DE DOLLARD IS DUURDER DAN U DENKT
Gerard Sterkenburg
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p maandag 11 december besloot de
gemeenteraad van Groningen tot
overdracht van ongeveer 4326 ha kwelder,
slik en water voor ruim f 2.195.000,- aan de
Stichting Het Groninger Landschap en de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
In 1974 besloot de regering tot afwijzing
van een buitendijks Dollardkanaal om
daardoor de Dollard als natuurgebied van
internationale waarde niet in gevaar te
brengen.
Als logisch gevolg van deze beslissing
werd onlangs het gehele Nederlandse gedeelte
van de Dollard als beschermd natuurmonument onder de werking van de natuurbeschermingswet gebracht. Daarmee werd een extra
aanzet gegeven tot bescherming van het
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Het zuidelijke, kostbare deel van de Dollard,
gefotografeerd in oostelijke richting. Op de
voorgrond de Kerkhovenpolder.
gebied.
Nu de partikuliere natuurbescherming een
groot deel van de Dollard in eigendom
verwerft, kan hier een optimale bescherming
gerealiseerd worden, door het doorvoeren van
een op die natuurwetenschappelijk waarden
afgestemd beheer.
Beheer
's Zomers wordt op de kwelder vee
ingeschaard. Dit is van belang voor de
instandhouding van de kwelder. Een natuurwetenschappelijk verantwoord beheer betekent
dat de veebezetting onder meer wordt

aangepast aan de eisen die de broedvogels
stellen. Juist in de broedtijd zal de veebezetting plaatselijk niet te hoog mogen zijn. Ook
de teruggang van de zee-astervegetatie op de
grens van slik en kwelder zal hiermee tot
staan worden gebracht. Daarnaast zal in de
herfst in het gebied een zo groot mogelijke
rust moeten worden nagestreefd om de dan
ruiende doortrekkers voldoende gelegenheid te
geven voedsel te zoeken en te overtijen.
Aangezien een ombuiging in het beheer
van natuurgebieden niet schoksgewijs mag
plaats vinden, wordt door de genoemde
organisaties in het tijdsbestek van één jaar een
ombuigingsplan gereed gemaakt in de vorm
van een beheersplan voor de langere termijn.
Op dit moment heeft het stadslandbouwbedrijf één medewerker, die speciaal belast is
met het beheer van de kwelder.
Om ontslag van deze medewerker te
voorkomen na overdracht van deze gebieden
in de Dollard, hebben beide natuurbeschermingsorganisaties aangeboden:
1 het stadslandbouwbedrijf gedurende het
dienstverband van deze medewerker bij de
kwelderexploitatie te betrekken;
2 de salariskosten van deze medewerker te
garanderen;
3 de mogelijke negatieve saldi van de
kwelderexploitatie gedurende deze termijn te
vergoeden.
Voor de financiering van deze. aankoop
hebben de Stichting Het Groninger Landschap
en de Vereniging tot Behoud van Natuur-,
monumenten in Nederland een beroep gedaan
op subisidiëring door het Ministerie van CRM
en de Provincie Groningen.
De Dollard is een gebied van grote
internationale natuurwetenschappelijke
betekenis. In verband daarmee willen de
Stichting Het Groninger Landschap en de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland het gebied samen verwerven.

Omdat ze juist door de daaruit voortvloeiende
voortdurende samenwerking een zo optimaal
mogelijke bescherming aan het gebied kunnen
geven.
Het'dagelijks beheer van het verworven
gebied zal door de Stichting Het Groninger
Landschap worden gevoerd.
Deze samenwerking is neergelegd in een
zogenaamde intentieverklaring.
De verwerving van het gebied betekent
vooral voor onze regionale Stichting Het
Groninger Landschap een aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheid om het werk voortvloeiend uit haar doelstelling gestalte te
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geven. Hiermee is de te beheren oppervlakte
aanzienlijk toegenomen en verdient het
landschap meer morele steun.
Op dit moment telt het landschap ongeveer
950 donateurs, dat is te weinig. Vandaar een
dringend beroep tot steun aan het Landschap;
wordt donateur of maak uw kennissen en
vrienden donateur.
Minimum bijdrage f 20,— per jaar, inklusief
een abonnement op Noorderbreedte.
Opgave aan: Stichting Het Groninger
Landschap, antwoordnummer 135 Groningen.lt
Het aangekochte gebied in de Dollard.
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