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Overeenkomst inzake 
watergebieden van 
internationale betekenis, in 
het bijzonder als verblijf
plaats voor watervogels 
Ramsar (Iran), 2 februari 1971 

(Gedeelte van de tekst) 

De Overeenkomstsluitende Partijen, 
Uitgaande van de wederzijdse afhan

kelijkheid van de mens en zijn milieu; 
In overweging nemende de funda

mentele ecologische functies van watergebie
den als regelaars in waterhuishoudingen en 
als gebieden met een geheel eigen flora en 
fauna, met name watervogels; 

De overtuiging toegedaan dat water
gebieden natuurlijk bezit vormen van grote 
economische, culturele, wetenschappelijke 
en recreatiewaarde en dat het verlies daarvan 
onherstelbaar zou zijn; 

Geleid door de wens een halt toe te 
roepen aan de toenemende aantasting en het 
verloren gaan van watergebieden nu en in de 
toekomst; 

Erkennende dat watervogels tijdens 
hun trek landsgrenzen overvliegen en derhal
ve kunnen worden beschouwd als een inter
nationaal natuurlijk bezit; 

Vertrouwende dat het behoud van 
watergebieden en hun flora en fauna kan 
worden gewaarborgd door het combineren 
van een vooruitziend nationaal beleid met 
een gecoördineerd internationaal optreden; 

Zijn als volgt overeengekomen: 
Art. 1. 1. Voor de toepassing van 

deze Overeenkomst zijn watergebieden moe
rassen, vennen, veen- of plasgebieden, na
tuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, 
met stilstaand of stromend water, zoet, brak 
of zout, met inbegrip van zeewater waarvan 
de diepte bij eb niet meer is dan zes meter. 

2. Voor de toepassing van deze Over
eenkomst zijn watervogels vogels die in ecolo
gische zin van watergebieden afhankelijk 
zijn. 

Art. 2. 1. Elke Overeenkomstslui
tende Partij wijst de daarvoor in aanmerking 
komende, binnen haar grondgebied liggende 
watergebieden aan voor opname in een lijst 

van watergebieden van internationale bete
kenis, hierna te noemen 'de Lijst', welke 
wordt bijgehouden door het Bureau, opge
richt krachtens artikel 8. De grenzen van elk 
watergebied worden nauwkeurig beschreven 
en in kaart gebracht, en daarin kunnen te
vens de aan de watergebieden grenzende 
oever- en kustgebieden en binnen de water
gebieden gelegen eilanden of zeewaterge
deelten, waarvan de diepte bij eb meer is dan 
zes meter, worden opgenomen, met name 
indien zij van belang zijn als verblijfplaats 
voor watervogels. 

2. Watergebieden dienen voor opna
me in de Lijst in aanmerking te komen op 
grond van hun internationale betekenis in 
ecologisch, botanisch, zoölogisch, limnolo-
gisch of hydrologisch opzicht. In de eerste 
plaats dienen watergebieden van internatio
nale betekenis voor watervogels in elk seizoen 
te worden opgenomen. 

3. De soevereine rechten van de 
Overeenkomstsluitende Partij op wier grond
gebied een watergebied is gelegen, worden 
door de opname van dit watergebied in de 
Lijst onverlet gelaten. 

5. ledere Overeenkomstsluitende 
Partij heeft het recht andere in haar grondge
bied gelegen watergebieden aan de Lijst toe 
te voegen, de grenzen van de reeds in de Lijst 
opgenomen watergebieden te verruimen of, 
om dringende redenen van nationaal belang, 
de reeds op de Lijst aangegeven grenzen van 
watergebieden op te heffen of in te krimpen 
en zij dient deze wijzigingen zo spoedig mo
gelijk mede te delen aan de organisatie of de 
regering die verantwoordelijk is voor de in ar
tikel 8 omschreven, door het Bureau te ver
richten lopende administratieve werkzaam
heden. 

