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Ganzenpleisterplaats beetsterzwaag heet voortaan:

Natuurreservaat „Van Oordt’s Mersken”

Staatssecretaris Mr. H. J. van de Poel (links) en Mr. R. G. A. Höppener (rechts), voorzitter van de

Natuurbeschermingsraad / Foto Jan van de Kam (clichee „Natuur en Landschap”).

„De naam die wij nu geven aan de ganzenpleisterplaats bij Beetsterzwaag,
de naam van Prof. Dr. Gregorius Johannes van Oordt, wordt hiermee

verbonden aan een gebied dat in grote mate zijn bijzondere liefde en

belangstelling had. Het is een terrein in het hart van Friesland, waarop

Prof. Van Oordt al in 1953 de aandacht van de rijksoverheid vestigde,
omdat het onder meer als overwinteringsgebied voor ganzen van uitzon-

derlijk grote betekenis is. Het is voorts vooral Prof. Van Oordt geweest,

die op het belang van pleisterplaatsen heeft gewezen en er op heeft aan-

gedrongen, deze door aankoop veilig te stellen.”
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In de loop van zes jaar heeft de staat ten behoeve van deze pleisterplaats

ongeveer 200 ha kunnen aankopen van de 600 ha, waarop wordt gemikt.
Het is te hopen, dat ook de overige aankopen spoedig kunnen worden

gedaan, omdat dan ook zal kunnen worden gestreefd naar een aan de

behoeften van ganzen aangepaste waterbeheersing.

Overigens is dit reservaat niet slechts van belang voor overwinterende

ganzen, doch deze hooilanden (in het Fries mersken) zijn ook aantrekkelijk
als broedplaats voor weidevogels. In dit verband sprak staatssecretaris Van

de Poel zijn waardering uit voor het werk van de Bond van Friese Vogel-

beschermingswachten.

„Het is overigens duidelijk”, aldus de staatssecretaris, „dat we er met het

stichten van een enkel reservaat voor trekvogels niet zijn. Er zijn meer

pleisterplaatsen nodig, ook buiten Nederland. Er dienen langs de gehele
trekroute gebieden te komen, waar de trekvogels tijdens hun tocht naar

de winterkwartieren voldoende voedsel en rust kunnen vinden.” In dit

verband noemde Mr. Van de Poel het verheugend, dat thans nabij Damme

ook een pleisterplaats voor ganzen is tot stand gekomen.

Deze woorden sprak staatssecretaris Mr. H. J. van de Poel van CRM op

woensdag 28 mei j.l, toen hij bij Beetsterzwaag het naambord onthulde,

dat bedoeld is als een hommage aan de man die, vooral als voorzitter van

de Voorlopige Natuurbeschermingsraad, maar ook op velerlei ander terrein

de belangen van de natuurbescherming in het algemeen en van de vogel-
bescherming in het bijzonder, heeft bepleit en bevorderd.


