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GOLFBAANPLANNEN EN DE RODE LIJST 

Bert Kamp 
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Er is al het nodige geschreven over het nut van vogelonderzoek en vogelin
ventarisaties, maar meestal in algemene termen. Concrete voorbeelden van 
het gebruik van vogelgegevens. in de procedures bij Ruimtelijke ordening 
worden daarentegen niet zo vaak bekend. Deze spelen kennelijk nog steeds 
een bescheiden rol. Hoe belangrijk ornithologische gegevens kunnen zijn, 
blijkt uit het volgende praktijkvoorbeeld uit Ameland, waar onder grote druk 
van deze Gemeente goltbaanplannen werden ontwikkeld met steun van de 
provincie Friesland. 

Deze golfbaan is geprojecteerd ten oosten van het dorp Hollum, grenzend 
aan en direct ten zuiden van het nationaal en internationaal belangrijke 
natuurreservaat Lange Duinen. Het werd en is nog steeds een keihard 
gevecht, dat namens de natuurbescherming wordt gevoerd door de Wadden
vereniging. Aan de protestactie wordt inmiddels deelgenomen door in totaal 
8 organisaties en een aantal particulieren, waaronder ook uw verslaggever. 

Het touwtrekken begon in 1989, zodra de gemeente de plannen plotseling 
lanceerde, in overleg met de Provincie Friesland. Toevallig werden om
streeks dat tijdstip vogelwaarnemingen afgesloten, die gedurende vijf jaren 
waren gedaan voor een nieuwe avifauna van Ameland. Deze werden geco
ordineerd door de Fryske Foriening foar Fjildbiology, medewerkers waren 
ook Amelanders en vogelaars uit de andere provincie. Deze inventarisaties 
kwamen nu goed van pas in de aanval op het goltbaanplan, want men 
beschikte over een nauwkeurige lijst van alle vogelsoorten, die in en om de 
Lange Duinen geregistreerd waren. Bovendien waren door de plaatselijke 
ringer gedurende een lange reeks van jaren nauwkeurige notities gemaakt van 
het aantal nesten en de geringde nestjongen van kiekendieven en Velduilen. 

De Lange Duinen liggen in het westen achter de zeereep en bestaan uit 
twee gedeelten, gescheiden door een duinendijk. Het noordelijk deel is circa 
4 kilometer lang en bestaat grotendeels uit rietmoeras, waar de Noordzee bij 
hoge vloed binnendringt. Het water is hier dus brak, maar er zijn ook droge 
terreinen. Hier broeden ondermeer Bruine- en Blauwe Kiekendieven, Roer
dompen en soms Velduilen, terwijl Lepelaars regelmatig worden gezien. Het 
zuidelijk deel is circa 3 kilometer lang en is beduidend droger, maar wordt 
wel gevoed door een zoetwaterbel onder het binnenduin. Een brede strook 
oude duin vormt de grens van het natuurterrein. Hier broeden meer Blauwe 
Kiekendieven en Velduilen en er vindt uitwisseling plaats tussen de vogels 
van beide biotopen, o.a. duidelijk waarneembaar bij de kiekendieven. De 
inventarisatielijst bevatte minstens 60 broedvogelsoorten in de Lange Duinen, 
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waarbij 20-30 wintergasten konden worden geteld. Hierbij waren een aantal 
vogels van de Rode Lijst, waarvan met name Velduil en Blauwe Kiekendief 
een hoofdrol zouden spelen bij het voorlopig blokkeren van het golfbaanplan. 

Ameland is een bekend bolwerk voor Velduil en Blauwe Kiekendief. Een 
groot percentage van deze landelij ke zeldzame soorten komt er jaarlijks tot 
broeden . De gebieden in en rond de Lange Duinen vormen goede biotopen 
met ruim voedselaanbod in de vorm van jonge konijnen, muizensoorten, 
jonge weide- en watervogels etc . De broedvogels van beide natuurreservaten 
foerageren natuurlijk over het algemeen in het natuurgebied zelf, maar 
kiekendief en Velduil zwermen uit in de wijde omgeving . Hun voedselvluch
ten gaan meestal kilometers ver. 

