
DE DOU ARD MOET N ATUURfLIJK)
BLIJVEN
Gerard Sterkenburg

Oat is hét motto van de regionale geld-
inzamelingsaktie van de Stichting Het

Groninger Landschap waaruit het financierings-
tekort van de aankoop van ruim 4000 ha
slikken, water en kwelders van de dollard
moet worden gedekt. Dit deel van de Dollard
is gekocht door het Groninger Landschap

en de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten voor ruim 2 miljoen gulden,
waarvan thans driekwart is gedekt. Voor
het overige kwart, dus ruim ƒ 500.000,—,
rekenen wij op uw steun.
Natuurmonumenten viert haar 75 jarig jubi-
leum en zal in het kader daarvan eveneens

een geldinzamelingsaktie voeren met daarin
als onderdeel de financiering van het tekort
van ƒ 500.000,— voor de Dollard. Een ge-
zamenlijke aktie dus van de partikuliere ter-
reinbeherende natuurbeschermingsorganisa-
ties.
Binnenkort zal ook bij u als lezer van Noor-



derbreedte een uitnodiging ter ondersteu-
ning van deze aktie in de vorm van een ac-
ceptgirokaart in de bus rollen.
De aankoop van de Dollard is om verschil-
lende redenen van groot belang. Binnen het
Nederlandse waddengebied is de Dollard
het laatste nog aanwezige estuarium, na in-
dijking van de Middelzee, de Zuiderzee en
de Lauwerszee.
De oppervlakte van deze min of meer cir-
kelvormige verbreding van de rivier de Eems
is ruwweg 100 km2. Doordat bij Nieuwe
Statenzijl zoet water wordt ingelaten, dat
geruime tijd op het tij heen en weer blijft
pendelen is er zout, brak en zoet gra- __
dient aanwezig. Door de beschutte ligging
ten opzichte van de heersende NW en N
wind vindt aanslibbing van zachte slib
plaats, waarin veel lagere diersoorten een
voedselbron zijn voor de vogels.
De grote diversiteit aan organismen is voor-
namelijk te danken aan de zout, brak-,
zoetwater gradiënt, weerspiegelt zich in de
vogel- en plantenwereld, terwijl de grote
voedselrijkdom, naast aanvoer van het fijne
voedselrijke slib uit de Waddenzee ook te
danken is aan de onder invloed van de wa-
terbeweging plaatsvindende slibverplaatsing.
Hierdoor vindt een voedselproduktie plaats
voor duizenden vogels en voor welige zee-
astervegetaties op de rand van de kwelders.
De kwelders lopen geleidelijk op van het slik
in de richting van de dijk, ook het kleigehal-
te neemt in die richting toe terwijl het water
verandert van zout tot brak.
Vanaf het noordwesten (Punt van Reide)
naar het zuidoosten (Nieuwe Statenzijl) is
bovendien nog de zout, brak, zoet gradiënt
van invloed.

Vogels
Door de beschutte ligging en de grote voed-
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selrijkdom is de Dollard een belangrijk voed-
selgebied en rustpunt voor de vele trek- en
broedvogels. De kluut trekt in voor- en na-
jaar door met ca. 25000 exemplaren (70 a
80% van dé Noordwesteuropese populatie),
terwijl 1400 kluten broedvogel zijn.

Daarnaast komen veelvuldig voor de
zilverplevier, goudplevier, wulp, rosse grutto
(28% van de Nederlandse populatie), tureluur
(60% van de Nederlandse populatie) bonte
strandloper, kemphaan en watersnip. Vele
soorten ganzen en eenden vinden er een on-
derkomen voor de winter.

Prof. Dr. M. F. Mörzer Bruyns schreef
in "Dollardportret van een landschap":
...Men dient daarbij te bedenken dat zich
in de Dollard vogelscharen koncentreren
van immens grote gebieden. De vogelpopu-
laties van deze broedgebieden zijn voor hun
voortbestaan afhankelijk van fourageerge-
bieden en pleisterplaatsen als de Dollard.
De Dollard heeft daardoor internationaal
een status, die veruit gaat boven zijn nati-

onale betekenis voor Nederland, al is die
op zichzelf al groot genoeg

Zeehonden
In totaal komen er 25 a 30 exemplaren

voor (ca. 8% van de Nederlandse populatie).
Terwijl in de Waddenzee door vervuiling af-
komstig uit de Rijn de aantallen voortdu-
rend afnemen is hier het aantal min of meer
konstant gebleven.

Vegetatie
In de buitenrand van de kwelder domi-

neert de zeeaster op impossante wijze, mas-
saal bloeiend in september. Naar het zuid-
oosten toe gaat deze vegetatie geleidelijk
aan over in weelderig riet onder invloed van
het zoete water. Van de buitenrand naar de
dijk vinden we achtereenvolgens het kwel-
dergrasverbond, het zilte zilverschoonver-
bond (krulzuring, madelief, zilt fioringras,
rood zwenkgras, melkkruid en spiesmelde)
en tegen de dijk planten met een geringere
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zoutvoorkeur als kweek en Engels raaigras.
Alhoewel de vegetatie relatief arm aan soor-
ten is, is met name de vitaliteit van de zee-
astervegetatie en de veelheid en dichtheid
van fioringras uniek.

Beheer
Het dagelijks beheer van het gebied zal

worden gevoerd door het Groninger Land-
schap en zal om. gericht zijn op het inscha-
ren van vee gedurende het zomerseizoen.
Thans wordt de kwelder optimaal agrarisch
beheerd, hetgeen neerkomt op het inscha-
ren van ongeveer 800 pinken op 350 ha kwel-
der van mei tot oktober.
Afhankelijk van de beweidingsintensiteit
(extensief, matig, intensief) en het soort vee
(pinken, koeien, schapen) kan in de toekomst
een zonering resulterend in meerdere vegé-
tatietypen worden bereikt. Hierdoor kunnen
optimalere voorwaarden voor het broeden,
overtijen en foerageren van de vogels wor-
den gekreëerd. Thans is de vertrapping van
de lagere kwelders en het begrazen van een
deel van de zeeastervegetatie een probleem.
Ook wordt nu de kwelder in het voorjaar
middels het graven van greppels optimaal
ontwaterd om zoveel mogelijk vee te kunnen
inscharen. Nalaten van dit greppelen kan
een gunstige invloed op de diversiteit van
de fauna en flora hebben. Omdat het ver-
anderen van een dergelijk beheer nooit te
abrupt mag geschieden en er veel studie
noodzakelijk is zal het Rijks Instituut voor
Natuurbeheer worden ingeschakeld om
deze omvorming te begeleiden.
Het is het eerste en enige vastelandkwelder
gebied in de Waddenzee dat hiervoor be-
schikbaar komt. Natuurmonumenten en het
Groninger Landschap rekenen op u om dit
mogelijk te maken onder het motto "De
Dollard moet Natuur(lijk) blijven".
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