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m Vogelwerl^roep Bergen op Zoom ziet Oesterdanfi lief st zonder kitesurffers 

'Kitesurfers storen vogels' De Vogelwerkgroep Bergen op 
Zoom ziet de kitesurfers aan de 
Oesterdam bij Tholen het liefst 
vertrekken omdat ze foerage-
rende vogels storen. 

Peter de Brie 
Tholen 

Rijkswaterstaat en de Nederlandse 
Kitesport Vereniging melddeh on-
langs samen te zoeken naar een op-
lossing voor de strijdige belangen 
van kiters en vogels. Reden voor de 
Vogelwerkgroep om een brief te 

sturen aan Rijksv^^aterstaat, provin-
cie Zealand en natuurclubs als Na-
miro, IVN en Benegora. 

„De voorlanden bij de Oesterdam 
zijn eind 2013 opgespoten als oever-
verdediging. Ze hebben grote aan-
trekkingskracht op vogels. Omdat 
de oppervlakte intergetijdengebied, 
schorren en slikken in Nationaal 
Park Oosterschelde nog steeds af-
neemt, is dit een welkome aanvul-
ling op hun biotoop", schrijft voor-
zitter Jan Hogerwaard van de 
Bergse Vogelwerkgroep. 

Hi) wijst crop de voorlanden van 

de Oesterdam deels zijn aangewe-
zen als kitesurfzone bij hoogwater. 
„Dat is aangegeven met boeien. In 
werkelijkheid willen kitesurfers 
juist bij laagwater actief zijn, omdat 
surfen dan veiliger is. Hier botsen 
de belangen van natuur en recrea-
tie", stelt Hogerwaard. Hij pleit er 
in zijn brief voor dat Rijkswater
staat bij zijn besluit de natuur 
zwaarder laat wegen dan het surf-
plezier. 

„In het verleden is de storm-
vloedkering voor miljarden aarige-
legd om visserij en natuur in de 

Oosterschelde zoveel mogelijk in 
stand te houden. Het is triest om te 
constateren dat uitwassen als 
windmolens en kitesurflocaties 
steeds verder de natuurwaarden 
aantasten", vindt Hogerwaard. 

Kitesurfen bij laagwater wordt 
nu nog gedoogd. Kiten bij hoogwa
ter is gevaarlijk omdat het water 
dan tot aan de dam komt, legde 
Mark Gorter van de Nederlandse 
Kitesurf Vereniging (NKV) recent 
uit. „De wind perst zich dan samen 
bij de dijk. Je kunt z6 een windstoot 
krijgen of het oplaten kan misgaan. 

In het ergste geval vliegt de kiter 
dan over de weg." 

„Een. dilemma voor ons", er-
kende Anneloes Lockefeer van 
Rijkswaterstaat. „Bij laagwater val-
len de zandplaten waar .vogels foe-
rageren droog. Wie dan gaat kiten, 
verstoort de vogels." Een verbod in 
de toekomst wordt niet uitgesloten. 
Gorter hoopt op begrip voor de 
groeiende sport bij de Oesterdam. 
„Aan de Ooster- en Westerschelde 
zijn nog honderden kilometers 
vloedlijn waar vogels kunnen foe-
rageren." 




