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Vogelwerkgroep ontvangt

Koreanen

Evert van Huijssteeden & René Olivier

Buiten blies een storm het zand van de in aanleg zijnde Derde Haven

IJmuiden landinwaarts. Binnen in het Holiday Inn bij het Kennemer-

meer vertelden René Olivier en Evert van Huijssteeden drie Koreanen

onder het genot van een bakkie koffie het een en ander over de wijze

waarop geprobeerd wordt natuur en bedrijvigheid te verenigen. De pro-

blematiek van het Kennemermeer, de natuurwaarden op en rond de

Hoogovens en de sluizen, maar ook de ontwikkelingen rond de Maas-

vlakte en de Deltawateren passeerden de revue. De invloed op de kwan-

titeit en kwaliteit van de vogelstand vormde hierbij een graadmeter voor

de Koreanen. Er werd gediscussieerd over het hoe en waarom en over

welke factoren de grootste invloed hadden op de natuurwaarde van een

gebied.
De Koreanen (de student, een natuurbeschermer en een ingenieur van

de Korea Water Resources Corporation) vertelden ons over hun pro-

bleem: diverse industrieën langs de Koreaanse westkust hadden zoet

water nodig. Door het aanleggen van een dam is daartoe vroeger een

kunstmatig zoetwatermeer gecreëerd. Al snel vervuilde het water. Dit

water werd ook gebruikt als drinkwatervoorziening. Vanwege de lucht-

vervuiling van de industrie en het vuile water kreeg de lokale bevolking

gezondheidsproblemen. De overheid liet uiteindelijk de industrialisering

ter plekke vallen als zijnde een mislukt project. Het water werd brak

gemaakt en daarna min of meer terug gegeven aan de natuur. Door de

vervuiling duurde het enige tijd voordat de flora en faunazich herstel-

den. Inmiddels is het meer uitgegroeid tot een belangrijk overwinte-

rings- en doortrekgebied voor veel vogels. De overheid wil nu echter

De vogelwerkgroep gaat internationaal. Onze contacten beperken zich

niet meer tot de regio of Nederland, maar reiken inmiddels tot ver over

de grens. Op zondag 24 februari 2002 zijn namelijk Koreanen op bezoek

geweest in ons werkgebied.

Koreaanse natuurbeschermers wilden in Nederland kennis opdoen op

het gebied van het combineren van natuur en industrie. De contactper-

soon van de Koreanen, Gilsang Jeong, een student op de Universiteit

van Wageningen, werd door een medestudentopmerkzaam gemaakt op

onze website enkwam zobij de vogelwerkgroepterecht. Dit onderstreept

maar weer eens het belang van een goede website.
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meer industrie vestigen en de vraag is of en hoe dat is te combineren

met de functie van het meer als belangrijk wetland. Er zijn nu plannen
vanuit de natuurbeschermers om een strook van 4 x 10 km als reser-

vaat aan te wijzen. Ook op andere plaatsen in Korea staan grootschalige

indammingsprojecten aan de kust of afdamming van rivieren op stapel.

Dit alles onder druk van economische en bevolkingsgroei. Nadere in-

formatie over deze problematiek kan gevonden worden op de website

van de KFEM
,

the Korean Federation for Environmental Movement:

httn: / /english.kfem.or.kr/index.htm

Helaas ontbrak de tijd voor een veldbezoek, want de Koreanen moesten

een collega op Schiphol ophalen. Desondanks vonden wij het een ge-

slaagde ontmoeting. Als dank ontvingen we zelfs een omlijsting met Ko-

reaanse maskers! Nadat de Koreaanse bezoekers weer teruggekeerd wa-

ren naar Korea werden wij door Jeong Gilsang nogmaals namens hen

bedankt vooronzebijdrage.


