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Hoempen
in het moeras
Rommeldoes, domphoorn en reurdoffel. Het ziin oude volksnamen voor de
roerdomp, een geheimzinnige moerasreiger die zich weinig laat zien maar met
een indrukwekkend misthoorngeluid wel van zich laat horen. Dit iaar is
uitgeroepen tot het Jaar van de Roerdomp. Zo wordt onder meer de
Nederlandse populatie uitgebreid beciiferd. Ook binnen de Europese Unie
krijgt de roerdomp veel aandacht. De opmerkelijke vogel is zelfs uitgeroepen
tot ambassadeur van de sterk bedreigde Europese rietlanden.

De roerdomp is
de ambassadeur van

de Europese rietuelden

paartjes) dan toi nog toe werd àange-
nomen. In Wit Rusland leven zo n
durzend broedparen.

In de hele Europese Unie broeden lus-
sen de l�300 en 2.000 roerdomppaar-
tjes. Met de uitbreidlng \an de
Europese Unie mer Polen komen er
zoh duizend broedparcn bii. Roemenië
relt er tussen 500 en 2.000. Dat er m
Oost-Europàzoveel roerdompenvoor-
komen, komt doordat er nog veel uit-
gestrel1e en ongercpte nelmoerassen
te vinden zijn, voor de schuwe roer'
domp uilstekende biotopen.

In de lage landen zijn de meeste
moerasachtige Sebieden de voo.bije
eeu{€n ingepolderd of droog8e-
legd. Veel rivieren zijn hun natuur
lijke loop kwijteeraakt, en dat is
voor de rietvegetatie frmesl. Oost
Ílurcpà is nog niel op grole schàal
drooSgelegd, ofschoon er hier en
daar al wel mee is beSonnen. En er
zijn nog veel gebieden rvaar rivieren

plasgebieden en dvieren rnaakt hij zijn
nest en vindt hij voedsel, voornameLijk
amfibieén en vis. Zelden laat hij zich
zi€n, maár het Seluid dat de malx1e-
tjes producercn om hun territodum
af te bakenen is des te indrukwek-
kender Het misihoornachrige geluid
doet amper aan een dier denken en
al helemaal niet aan een vogel.

Volgens schattiryen uit 2002 bmeden
er in Nederland nu ongeveer 275 roer-
domppaarljesi in heel Belgiè zijn dat
er iets meer dan twintiS. ln zowel
Belgie als Nederland staat de roer-
domp op de Rode Lijst voor slerk
bedreigde vog€lsooften. ln West-
Europa komen alleen Nederland en
Frankrijk boven een populatie van
honderd broedparen uit.

Verreveg het grootste deel van de
Europese populatie leeft in de
voormalige Sovjerunie: in Rusland
broeden tussen 13.000 en 25.000
paaÍjes. Recente schattingen wij-
zen op een veel Srotere broedpo-
pulatie in de Oekraine (15.000

e roedomp leeft terugge-
trokken in het riet. In moe
rassen en in rietkragen
lanSs oevers van veen- of

de wije loop hebben en s winters
buiten hun oevers treden.

WARMER KLIMAAT,
MEER RIEÏLANDEN

Slechle waterkwaliteil (door eutrofië-
ring), vaardoor dc vitaliFit van riet
en de diversiteit van hel prooiaanbod
afnemen, heeft de voorbije tientallen
jaren lot een behoorlijke aJname vàn
de roerdomppopulaiie geleid. Andere
factoren die tot achteruitgang leiden
zijn de versnippering van natuurge-
bieden, cen te intensief rietmaaibe-
heer, een snel verlandingsproces van
riet naar bos en vershrring van het
,raterpeil. Hel waterpeilbeheer is in
Nede al\d een groot probleem,'zegi
Ruud vÈn Beusekom van
Vogelbescherming Nederland.'ln de
zomer !í'ordt hel waterpei] verhoogd
en in de winter verlàagd. Bovendien is
er maar een kleine variaiie in de rvin-
ter cn zomerstand. Voor de groei varl
.jong riet is dii. een tegennatuurlijke
situatie.' Behalve milieuomstandighe-
den zijn ook strenge winters frnesl
voor de roerdompstand.

