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Geld voor vismigratie
door Afsluitdijk
NICO HYLKEMA

Voor de staatssecretaris van Econo-
mische Zaken was een bijzondere
tocht georganiseerd naar het onbe-
woonde eiland Griend. Al moest ze
daar even tot haar knieën voor door
het zeewater waden.

Daar aangekomen kon ze in ieder
geval meedelen dat Economische
Zaken flink in de beurs had getast
voor het vismigratieproject in de Af-
sluitdijk. In de Afsluitdijk komt een
passage voor vissen.

Voor vissen is de Afsluitdijk nu
nog een onneembare vesting naar
de vroegere paaigronden van een
aantal soorten, zoals de paling. Door
die omleiding krijgen deze vissen
toegang tot het IJsselmeer en daar-
mee tot het achterliggende gebied
waar ze voorheen in groten getale
hun kuit schoten en konden op-

GRIEND - Met lege handen kwam
staatssecretaris Sharon Dijksma
maandag niet naar de Wadden.
Voor het vismigratieproject in de
Afsluitdijk zegde zij €450.000 toe.

groeien voor de tocht over de oce-
aan. Dijksma prees het initiatief als
een duurzame oplossing voor be-
dreigde vissoorten.

De Waddenvereniging had graag
gezien dat de bewindsvrouw wat
meer gebruik zou maken van de sta-
tus van het Werelderfgoed Wadden-
zee.

De staatssecretaris was juist naar
de Wadden gekomen om met de ver-
schillende betrokkenen te praten. Zo
was er een delegatie vissers mee aan
boord, evenals Natuurmonumenten
en de Waddenvereniging.

Veel verder dan bevestigen dat de
Wadden inderdaad een uniek na-

Dijksma prees het
initiatief als
oplossing voor
bedreigde soorten

tuurgebied is, kwam Dijksma even-
wel niet. Als afgevaardigde met zo-
wel natuur als economie in de porte-
feuille moet zij, zo sprak ze, ook reke-
ning houden met mensen die hun
brood proberen te verdienen in dit
gebied.

De Waddenvereniging en Natuur-
monumenten maken zich zorgen
over de gevolgen van de zout- en gas-
winning in de Wadden. Het eiland
Griend mag dan een prachtige rust-
plaats voor de vele strandvogels zijn,
die hebben ook voedsel nodig. Dat
halen ze van de zandplaten die droog
komen te liggen bij laag tij. De na-
tuurbeschermers zijn bang dat door
de zout- en gaswinning in het gebied
de bodem zal dalen.

Daardoor krijgen de vogels te wei-
nig ruimte en tijd om zich voldoen-
de te voeden. Dijksma zei dat ver-
gunning voor de zoutwinning er
waarschijnlijk wel zal komen. Maar,
zei ze erbij, als er ook maar enige
twijfel is over gevolgen voor de bo-
dem, dan zou de winning niet moe-
ten doorgaan. Daarom stemt zij in
met een onderzoek door derden.bedreigde soorten

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken blikt op Griend door de kijker van onderzoeker Jelle Loonstra van het
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