneer ik na 
een lange dag hannesen op het water 
nog steeds geen vis heb weten te 
vangen. Soms werkt het nog ook.

Poseidon, ook wel bekend als de 
Romeinse Neptunus, is een echte 
macho die niet alleen over de zee en 
de vissen heerst maar bij wijze van 

nevenactiviteit ook nog even het paard 
op de aarde heeft geïntroduceerd. Zijn 
werkwijze is wat onstuimig maar ook 
indrukwekkend: in een narrige bui  
kan hij met een paar klappen van zijn 
drietand bergen splijten, aardbevingen 
teweegbrengen, de hevigste stormen 
veroorzaken en schepen laten 
vergaan. Zelfs het creëren van 
eilanden behoort tot zijn vakgebied.

Toen ik deze zomer tijdens een 
reportage over een Urker beroepsvisser 
voor het eerst voet aan wal zette op 
het hoofdeiland van het nieuwe 
natuurgebied de Marker Wadden, 
moest ik toch een beetje aan Poseidon 
denken. Hoe kunnen nietige mensen 
zoiets immens uit die zoete zee doen 
oprijzen? Zo gigantisch, zo wijds, zo 
ongerept, zo anders. Een duizend 
hectare groot eilandenrijk midden 
tussen het Markermeer en IJsselmeer. 

Je kunt er nog zo veel over lezen en  
zo veel promotiefilms over zien, de 
enormiteit van het gebied dringt pas 
echt tot je door wanneer je vanuit  
een bootje op de steiger stapt en naar 
het eerste duin loopt. Het gekrijs  
van meeuwen en visdiefjes, de grote 
velden met moerasandijvie, maar 
vooral de ongekende dimensie van 
deze archipel bezorgden mij in ieder 
geval een bijzonder gevoel van ruimte 
en vrijheid. Het kan haast niet anders 
dan dat die man met zijn drietand 
hieraan bijgedragen heeft.

Dit natuurontwikkelingsproject 2.0 is 
overigens nog lang niet af: de ambitie 
is om er uiteindelijk een 10.000 
hectare grote archipel van te maken. 

Vast staat wél dat er nu al een uniek 
gebied is ontstaan waar natuurlijke 
processen de vrije hand hebben 
gekregen, en dat biedt weer unieke 
kansen voor vogels, vissen en 
recreatie. Voor vis biedt de ontstane 
diversiteit aan onderwaterstructuren 
nieuwe paai-, opgroei- en leefgebieden. 
Het nut daarvan blijkt uit recent 
onderzoek naar de visstand rondom 
de Marker Wadden. Bij bemonsteringen 
werden maar liefst 21 verschillende 
vissoorten aangetroffen.

Ook interessant voor vissen zijn de 
diepe zandwinputten aan de zuidkant 
van de archipel, die gemaakt zijn voor 
de aanleg van de eilanden en daarnaast 
dienen als slibvang. Duidelijk wordt 
dat de soms meer dan 20 meter diepe 
gaten een belangrijk habitat vormen 
voor spiering, baars en snoekbaars. 
Dat laatste is ook ontdekt door de 

beroepsvissers die in de nieuwe 
putten opvallend goed snoekbaars 
vangen. Hoewel de vissers in eerste 
instantie zeer kritisch waren over de 
aanleg van eilanden in hun visgebied 
(omdat ze een behoorlijk oppervlak 
aan water verloren), lijkt Poseidon ook 
hier zijn rol als beschermheer van de 
vissers met glans te vervullen. 
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