'In de hele Europese Unie is het aan'
ial broedparen de vooÈije decennia
srerk gedaald, mer uitzondering van



De strenge v,mtet van 19/9 deed daat horge! en ulputting veel
taeda pen de dos an De voat bte ioren 6 dankzti hel 2ochte wntervveeÍ, hel
oontalrcerdanpen in Ne(ledond ^'eer iets taegenanen ln Nedelond brceden
cKa 275 rcefuonryoaite' tn heelBeiEè ztn dotertêtsneet don tunig.

deLl| lan lle Eurcpese etnrírcfas
ser' te beschemren. Eind jarolr

negentig is eer Uuropoos afliuplan
voof d0 rocrdonu (Spccics A.lÍ''
I'lan tsittem) opgesl('ld.

De Europesc VogelriclrllUr v( rr)lÍihl
alle lidstater trÍIrol' hun grcnz'J'

naruLrrgobifdJ' a.rn 1c w'lzcn (lxr br.l
zordfro logflsoorlcn ltr rb('Í9.n.
\ÍJor h.l uilv(xrcn vrn ln s(ilnrroxJïk
nraàlrcgf lor in (lcz. Sr!{!ll Pron\Ícíl
Arers ( l l l 'A! )  kurr [ "  ( l . lar t r t ' ! '  c ( r '
bor.)cp (l(xrr ot) ÍinNrtr iali sr(rln ujt

de Scan,:linalisclre land.n. z(,gl Vdn
Beusekonr 'DanÍ  brcnl ( r r  r ic t lar ldc l l
zich Lrit door to(runtrr vNrr (k voodsll
dikdonl varr voorhf cn v(rrlsclarnro
\ïateren. I'logulijk sr)..11 (Í)k klnr&rl
leraudering een rol. Dor)r (i( lo(rranx
lan delgebjeden br{ i(lt rx)k hcl riantal
fietlogels zi.rh uit. Ijaaf st:!Í lcgcn
orer dat rietlan(len in rn(nt d.lcn
\,:ur liLrropa sr.rk or) hu'r ..1ouf ziÍr,
zoals bjilooÈeekl in h.l $1st( lUk(

(k elvan l'rankdjli wa.af langs
de Allantische kust grote moeras
grbieder ziln droogÉelegd.'

OrÍlanks (le bescheiden àantallen
bnnÍtrrarcn in dc lLr'landen. k{jgt d('
r)crdon! in hel Europese naluurbe
lfrlv|fl aanrt.rchl. De nalionale
ovcrhcdon lan de landen \!aar de
fofrdonrp broedl zijn volgens de
\ogclr'( hlliÍr lcrplicht deze 0nrbassa



DE ROERDOMP IS SCHAARS GOED
D€ Ro€Ídomp hooÍt lot è í.milie van d€ í€ige|s 6Íd€idae). Zin
w€{€ffdráppêliikê nááíq Sotauds itêlládt dánkt hii áán h€t
mklhoomáChtigÊ gêluid dar dê rnánn€ti€. pÍlducêíÊíL Hêr
gClb do.r dênk n áán hêt brulhn van e€ír stier. St€lláÍis komt
vàn de st€ÍvoÍmis€ t l(€ning op ziin v.r!nkle.d. De hs€ ton€n
ziin in €€Ít wàteÍÍiÈ Lndsdlap op gÍDte àÍrtànd te hoÍ€n.