6. Elke Overeenkomstsluitende Partij 
dient zich bewust te zijn van haat internatio
nale verantwoordelijkheden voor het be
houd, het beheer en het verstandig gebruik 
van de aanwezige trekkende watervogels, zo
wel bij het aanwijzen van binnen haar grond
gebied gelegen watergebieden voor opname 
in de Lijst als bij het uitoefenen van haar 
recht tot wijziging van in die Lijst opgeno
men gegevens. 

Art. 3. 1. De Overeenkomstsluiten
de Partijen formuleren en verwezenlijken 

hun plannen op zodanige wijze dat het be
houd van de in de Lijst opgenomen waterge
bieden en, voor zover mogelijk, het verstan
dig gebruik van de in hun grondgebied gele
gen watergebieden worden bevorderd. 

2. Elke Overeenkomstsluitende Partij 
draagt zorg dat zij zo spoedig mogelijk wordt 
ingelicht, indien het ecologisch karakter van 
een in haar grondgebied gelegen en in het 
Lijst opgenomen watergebied verandert of 
mogelijk zal veranderen ten gevolge van tech
nologische ontwikkelingen, verontreiniging 
of ander menselijk ingrijpen. Gegevens over 
dergelijke veranderingen dienen onverwijld 
te worden doorgegeven aan de organisatie of 
regering die verantwoordelijk is voor de in ar
tikel 8 omschreven, door het Bureau te ver
richten lopende administratieve werkzaam
heden. 

Art. 4. 1. Elke Overeenkomstslui
tende Partij bevordert het behoud van water
gebieden van watervogels door het stichten 
van natuurreservaten in watergebieden, on
geacht of deze al dan niet zijn opgenomen in 
de Lijst, en neemt passende maatregelen voor 
de bewaking daarvan. 

2. Indien een Overeenkomstsluiten
de Partij om dringende redenen van natio
naal belang de grenzen van een in de Lijst 
opgenomen watergebied opheft of beperkt, 
dient zij, voor zover zulks mogelijk is, een 
verlies van een gedeelte van de watergebie
den te compenseren en zij dient in het bij
zondere aanvullende natuurreservaten te 
stichten voor watervogels en voor de bescher
ming, hetzij in hetzelfde gebied, hetzij el
ders, van een passend deel van hun oorspron
kelijk woongebied. 

3. De Overeenkomstsluitende Partij
en bevorderen het wetenschappelijk onder
zoek en de uitwisseling van gegevens en pu-
blikaties met betrekking tot watergebieden 
en hun flora en fauna. 

4. De Overeenkomstsluitende Partij
en trachten door een goed beheer de watervo
gelstand in de daartoe geëigende watergebie
den te vermeerderen. 

5. De Overeenkomstsluitende Partij
en bevorderen de opleiding van deskundig 
personeel op het gebied van het onderzoek, 
het beheer en het bewaken van watergebie
den. 

Mededelingen Aanvulling op het artikel van H. Brouwer, 
R. Daalder en E. Nieboer, Kleine Zwanen en 
plankzeilers in het randmerengebied. De Le
vende Natuur; 85 nummer 3. De auteurs 
wensen de volgende personen te bedanken 
voor hun bijdrage aan het onderzoek en het 
artikel: 
Drs. J. Bunders, afdeling Biologie en Samen
leving Vrije Universiteit, onder wiens verant
woordelijkheid het onderzoek naar het 
plankzeilen plaatsvond. Dr. G. C. Boere 
(Staatsbosbeheer), Drs. S. Woldhek (Vogel
bescherming), L. de Jong (Stichting Natuur 

en Milieu) en Ing. D. Buitenhuis (Natuur
monumenten) die hen gedurende het onder
zoek, met adviezen terzijde stonden. 
A. Hottinga, A. van den Berg en J. Tempel 
(allen Staatsbosbeheer) die de tel- en andere 
gegevens over de randmeren verschaften, en 
G. van Dijk (provincie Utrecht) Yvonne 
Dommershuyzen voor de engelstalige samen
vatting. Tenslotte de tekenkamers van het 
Staatsbosbeheer Utrecht en het Biologisch la
boratorium van de Vrije Universiteit (Catla 
Hoeken en Alphons van Stiphout) voor het 
vervaardigen van de figuren. 




