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Van 7-12 mei vindt in het Martinicentrum
te Groningen een internationale konfe-
rentie plaats in het kader van de Conven-
tie van Ramsar.
De Ramsar Conventie van 1971 is een
overeenkomst inzake de bescherming
van waterrijke gebieden (wetlands) met
speciale betekenis voor watervogels.
Doel van de konferentie is in de eerste
plaats te komen tot informatie-uitwisse-
ling tussen landen. Daarmee wordt
beoogd na te gaan welke gebieden in ons
land van internationale betekenis zijn en
te bewerkstelligen dat deze gebieden
door het land worden aangeboden voor
opname in de lijst van belangrijke 'wet-
lands'. Tevens geeft de konferentie de
mogelijkheid tot evaluatie van het beleid
van landen ten aanzien van de aangemel-
de gebieden.
Het verdrag is indertijd opgesteld om de
voortdurende bedreigingen van inpolde-
ringen, verontreiniging, ontwatering en
verontrusting te doen keren. Deze bedrei-
gingen kunnen met name voor vele trek-
vogels verstrekkende gevolgen hebben
op plaatsen waar wetlands essentiële
schakels vormen op de trekroutes. Naast
bescherming van watervogels beoogt het
verdrag tevens de bescherming van alle
planten en dieren die specifiek aan deze
milieu's gebonden zijn.

E en van de meest bekende kriteria waar-
aan een wetland moet voldoen om te
worden opgenomen in de lijst van gebie-

den die van internationaal belang zijn, is de
1 % norm. Wanneer één procent van de po-
pulatie of 1 % van de broedende paren van
een soort of ondersoort van watervogels re-
gelmatig in het gebied voorkomt, kan het als
wetland worden genoteerd. Een ander krite-
rium is dat een gebied regelmatig van belang
is voor 10.000 eenden, ganzen en zwanen,
of 10.000 koeten of 20.000 steltlopers.
Er zijn in Nederland ca. 65 gebieden die aan

Belangrijke waterrijke gebieden in Noord-
Nederland

één of meerdere kriteria van de Ramsar
Conventie voldoen. Meer dan de helft van
deze gebieden zijn laagveenmoerasgebie-
den en graslanden.
De gebieden die voor Noord-Nederland tot
de belangrijke waterrijke gebieden gerekend
worden zijn weergegeven op bijgaande
kaart. Het totale waddengebied, inklusief de-
len van de eilanden, bestrijkt een oppervlak-
te van ruim 262.000 ha. De gebieden op het
land beslaan een oppervlakte van ruim
40.000 ha.
Het voornemen om de Waddenzee, waar-
van reeds grote delen onder de natuurbe-
schermingswet zijn geplaatst, nu ook aan te

melden voor de Ramsarlijst van internatio-
naal belangrijke wetlands is een logische
stap naar een grotere bescherming van het
waddengebied.
Nieuwe plannen en veranderingen in het
huidige gebruik kunnen dan door een inter-
nationale groep deskundigen worden ge-
toetst op de mate waarin deze plannen te
verenigen zijn met de internationale beteke-
nis van het gebied. De recent genomen be-
slissing tot inpoldering van 900 ha Friese
kwelders geeft duidelijk aanleiding om uit-
spraken hierover op de konferentie te ver-
wachten.
Een ieder kan zich op de hoogte stellen van
de gang van zaken tijdens de konferentie.
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