8ii mÍaad gÊat de t fuwe Ío€Ídoínp in e€n 'paàlhouding' siaao
met ziin $avel na.r boven g€richl en wiegr hii m€€ met het
íi.t Mede dónkzii ,in bÍline sdutkhur is hii dan nauw€liik5
trhtbaáÍ. E€ír de€l ván dê in Nêd€Ílánd ên aêbië bíoêdêndê
Ío€Ídomp.n tÍ€kt 3 wint rs mar Zuid-E!rcpê. OverwinteÍààR in
N.d.Íhrd kdn.o ui! l'{ooí+ eít Oost-Europà, zoàls tinhnd
Zvr€d€Ír Oo6t"DuiBland €n Polen. h A€lgië ov€rtrE{t h€t aànial
ov€flint€r..E (dl!a hond€ro in ruim€ mat€ de eig€n bro€d-

populatie vàn ruim Mindg paani6

Tussên I 5m en t aOO weÍd er op dc ro.ídomp g€iaàgd. Er mo€-
tên in die liid in de hge lànd.n nog duiz€ítèn paàrri6 h€bb€n
g€lêêíd. Rembrardt maakte ooit €€n zdm€t mêt e€n ÍocF
domp alr iaóttÍohe. Dat de rc€rdomp in t/origÊ €êuw€ít êên zêêÍ
à19€m€€Ít vooÍkoftnde vogÊl w.t, bliih ook uit hêt bêstáan van
d. v€l€ volksnàmen in N€derlánd, rcíÍílêldoê, (hnphoom,
w€eí|.Ínr pMe, rÊultbffê|, raitbollê €n márbol €n in West-
VlaandêíÊn 9ío!ê putoor (waarsóiinliik v.Íbast Íd uit h€t Fíand.
De rii&n ziin vêràndeÍd €n d. ío.Ídomp is sd|aars 96ïoÍd€n. In
sp€.ial€ nàtiooale €n Europ€!€ b6ó€.m€.d€ maat€Sêlên i óídt
v€€l g.ld g€5token. Van all€ mo€Í.svogêls die in l.lêd€íiand spê-
cialc b€5óeÍming geniet€í! knigt .ll€ên de ío€ítlomp ook aán-
daót van hd nanróêlêid ván dê E!íooê.€ Uniê.
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het Eur.rpese LIFI fonds, dat xr 199:
nr het leven is geroepen HiÍ progmrr
nlà LIF-E Nanne ondersternl I)r(tí{l
ten voor hersiÍt cn l)chorntvàr k\'lgc
bieden var be.lreigdc drcrs(Í'1. 

 

cr
de llrkle flora en fmrnr Ír lilui)t)à

ln Nederland naakt (le provincie
Noord-Hollànd \?n her LIFE fonds
gebruili voor het natuuherstel in het
ILp€neld, eenbràkveelnrci(tcgírbi.d
ten noorden van Amstefthm rr
broedgebied loof achr roerdonDpaaf
Íes. Ook in Ffàr*fiik en (inxÍ

Briltannië zijn voor het bírsihefnrdr
lan de roerdonp er*ele LIFE frojeíl
te]l in gang gezet ln België zijn spmi
aal vo0r roe onlpen geen LjFB pro
jccter opgezet lle omvang var de
roerd0mppopulatie in Groot
tlritlarlniè is, net als die in Duitslan(l
er ltalië, klem en eefragmenteerd,
n'àar neern de laatsle jaren ilel toe

2OO3, JAAR VAN
DE ROERDOMP

'Ncriorland heefl voor roerdonlpen viif
St)cf ial I)rotected Af e.1s aangervezen,'

