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Gevleugeld nieuws
nummer 18

SPECIAL HONDSBOSSCHE EN PETTEMER ZEEWERING

noteer in uw agenda:

1 april (geen grap)
organiseren wij in
samenwerking met o.a.
Faunabescherming, VWG
Tringa,
Natuurmonumenten en
Stichting Anemoon een
dag vol activiteiten op en
rond de Hondsbossche en
Pettemer Zeewering.

25 februari 2012

Wij zoeken voor deze dag
nog leden die willen
helpen. Wil je met je
telescoop mensen laten
genieten van de
langstrekkende zeevogels,
een excursie leiden rond
De Putten of op een
andere manier helpen,
neem dan contact op met
Miranda:
zuttmade@quicknet.nl

Hondsbossche en Pettemer Zeewering
De Hondsbossche en Pettemer Zeewering hebben een lange geschiedenis van stormschade en
dijkherstel. De huidige dijk ligt er sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en
verbreed. De dijk voldoet door zeespiegelstijging en de toegenomen kracht van de golfslag niet
meer aan de norm, die uitgaat van een kans op een doorbraak in eens per 10.000 jaar. De dijk is
daarom in 2004 aangemerkt als ‘Zwakke schakel’.
De afgelopen jaren zijn er verschillende scenario’s uitgewerkt om de dijk te versterken,
waaronder een nieuwe verhoging en verbreding van de dijk. In een onduidelijke gang van zaken
is er een aantal jaar terug ineens het alternatief ‘Zand en Natuur’ naar voren geschoven als het
meest gewenste scenario. In dit scenario komt er een groot zandpakket voor/op de dijk. Er zal
een strand ontstaan van zo’n 250 meter en mogelijk wordt er voor gekozen om het zand tot
tegen de bovenkant van de dijk aan te brengen. Dit alternatief had beter ‘Zand over de Natuur’
kunnen heten, want er gaat juist veel natuurwaarde verloren.
Tussen het basalt van de strekdammen leven
Kleine zeenaald, Zeedahlia, Zeeappels,
Noordzeekrab en Zeestekelbaars. De strekdammen,
met hun dikke mosselpakketten en alles wat daar
leeft, zijn van groot belang voor o.a. Steenloper,
Scholekster en Paarse strandloper. Verschillende
soorten meeuwen weten de dikke mosselpakketten
te vinden. Maar liefst 90% van de Texelse
Zilvermeeuwen vind zijn voedsel op de strekdammen
tussen Camperduin en Den Helder.

Er zijn drie bijeenkomsten geweest, georganiseerd door Natuurmonumenten en
Vogelbescherming Nederland. Naast de vogelwerkgroep waren daar vertegenwoordigers van
de Milieufederatie, Stichting Anemoon, Duinbehoud, Faunabescherming, Steenloperwerkgroep,
vissers en bewoners, als ook een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier voor uitgenodigd. Zo open als wij zijn, zo onduidelijk is het
Hoogheemraadschap naar de Natuurorganisaties, maar ook naar bewoners. Wie heeft er
onlangs iets over de situatie rond de Hondsbossche en Pettemer Zeewering gelezen? En we
krijgen hier toch echt allemaal natte voeten als het daar fout gaat.
We willen de mensen graag informeren wat er speelt en wat de consequenties zijn. Voor dit
doel is er een website opgezet: www.zandoverdenatuur.webklik.nl

Daarnaast is er een petitie gestart waarvan wij hopen dat jullie deze allen zullen
willen ondertekenen en doorsturen naar familie, vrienden en kennissen!
http://zandoverdenatuur.petities.nl/
Het is erg belangrijk om te laten zien dat er niet slechts een handjevol mensen zich
druk maakt. Naast bewoners uit de regio en natuurorganisaties worden ook wandelen fietsclubs benaderd de petitie te tekenen.

Foto’s Harm Niesen

Natuurvisie
Strandplevieren en
strandlopers (?) zullen er
straks gaan broeden, de
grote parelmoervlinder (komt
alleen nog op Texel voor in
NH) gaat profiteren van de
zandsuppleties. Deze en nog
17 anders punten in de
opgestelde Natuurvisie
kloppen niet met de
werkelijkheid en dit is
middels een brief naar het
Hoogheemraadschap
duidelijk gemaakt.
Daarnaast zijn er tal van
zaken niet onderzocht. Zo
zijn de meningen verdeeld of
de zoute kwel toe of juist af
gaat nemen.
Dat er veel leven op de
strekdammen verloren gaat
staat vast. Maar naar wat er
allemaal precies leeft is
nagenoeg geen onderzoek
gedaan.

Het wrak Prince George, een
Brits slagschip uit 1895 dat in
december 1921 strandde
tussen Camperduin en
Petten. Het verdwijnt straks
waarschijnlijk ook onder het
zand.

Het gaat nu al slecht met de
mosselen in de Waddenzee.
Hoe belangrijk is het
mosselzaad van de
zeewering voor de
Waddenzee?
Er is sprake van dat de
eventuele compensatie gaat
plaatsvinden in de
Waddenzee. Natuur
compenseren in een
natuurgebied, het moet niet
gekker worden.
Maar welke compensatie er
eventueel ook komt, het kan
nooit een 100 jaar oud
onderwatermilieu vervangen.
Op de website
www.zandoverdenatuur.webkl
ik.nl is nog te lezen wat de
nadelen zijn van
zandsuppleties.

