lezing over de art20gebieden in de Waddenzee
Robbert van der Eijk
18 april 20.30 Clubgebouw Groninger Kano Vereniging (GKV)
Hoornsedijk 4 Groningen/Haren
Verspreid door de hele Waddenzee liggen ca 30 gebieden waar je maar gedurende een
bepaalde periode van het jaar mag komen of die helemaal verboden gebied zijn. Voor
sommige gebieden gelden speciale regels, zoals dat je er alleen maar drie uur rond het
laagwatertijdstip mag komen.
Wat zijn dit voor gebieden en waarom mag je er niet komen wanneer je maar wilt?
Het hele Waddengebied is een zogenaamd Natura 2000 gebied als onderdeel van
Europees natuurbeleid. Op grond van artikel 20 van de natuurbeschermingswet worden
elk jaar gebieden aangewezen waarvoor een beperkte toegankelijkheid geldt. Tot nu toe
was dit een tamelijk statische gang van zaken waarbij, als er al iets veranderde, meestal
sprake was een uitbreiding van de beperkte toegankelijkheid.
In 2013 hebben een reeks bijeenkomsten met alle bij het Wad betrokken partijen tot
een fundamentele verandering geleid in de wijze waarmee vanaf 2014 met de art.20gebieden binnen de Waddenzee zal worden omgegaan. Nog steeds zullen veel gebieden
geheel of gedeeltelijk afgesloten blijven, maar nadat er in 2013 al mee is geoefend, zal
vanaf 2014 waar mogelijk de zogenaamde dynamische zonering worden toegepast. Dat
houdt in dat per gebied en als het moet per week bekeken zal worden of het gebied al
dan niet betreden mag worden. Dat vraagt om aanpassing van zowel natuurbeschermers
als van ons kanoërs en andere recreatievaarders om deze pragmatische uitvoering van
het toelatingsbeleid te laten slagen. In plaats van elkaar als tegenpartijen te zien met
verschillende belangen, gaat het nu om samenwerking met als gemeenschappelijk doel
behoud en beheer van de Waddenzee als natuurgebied èn als recreatiegebied. Het
alternatief als de dynamische zonering mislukt, is een star afsluitbeleid waarbij we het
risico lopen in onze vaarmogelijkheden verder te worden beperkt.
Een eerste voorwaarde voor het welslagen van de dynamische zonering is kennis
hebben van de art.20 gebieden en hun bewoners (vooral zeehonden en vogels) en
snappen waarom je gedurende een bepaalde periode in het jaar bij bepaalde gebieden
moet wegblijven. Deze lezing is daartoe een eerste aanzet. In vogelvlucht loop ik aan de
hand van foto’s de belangrijkste gebieden af van Den Helder tot aan Nieuw Statenzijl en
onderwijl vertel ik nadere bijzonderheden over de zeehonden en vogels ter plaatse.
Daarbij hoop ik dat men ook geniet van mooie opnames van het Wad die ik wil laten
zien.
Voor deze lezing is ook iedereen van buiten de GKV en buiten de kanowereld van harte
uitgenodigd.
Graag zie ik iedereen op 18 april (Goede Vrijdag) bij de GKV.
Robbert van der Eijk
050-5493030 / 06-51310987
rvdeijk@home.nl
Hoe je er kunt komen:

Het verenigingsgebouw van de GKV is niet met het openbaar vervoer te bereiken. De
Hoornsedijk loopt tussen het Noord-Willemskanaal en het Paterswoldsemeer in. Omdat
de sluis die het kanaal met het meer verbindt, wordt vernieuwd is het verenigingsgebouw alleen via Groningen te bereiken. Het beste kun je naar het Hampshirehotel
(Laan Corpus den Hoorn 300) navigeren, maar sla je op de toegangweg naar het hotel
zodra het kan (na ca 400 m) links af om op de Hoornsedijk te komen (let op fietsers). Na
ca 2 km over de (smalle) hoornsedijk krijg je aan je rechterhand het clubgebouw van de
GKV. Er is een parkeerplaats achter het gebouw. als dat vol is, kun je in de smalle berm
van de dijk parkeren, maar kijk uit voor het taluid.

