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Vogels en mensen
samen op De Kalkman
HALBE HETTEMA

LAUWERSOOG Het staat er, een ro-
buust bouwwerk op flinke hoogte
boven de laaggelegen zandplaat.
De Wadwachtpost op Engelsman-
plaat is zaterdag officieel geopend.

Ron Mes uit Leiderdorp komt super-
latieven tekort als hij de trappen is
opgelopen om op een hoogte van 7
meter het splinternieuwe vogel-
wachtershuis te bekijken: ,,Fantas-
tisch ontworpen en heel mooi afge-
werkt. Ik vind het geweldig.’’ Vooral
de brede balustrade is hem naar de
zin. ,,Die is niet alleen mooi voor vo-
gelwachters, maar ook voor bezoe-
kers. Ze hebben er een prachtig uit-
zicht.’’

De 67-jarige Mes heeft andere tij-
den meegemaakt. In 1973 was hij de
eerste vogelwachter die de boel op
Engelsmanplaat in de gaten hield en
vogels telde. De oude wadpost, die
nu net vervangen is, stond er nog
niet eens. Overnachten deden de vo-
gelwachters in een klein reddings-
huisje, met in het midden een paal.
Het kwam voor dat ze daar met vijf
man moesten slapen, herinnert Mes
zich. ,,Dan rolden we ons met z’n al-
len maar om die paal heen.’’

Comfort was er niet. Er stond al-
leen een kist met flessen water en
droge koekjes. En met een zwarte
vlag die in geval van nood moest
worden gehesen. Bevoorrading was

er gelukkig wel, door de bemanning
van reddingboot Gebroeders Luden
die af en toe langs kwam. Verbin-
ding met de wal ging uiterst moei-
zaam, via een mobilofoon die werk-
te dankzij een zendmast van een
paar meter hoog.

,,Dan zijn de tijden wel veran-
derd’’, lacht Mes. Hij werkte destijds
bij Staatsbosbeheer, de beheerder
van de plaat, en is na zijn pensioen
doorgegaan als vrijwillig vogelwach-
ter. Komend weekeinde reist hij
weer naar Engelsmanplaat om vo-
gels te tellen. Dan zal hij in de prak-
tijk beleven hoe aangenaam het ver-
toeven is in het nieuwe huis.

De vogelwachters zijn er niet al-
leen om te inventariseren, ze ont-
vangen er ook de gasten. Wadloop-
groepen en mensen die dichtbij hun
boot laten droogvallen en de plaat
oplopen – dat mag in de zomer, zij
het beperkt. Van drie uur voor tot
drie uur na hoog water is de Engels-
manplaat verboden terein. Dan heb-
ben rustende vogels het rijk alleen.

Het is de combinatie van rust voor
vogels en ruimte voor mensen die
de situatie op de zandplaten in de
Waddenzee zo bijzonder maakt, zei
directeur Fred Wouters van Vogelbe-
scherming voordat hij samen met
twee wadwachten het huis officieel
opende en het naambord met De
Kalkman, de Friese benaming voor
de plaat, onthulde.

Trek- en broedvogels moeten er

de rust vinden die ze nodig hebben
als tussenstop op de trek, of om in
broedtijd voedsel te zoeken voor
hun jongen, vindt Vogelbescher-
ming. Tegelijk moeten mensen er
welkom zijn. De wadwachters kun-
nen ze ontvangen en over hun werk
vertellen. Dat hoort bij het project
Rust voor vogels, Ruimte voor men-
sen, waarin Staatsbosbeheer en Vo-
gelbescherming samenwerken.
Wouters: ,,Doordat er mensen zijn
die de gasten uitleg geven, krijg je
dat de bezoekers de Waddenze in
hun hart sluiten. Dat zorgt ook voor
draagvlak voor natuurbescher-
ming.’’

Veel vaarders kennen de regels en
houden zich er aan, is de ervaring
van vogelwachter Mes. Hij heeft het
wel eens bijgehouden: ,,Zo’n 1 pro-
cent doet wel eens iets wat niet
mag.’’ Met wadlopers zijn er ook zel-
den problemen.

Mes signaleert wel een nieuwe
groep bezoekers van de Waddenzee
waar moeilijk grip op te krijgen is.
Wind- en kitesurfers verstoren de
rust vaker dan goed is voor de vo-
gels. ,,Een lastige groep’’, stelt de vo-
gelwachter. ,,Ze komen hier terwijl
dat niet mag en ze weten ook niet
wat ze doen.’’ De surfers zijn ook
moeilijk te benaderen, want ze zijn
amper georganiseerd. ,,Dus je kunt
ze ook niet als organisatie aanspre-
ken.’’ Een oplossing voor dit pro-
bleem is nog niet gevonden.
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