zcgt MÍtrít vm (k r \\l (lc vàn
SOVON \bgfl("rI rz(n k Nc(i(Jltrxl.
'De Oostvaard.rstnass(Jr. (k \Vnlktr,
(k  \ \ l !  r  hbcn.r  (10 Zaansl i tk
(Ilru.. \\l,nlxr cn,Jisrn Ntll) z'.ln
\ortr (l(, í)cÍd(nnr) rLlk!ur.rl bch grijke
broc( lg( t )nr í l { r \  l r  (1( . ( i (  l { t (Jsc Poort ,
ook í|íJr SPÀ, hr(ÍÍt(,r c. nog nlaaf
lvclnig \trr(ler zill.n groic broedpo
pulaties in het Larrw.fsn$cr e| de
Fr i .s . In . . .n .  Ook r i r ) rd l  (k  focr
(lo 't) N.l u gc|r( t li rt n' vcnncn en
rietkug.n in h.l rivn Ícng{'bied \ran
( l (  r  \ \ l  r ( l ( , :  l I r ( t . j r rcn zcvcnl ig
l ) r Í r i (k i r  x t  N( \ i i , r lur l  r ! )g zo)r
zo!.nh(nr(l(rri t).taílJ( s. SÍÍls dit'tij(l
is (krx-lrk,rlaníls. t!)t)ulàii. met \'iit
tiA tot vijfenzevenrig pro.rent ai8eno'
m(,n. tot íiir.i1:75 t)à,rÍjes nr. De
strenge \lmter van 1979 (teeí1, door
honger en uitnrtting. vírel rce onr-

l))en (le das om. Nid ili,"en xas toen
alles dichlgevforen, (loor de hevige
sneeu\aal konden ze ook niet lerug
vallen op hun noodrantso€n: nruiz.r'.
De loorbijejaren is e.hter. dankzijhd
zaírhte \int,ênïeer, het aantal roeF
(lompen in \ederland \1eer iets loege

De neette rcefuonpen leven in de vaormalqe
SavieLunÊ Oak n Oan Europa broeden naq
heelwot rcerdonppaanÊs doudot {laar nag
veel uttgeírekte en angetepte nelnoercsen te
vinden ztin. Vaat kndbauw e0 ítosttucluut
waden nlonerleel aak n Oosl-Eurcpese
londen heloos veel natle gebteden draaggelegd.

nomen, nlaar de populalif kor'l ni(l
boven de d ehomtcrd uil.

SOViIN heeil 20011uilgcr(x rx'n rot
hel Jaar van (le Ro0rdonu). Dc
NederLandse porrulatie wordl (lil ji.rr

rdtgebreid genrvf rÍarisccrd. Onr(l.rr
de roerclomp zich olerdag zlldcn laal
zien, soldt h€l lerriloriun' Ít ka.tf(
gebracht àan de hand valr lr('l
'Sehoemp lan,:le vogel. 'N1r'l dczc
inventarisrtio silkrn se ook rft
teLmetho,:te verboloron,' z! gl !'an dcr
$'eide. 'De kàr$ dc focrdon'r) l'r h(tr'r'
is niet heel grcot. \\tr r{1llcn $.clc'l
hoe vaak $e een gebied moetell
bezoelen om het  aanta l lcr r i l ( t r ia
nau\rkeu g te kunnen bepalcn. ook
gaan $e op kleine schaal ol)narx s
nàken van de foep0ndc n'ttnrrÍJcs.
Het geluid dal ecn roeKlon't) r'a.rkr is
karaktedstick voor dal fnc m(livnlu.
Door,:le unieke geluiden t|' lcrcn ku'
nen, lvordt d€ rellÍU een stuk I'auw
keuriger en kunnon w(r dc ir(iivi{ .lc
f oerdonllr€n jaarlijks blijve'' volg(rr
oln zo neer over dc Lo('lwilz. va"
( te vogels te welon k kor ' rc" '

Vogekleskul r.ljg! n (krrkcn dat d rkzij
nieuwe moeraslornrirg nr dc
\ederlarrlsc ooslvrànl( rst)lrssut (líl

.rilranxr vàn dc Nc(l{ rh (ls. populatie
d€'aÍgclopcn (kr cruM r!)g rcílelijk
brr r (  n  (k  r ) ( , rk .n is  gr i ) leven.  Of
sonrnrig( t)ltlnts.n, z.rals het rivieren
g.bi{Ít. h.l (lrxrre IlaÍ en in Noord
llr,rbanl is (k rorrdomp vdj\ïel vef-
{h'orrn. \iÍrr c('r (tuurzianr

! ( )or tb.s l t l .Urvm r l .  roerd.mp in
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Nederland zijn minimaal vijf kempo-
pulaties van minsrens iwÍÍig broed-
paren nodig, zegt lan Beusekom.
'Fien kernpopuiatie is een populatie
die zichzelfiÍ\ stand houdi, ook als het
even tegenzit, zoals in het gcval.mn
e€n strenge winter Een broedpaar
heeft een territodum nodig vdn rus-
sen de dertig en vijftig hectaren.'

