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Verstoringen langs de kwelders van de

noordkust

Toch gebeuren er op de kwelders voordurend

allerlei zaken die ongunstig zijn voor overtij-

ende wadvogels en voor broedvogels. Een

greep uit enige recente gebeurtenissen:

- een drijfjacht op hazen tijdens hoogwater op

de kwelders langs de Noordpolder met als

gevolg dat duizenden overtijende wadvogels

worden verstoord en een telling in de soep

Avifauna Groningen voert al jarenlang hoog-

watertellingen uit langs de Groninger noord-

kust. Deze tellingen laten keer op keer zien

dat de kwelders langs de noordkust tot één

van de belangrijkste vogelgebieden van de

provincie Groningen behoren.

In theorie zijn de buitendijkse gebieden goed

beschermd. Zo vallen ze in zijn geheel onder

de Natuurbeschermingswet. Daarnaast zijn de

kwelders aangewezen als Speciale Bescher-

mingszone volgens de Europese Unie Vogel-

richtlijn en als Wetland onder de Ramsar

Conventie (als onderdeel van de gehele Wad-

denzee).
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loopt;
- een sportvliegtuigje wat op 20 meter hoogte

al stuntend boven de zeedijk vliegt. Dit is in

korte tijd twee maal gezien: bij de Lauwer-

polder en bij Noordpolderzijl.

Zo zijn er legio gebeurtenissen die iedere

vogelaar die regelmatig op de kwelder komt

zo uit zijn geheugen kan opdiepen.

Vanaf 1 januari 1997 wordt een project ge-

start om dit soort verstoringen vast te leggen.

Doel van dit project is een meer systematisch

inzicht te krijgen in de aard en de omvang

van alle menselijke activiteiten op of bij de

kwelders, ongeacht of er op dat moment ook

daadwerkelijke verstoring plaatsvindt Uitein-

delijk willen we bereiken, dat de Groningse

kwelders in de toekomst gevrijwaard blijven

van dit soort verstoringen.

Hiertoe hebben we een "verstoringsformulier"

ontworpen; een exemplaar is bij deze Gors

ingesloten. De bedoeling van dit formulier is

dat iedere vogelaar die iets opmerkt op de

noordgroninger kwelders zijn informatie op

deze wijze aan ons kenbaar maakt. Verder

gaan we bij ernstige gevallen aangifte doen

bij de AID of bij de politie en zijn we van

plan ook de pers vaker in te schakelen. Te-

vens zullen we (onder andere in de Gors)

regelmatig verslag doen van onze bevindin-

gen. Iedereen die (ook in het verleden) over

informatiebeschikt, willen we hierbij verzoe-

ken zijn informatie zo volledig mogelijk op

dit formulier te zetten en op te sturen (meer

formulieren zijn op verzoek beschikbaar).

Tevens kunnen opmerkingen over dit formu-

lier gemaakt worden. Deze worden verwerkt

in een volgende versie van dit verstoringsfor-

mulier.

Regelmatige tellers langs de noordkust zullen

via de verschillende coördinatoren ook deze

formulierentot hun beschikking krijgen. Inge-

vulde formulieren kunnen (liefst zo snel mo-

gelijk) gestuurd worden naar één van de beide

WetlandWachten. Enstige verstoringen die

mogelijk om een snelle actie vragen, kunnen

ook telefonische worden gemeld bij één van

beide WetlandWachten of bij de regioconsu-

lent van Vogelbescherming Nederland.

Voor het westelijk deel van de noordkust (West-,

Juliana-, Negenboeren- en Linthorst Homanpol-

der): Erik Schothorst, Molenstraat 10 9967 SM

Eenrum (0595-491935).

Voor het oostelijk deel van de noordkust (Noord-,

Lauwer, en Emmapolder): Dick Veenendaal, Boer-

manjeweg 21 9988 RL Usquert (0595-424282).

Regioconsulent Vogelbescherming Nederland:

Klaas van Dijk, Postbus 1020, 9701 BA Groningen

(050-3150800/3186146 (kantoor) of 050-3182924

(thuis), fax 050-3136821).


