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VOGELNIEUWS 01/11 

De twee grootste aaneengesloten getijdengebieden van 
de wereld liggen in West-Europa (langs de Noordzee) en 
in Oost-Azië (langs de Gele Zee). Wat onze internationale 
Waddenzee betekent voor de trekkende wadvogels van 
Zuid- en West-Afrika, uitwaaierend tot Noordoost-Canada 
en Centraal-Siberië, dat betekenen de moddervlaktes langs 
de Gele Zee voor de trekkende wadvogels van Nieuw-Zee-
land, Australië en zuidelijk Azië, uitwaaierend naar centraal 
Siberië tot Alaska. In de Waddenzee is de druk van mense-
lijke activiteit op het ecosysteem een voortdurende zorg, 
maar in de Gele Zee is die immens veel groter. Meer dan 
tien procent van de wereldbevolking, 600 miljoen mensen, 
leeft rond de Gele Zee. Hun welvaart neemt toe in de snel 
groeiende economieën van China en Zuid-Korea. Dat gaat 
niet voor niks. Veel natuurbeschermers beseffen het niet, 
maar rond de Gele Zee wordt momenteel korte metten 
gemaakt met de wadplaten. En daarmee met de honderd-
duizenden trekvogels die ervan afhankelijk zijn.

Enorme inpolderingen
In China wordt al eeuwen ingepolderd zoals wij dat in 
Europa ook gewend waren: het leggen van dijkjes rond 
opgeslibde en als kwelder begroeide wadplaten. Zulke ge-
bieden werden ingericht als zoutpannen of visvijvers. Van-
wege de Olympische zomerspelen van 2008 wilde men in 
Beijing letterlijk de lucht klaren. Daartoe werd in ijltempo 
de zware vervuilende industrie van Beijing naar elders ver-
plaatst. Tussen 2004 en 2008 werden langs de Gele Zee, in 
de Baai van Bohai, twee grote industriële complexen uit de 
grond gestampt. Onder meer ten koste van 200 vierkante 
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kilometer wad; gelijk aan alle wadplaten tussen Terschel-
ling, Ameland en de Friese kust. 
China wil de komende tien jaar nog eens vele honderden 
vierkante kilometers zee-areaal inpolderen, waarvan meer 
dan 150 aan wadplaten. In 2020 zullen rond de Gele Zee 
de wadplaten en de ondiepe en productieve randzeëen 
zo goed als verdwenen zijn, want Zuid-Korea is ook goed 
bezig. De afgelopen jaren is hun grootste aaneengesloten 
areaal aan wadplaten, Saemangeum, afgesloten van de 
zee en zijn er plannen om ook het resterende Zuid-Kore-
aanse wad economisch ‘productiever’ te maken. 

Honderdduizenden s lachtoffers
De inpolderingen in de Baai van Bohai zullen het leven 
kosten aan tenminste 200.000 steltlopers, en misschien wel 
drie tot vier keer zoveel. Voor wulpen, bonte strandlopers 
en zilverplevieren verdwijnt hun overwinteringsgebied, 
voor de meeste andere soorten hun enige doortrekgebied 
tussen overwinterings- en broedgebieden. Alleen als de 
inpolderingsplannen niet volledig uitgevoerd worden, zul-
len de vogels nog een kans hebben, want elders lijkt geen 
plek. We weten dat het afsluiten van Saemangeum in 2006, 
een gebied waar één derde van alle grote kanoeten een 
opvetstop maakte tijdens de voorjaarstrek, heeft geleid tot 
een even grote afname van de wereldpopulatie. Overal 
in China en Zuid-Korea wordt ingepolderd, alternatieve 
foerageerplekken in de Gele Zee worden steeds moeilijker 
te vinden.

Tijdens de voorjaarstrek in de Baai van Bohai zijn kanoeten 
het talrijkst. Ze vinden kennelijk alleen hier de juiste om-
standigheden om snel op te vetten, want in tegenstelling 
tot rosse grutto’s en grote kanoeten – de ecologisch meest 
vergelijkbare soorten waarmee ze de overwinteringsge-
bieden delen – ontbreken kanoeten elders in het Gele 
Zeegebied. Het door Vogelbescherming Nederland van-
wege het Global Flyway Network krachtig ondersteunde 
ringwerk bleek ineens van onschatbare waarde toen wij 
in mei 2009 in Bohai een groot deel van de in Noordwest-
Australië en Nieuw-Zeeland individueel geringde kanoeten 
terugvonden. We zijn tot de slotsom gekomen dat beide 
ondersoorten langs deze trekweg (piersmai die voorname-
lijk in Australië overwintert, en rogersi uit Nieuw-Zeeland), 
vrijwel geheel afhankelijk zijn van Chinese wadplaten die 
nu gaan verdwijnen.

Toch hebben we niet alle hoop opgegeven. De Chinese 
overheid zegt delen van de Gele Zee een natuurbescher-
mingsstatus te willen geven. Op de hoogste niveaus heeft 
men stomweg het internationale belang gemist. Komend 
trekseizoen proberen we een krachtig signaal af te geven. 
In Noordwest-Australië voorzien we individuele kanoeten 
van de modernste mini-satellietzenders, waarmee we laten 
zien hoe ze de 5000 kilometer lange route naar de Baai van 
Bohai afleggen. Op de piek van hun trek, rond half mei, or-
ganiseert de Chinese afdeling van het Wereldnatuurfonds 
aan de kust van Bohai dan een internationaal symposium, 
om breed aandacht voor de bedreigde wadvogels te vra-
gen. Misschien kunnen we een deel van dit tij nog keren.l

i n  h o o g  t e m p o  w o r d t  h e t  o n d i e p e  w a d d e n g e b i e d  v a n  d e 
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