Met het Beschermingsplan
Moerasvogels 2000-2004 wil de
Nededandse overheid bereiken dat er
op lange tern[jn (tegen ongeveer
2020) weer levensvatiare popdaties
van moerasvogels komen. De maatre-
gelen richten zich ook op de biotop€n
van h€t (lrijwel uitgesiorven) woud-
àapje, de kwak, de purperreiger, de
blauwe kickendief, hei porseleinhoen,
cle zwa(e stern, de snor, dc (Ír
\rlMndcren uitgestorvcn) grote kare
kiet, het baàrdmannetjc, de kroon-
eend, dc blauwborst en de lepelaar.
Vàn Bcusekom: 'Van allc dertien soor-
ten uit hcl, tsescherningsplan
Moerasvogels kriigt alleen de roer-
donp bijzondere Europesc belangstel-
ling en hecft hii dus een streepje voor
Het Beschermingsplan Moerasvogels
richt zich Ínet name op het vergroten
van de lcefgebieden en het verbeteren
van dc kwaliteit ervan, op een natuur
liiker watceeil zodat her riet zich kan
ven euwen en op een ander beheer
vàn gebicden waar riet op commercié
le blsis wordt geoogsl.'

GROTE PUTOOR
'De situatie van de rnocrasvogels in
Belgjë kLnnen we niei echl rnet die in
Nededand vergeliiken,' zegt Clenn
Vemeersch van hel \'laams k$tituut
voor Natuurbehoud.'Dai konÍ niet
alleen doordat wij hier veel minder
natte gebieden hebben dan in
Nederland In heel België zljn maàr
enkele nrensen professjíxteel mer
nonitormg van vogels bezig. De
Nederlandse overheid bestcedt veel
meer gelíl 'rn arbeidskraíiht dan
onderzoek naar vogelpopulaties en
trends. Daar kunnen wij nr htgië

alleen nrààr jaloers op ziJ .' Het
\laams Instiluut voor Natuurbehoud
valt onder het Ministerie vàn
Leefinilieu cn Landbouw en voert de
nonjtoring uit van zeldzanrc broed-
vogels, zoals cle roerdomp.

N.l r s Ír NederlarÍl nam ook in
Belgrí, waar de roerdornp op de Rode

Lijst in de categorie lnet uitsterven
bedÍeigd' staat. het aantal broedpàren
van de roerdomp behooÍlijk af. Van
ruinr zeslig in dejaren zeventig lot
iets nreer dan trvintlg nu. Toch ver-
wacht Vermeersch niel dat de roer-
clomp in Belgrë zal uitsterïen omdat
enkele broedgebieden Inet Nederlànd
grensoverschdjdend zijn en omdat
de huidige broedgebieden goed
beschennd ájn.

M€er dan de helft van de ruim t!!in-
tig paÀÍjes brcedl in Wallonie, voor-
al in de moemss€n van Harchies in
cle lrovincie Hene€ouwen en in rie!
kra€en bij een aanlal stuwmeren.
Vermeersch: 'In \4aanderen broe-
den tussen de vijf en lwa^ f broed-
parcn van de'groie putoor', zoals de
roerdoÍnp in W€sf\rlaanderen wel
wordt genoemd. in vier naluurge-
bicden: het Vijvergcbied Midden-
Limburg, het Hageven h Neerpelt,
hct natuurgebied Zegge in ceel en
hel Groot Rietveld in Melsele, vldk-
bij hot Anlwepse havengebied.
Dil nieuwe riettand ligt dicht bij de
Schelde en is ter compcnsatie van
de uitbreiding van dc turlwelrse
haven beschemrd. Die uitbreidiru
iastl,e immem een aantal bestaande
Vogelrichtljjngebied.n dán. Ook het