De gemeente Ameland had in een belangrijk voedselgebied reeds 30 hectare 
grond aangekocht voor de golfbaan. De aanleg zou het hele terrein omploe
gen met een grondverzet van maar liefst 55.000 kuub! Het was voor insiders
vogelaars duidelijk dat hierdoor een grote klap zou worden uitgedeeld aan de 
populatie Velduilen en Blauwe kiekendieven, maar B&W wuifden deze en 
andere bezwaren weg . Ik zal hier niet nader ingaan op alle procedures, die 
de gemeente en natuurbescherming moesten doorlopen . Mijn dossier is dertig 
centimeter dik . Tenslotte werd de Raad van State om een uitspraak gevraagd. 
De hoorzitting vond plaats op 10 september 1990. De waddenvereniging 
vroeg als getuige-deskundige Prof. DR. M. Mörzer Bruyns , landelijk bekend 
als oud-hoogleraar aan de Landbouwhogeschool en oud-bestuurslid van de 
Vogelbescherming. Hij hield op basis van eigen kennis van het gebied en de 
verzamelde recente vogelgegevens een overtuigend betoog dat indruk maakte. 
Er waren nog meer punten waarop de golfbaan werd aangevochten, maar het 
deskundige pleidooi van de ornitholoog heeft volgens de Waddenvereniging 
de doorslag gegeven. Dit blijkt ook uit de schriftelijke uitspraak waarbij de 
Raad van State de aanlegvergunning van de golfbaan heeft geschorst. 
Hieronder volgt de paragraaf over de natuurwaarden van de Lange Duinen: 
'In dit verband is van de zijde van de verzoekers (de Waddenvereniging) 
waaronder zich onder meer een aantal organisaties op het gebied van de 
vogelbescherming bevinden, door Prof. Dr. M. Mörzer Bruyns gesteld dat 
de uitvoering van het bestreden besluit verstrekkende gevolgen zal hebben 
voor de vogelpopulatie ter plaatse, alsmede in de Lange Duinen, in het 
bijzonder die van de Velduilen en de Blauwe Kiekendief, zeldzame vogels 
waarvoor de Lange Duinen een bijzondere rol vervult. Het onderhavig 
terrein (waar dus de golfbaan is gepland-BK) biedt naast enige broedgelegen
heid vooral een foerageergebied voor deze vogelsoorten en het verdwijnen 
daarvan als gevolg van de karakterwijziging van het onderhavige gebied zou 
ook het verdwijnen van deze vogelsoorten ter plaatse met zich meebrengen.' 

Het golfbaangevecht duurt vandaag de dag nog steeds voort. Een tweede 
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poging van de gemeente om het project door te drukken is onlangs weer 
gestrand. Ik wil hiermee maar bewijzen dat vogelinventarisaties en vogel
waarnemingen, mits op het juiste moment en op de juiste plaats in de strijd 
geworpen, wel degelijke belangrijke invloed kunnen hebben op de besluitvor
ming inzake nieuwe projecten die een bedreiging vormen voor waardevolle 
natuurterreinen. 

Bert Kamp, Burgemeester Hogguerstraat 271, 1064 CP Amsterdam 

NIJLPAARDEN ROND DE TENT - Verslag van een dia-lezing over Kenya 

Dana Constandse 

Roy de Haas trok dinsdag 8 december een opvallende volle zaal. Hij had dan 
ook veel prachtige dia's meegebracht en gelukkig ook zijn eigen apparatuur, 
want de projector van het NME-centrum bleek om half acht nog onvindbaar. 

Het was alweer acht jaar geleden dat hij en Anga in Kenya rondtrokken, 
maar zijn foto's en enthousiaste reisverslag hadden nog niets aan kleur 
ingeboet. We hoorden over de problemen met krakkemikkige huurbusjes en 
het kamperen in kleine tentjes midden in de natuur. Van de nijlpaarden die 
hen nog een keer 's nachts het slapen beletten had hij wijselijk maar geen 
foto's gemaakt, maar wel van de belangstellende Kenyanen die zich rond de 
onwillige volkswagenbus hadden geschaard. 

Veel vreemde vogels: maraboes, de goliathreiger, roze pelikanen, neus
hoornvogels en dwergflamingo's. Ik doe maar een greep. Ook klein kleurig 
spul als honingzuigers (ook de variabele). De mooiste naam vond ik die van 
de hottentottaling, die er niet uitzag of hij daaronder gebukt ging. Over onze 
kennis van uiteenlopende ruiters werden we even zelf aan de tand gevoeld en 
ook mochten we helpen onbekende bloemen te determineren. 

Er heerste een geanimeerde sfeer en dat kwam zeker ook door de kwaliteit 
van de foto's en het enthousiasme waarmee Roy ons allerlei interessante 
details wist te vertellen. Helaas is een avond te kort om ons alle 1100 
vogelsoorten te laten zien die in Kenya kunnen worden gespot, maar wat we 
te zien kregen was royaal genoeg. 

CONTACT AVOND: GROTE ROOFVOGELS IN EUROPA. 

Jan-Hendrik van Oers 

Vrijdagavond 8 januari gaf Martijn de Jonge een voorstelling met dia's over 