1 l J

Het noerattge Nedenond nag don bii&
Roedonp Íovonet ziA op de bge duu 6 el
proke von olnone wn de h.oedpopuhtie.
n oe pren zeventg woren et íDq finnmq vqn
700 paren. No strenge winteq, z@b h
1978n9 liep het oontol terug tot 300 Nren
Bnnen e ele íoren vond echlet rÊet hentel
dods Sinds eind ioren tochtig is het de
Roellonp et neet aeluk een londeluk totaol
von boven de 300 paren te hden, ook net no
se.ps zochle unle\. legenr\/ooÍdbe
tapoontollen von 300 Nren konen overeen
net nilino in de pren zeventtg.

Wronderng 1998-20AA h.v. 19/3 77
Aontol blokken -137 60 Focent)

Rode np:veÍàtenen uit 184 otlosbbkken
Zwotle tlip: ve5chenen in 47 otlosbbkken

i

Hagcven en het Vijvergebied
Midden-Limburg genieten
bescheming van de Vogel,
richtljjn, maar volgcns
VeÍneersch zijn er nog geen
spcciale beheersmaatregelen
genonen.

'Ondanks het uitblrjvcn van
etlra beschermende maatre-
gelcn ljjkt de Belgische roer-
domppopulatie nu stabiel,
voor zoverje daaf Ínel zoh
kleÍre populatie van kan
spreken. wàarschijnlijk komt
dil door betere on$tandiqhe-
dcn tijdens de winier Ír
Zuid Uuropa, waàr een deel
van de vogels overuirteren
cn door een opeenvolgi4

Door de tleóte wotet*wditeit
nenen de vtolitett von riet en de
riMesnett va.t het prc<noonbod ol.
Ook vetsnirynng von notuur-
gebiedea Ê intensteÍ naoien von
het nel snelle vedondng von net
nior Dos en ve6toÍnng von het
woterpeil hebben geletd tot een
behaod4ke okane von de



HET ILPER\ELD
Het Europ€s€ Life hlgràmmà ondêGteunt het b€houd €n
het hêÍstêl van EuroF€!€ natuurgebiedên. Het Nêdêdàndse
llp€rveE knigt 1,3 miljo€n €uío ,uhidie voor nan
Ro€rdomp, êên nàtuuprci€ct dat €€n stimulàns mo€t ziin
voo. de populàties vàn íoêdomp,grutto €n rmi€nt Een ev€n
grcot b€dÍag mo€l Ned€Ílard z€lt opbrÊngen.
ttêt llpeN€ld k voor v€rl v€elsoortên êen doonEkgóied.
Kêínphaa4 wat€rsnip, gràspiep€r, veldlêerMêÍik 6 dade ruit€r
rusten €n foêrágÊrÊn er op hun to.ht nàar Zuid-Euíopá àl Afrika.
D€ ro€ftlomp, Íiêtgort detzanger, bÍuine kiekendi€l kleinê káÈ
kjet en w€idevog€lt zoáB (|€ grutto, ffin er
tl€t llpew€ld È e€n historis.h inleíe$ánt gêbied. P.s cir.a dui,
zênd ia.r g€l€d€n kwàmcn dê e€íst€ mmsen q rcn€n. zii ort,
wá!êrdm lr€t onto€gank€liike hoogv€€nmo€ràr dooí doten te
gí?ven. Haêrdoor kwan het lageÍ te liggen €n ontstond êêÍr vê€n-
w€id.g€bied. Tot dê Tw€€de W€r€idoorlog v!,€rd êr tuí gênoks.
H.lveMlg€ de vorig€ êêuw yênuiHei ve€l 'vaaóo€í€n (zii kon,
den all€en Ín€t e€n boot hun lànd bêrÊik€d het armo€dige
bêstàan vooí b€t€Í bctaàld íabdêl<seêrk. tl€t gêhi€d v€rruigde €n
de sbten (pêrg.ten) g.oeid€n dkht
D€ d€óte natuurkwàlit€it ván vandáàg ko.nt vooral door €€n
vêÍruurdê bodem (€€n van mture alíe veenbodêrh in <mbi-
nàtie Íiet arre nêêÍslág) en de rl€.hte wateíoalitêit Oer ir
vo€dr€lriik €n b.vàt hiêÍdoor vêêl alg€ry e€n hoge caóonàat-
(oncêntBlie l€idt tot ve€l slibvoming). Hêt gêbied rcdt
ov€nvo€keíd door plánt€n die y.n e€n zuur milieu houdê4
zoàlt pitrur wilbol €n froringrês. In hêt troêb€le wat€r l€v€n
ínaàr $€inig w.crpl.nt€n €n iier€n. Voor de ío€nlomp is er
t€ ve€l oud riêt en tê w€inig vo€dl€|.
Maàr nkt alle€n door eutrofiëring ir de wadtyàliteit in het
llp€rveld dêót. Tot twintig jaàr g€hden weÍdên dds vàn het

g€bied als íonplaáts gêbruikt wààÍdoor boderh, bàggd en watd
vêrvuild ràáktên. Johán stuart van LóndsóaD N@d-Holland: 'Het

afval b€5oood in h€t b€gin van de lwinligste €€uw hootozakêliik
uit organis.h mat€Íiaal. Voor de bo€í€n wàs het in diê liid gêbíui-
kelaak hun hnd mêt àívàlop tê hog€n. Tu$ên l9óO ên 1982 red
êr ook chêmis.h m b€driiÍsáfvál gêstoí In het llpdv€ld ligg€n nu
ve€rtig he.t;r€n v€rontr€inigde 9ron4 waaNan e€n d€€l v€wuild
is met z€€r zwaar chemisó afval. Mêt hêt proiect llpervêld
Integíààl woídt een deel van dê vêmntr€inigde grond afgegr.v€n
ên in dde g€bieds in het llp€ruêld g€.onc€nÍ€€Íd. Omdat de
óemi*h€ íofhn .an vaste stoíen gebonden z||n, is er 9€€n nÍ-
co op veÍspr€iding €n ho€ven er ge€n &mwanden t€ woídên
geslágen.' De rênêÍingsw€rkzamhed6 gÉan dit nai.ar v.n *.n
en durcn tot 2008. Ko5cn: 35 milio€n euro.
Johan Stuad: 'Met Plan Ro€ÍdomD zal het llD€rveld w€€r €€n
op€n ve€nv.,eid€gebied woÍdên wààr w€ide- m mo€ràsvogêls
go€d kunmn leven. Om dit voor elkáar te knigs gÉan w€ de
komendè iaEn ruátr€geien trÊff€n om de bod€mv€zuring
tegen t€ g.an, pitrus te b€striiden en de wàter|.waliteit t€ v€fb€'
l€íen. E€n aantal diótgegro€ide p€tgaten zàl w€€r r|oÍdên
openg€trokken m in biiná tw€ehondêÍd ván dê in totáal 1 .20O
h€ctáEn diê hêt llperyêld gmt is, zatg€€n vo€dr€lriik buiten-
w.t€r me€r woÍd€n g€hten. D€ r,'r€lden yrorden b€m6t en
bekàlkt m te hoge b€gro€iing woÍdl met hêt oo9 op dê wêidê-
v€dt vêÍwiidêÍd. Voor dê @rdomp is niew det b€langdilc
D@r d€ wateRÈndên lê vàriërÊn en oud det w€9 te maàien
k n €r w€€r iong riÊt gro€i€n. Màar ook andere zeldzamê dieíEn
profileÍm van de veóeteíd€ natuuÍkwálitei! zoáb de noods€
woêlmuit, vissên ált bitt€Noom €n moddeÍkruip€r, €n libell€n
diê hoge eis€n steilen .an de wat€*waliteit zo.ls de rcodoog-
iufhr, de vÍo€g€ glaz€nmaker en dê ghssniider.
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