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Geachte heer/mevrouw,

Langs deze weg maakt de Waddenvereniging, mede namens Natuurmonumenten, het
Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, lt Fryske Gea, Vogelbescherming
Nederland en Stichting WAD, graag gebruik van de door u geboden mogelijkheid tot het
indienen van een zienswijze vergunningaanvraag Wet Natuurbescherming voor het testen
TidalKite in het Borndiep bijAmeland door Getijdencentrale B.V. te Grou.

Duurzame energieopwekki ng

Wij erkennen de noodzaak van duurzame energieopwekking en zien het belang van een zo
snel mogelijke overstap van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen. De
unieke waarden van de Waddenzee worden ernstig in hun voortbestaan bedreigd door de
gevolgen van klimaatverandering. Van de ontwikkeling van duurzame alternatieven voor
energieopwekking is de Waddenvereniging dan ook een groot voorstander. Echter, om iets
duurzaam te kunnen noemen, moet er niet alleen sprake zijn van de afwezigheid van het
gebruik van fossiele energiebronnen, maar moet er ook sprake zijn van een zo minimaal
mogelijke impact op de ecologie. Of dat zo is hangt af van vele factoren, waarvan de plek
van uitvoering er één is.

Duurzame energieopwekking in het Werelderfgoed Waddenzee

De ongereptheid, de weidsheid en de natuurlijke processen die zoveel mogelijk ongestoord
hun gang kunnen gaan zijn belangrijke waarden van het Werelderfgoed Waddenzee. De
waarden van het gebied staan onder druk door de steeds toenemende variëteit aan mense-
lijke activiteiten, en het is nog maar de vraag of het lukt om de natuurwaarden niet nog
verder achteruit te laten gaan gedurende de eerste beheerplanperiode.

Het toestaan van nieuwe activiteiten moet dan ook met de grootste zorgvuldigheid gebeuren
Pas als een activiteit niet elders kan plaatsvinden, en deze niet schadelijk is voor de natuur,
zou deze kunnen worden toegestaan. Bij het toestaan van de onderuvatervlieger in de
Waddenzee wordt een totaal nieuwe activiteit in de Waddenzee toegelaten, wat niet wense-
lijk is, gezien de impact van de vlieger op het Werelderfgoed en de natuur die zij herbergt.

@

Waddenvereniging Droogstraat 5 Postbus 90 8860 AB Harlingen
tet (0517) 493 695
info@waddenvereniging.nI www.waddenvereniging.nI

RabobankIBAN NLBS RABO 0342425633
BIC RABONL2U
KvK 40000475

ir{:
I POSTCODÊ:

ANBI

.ô
FSC

RSIN 002662504



Daarnaast is het daarna opschalen van deze pilot een zorgelijk aandachtspunt. De
ecologische effecten zijn volgens ons zelfs zodanig en soms zo weinig inzichtelijk, dat enkele
op voorhand als mogelijk significant negatief moeten worden beoordeeld. Gezien de
kwetsbaarheid van het gebied, en de weinig robuuste staat van de zijn wijdan ook tegen het
plaatsen van constructies binnen de grenzen van het Werelderfgoed Waddenzee, ook als
met deze constructies een goed doel beoogd wordt. Het doel heiligt in dit geval niet de
middelen, ook niet als het gericht is op 'duurzame'energieopwekking.

Onvergunbaarheid

Voor dit project is tevens een Omgevingsvergunning noodzakelijk. Wij verzoeken de
provincie om de initiatiefnemer erop te wijzen dat op grond van het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro) deze activiteit niet vergunbaar is, omdat het plaatsen van
bouwwerken in de Waddenzee verboden is. Vanwege de impact van bouwwerken op de
waddennatuur geldt al tientallen jaren een bouwverbod voor de Waddenzee. Ook zijn
bouwwerken niet passend bij het karakter van het Werelderfgoed en strijdig met de vele
waarden die het gebied uniek maken. Deze wetgeving en het beleid beschermt de unieke
waarden van de Waddenzee al vele decennia en is een groot goed voor het behoud en
voortbestaan van Nederlands enige Unesco Werelderfgoed. We verzoeken de provincie dan
ook de initiatiefnemer haar aanvraag voor de Wet natuurbescherming te doen intrekken,
en/of de vergunning ambtshalve te weigeren. Verder wijzen wij de provincie op de tekst van
de PKB Waddenzee, (die nu de status van structuurvisie heeft) welke door de provincie
onderschreven wordt in het beheer- en ontwikkelplan 'Léven in de Wadden', waarin ook
duidelijk aangegeven wordt dat bouwen in de'Waddenzee niet toegestaan is.

Nut en noodzaak experiment in de Waddenzee

Zoals eerder al aangegeven is de Waddenvereniging een groot voorstander van een zo snel
mogelijke energietransitie. Dit dient echter niet ten koste van het kwetsbare Werelderfgoed te
gebeuren. Buiten het Werelderfgoed is, zelfs binnen Nederland, voldoende ruimte beschik-
baar voor proefopstellingen voor duurzame energieopwekking. Dat de Waddenzee geen
proeftuin is, is dan ook staand beleid.

Er zijn andere plekken, bijvoorbeeld op de Noordzee, die minder verstoringsgevoelig zijn.
Deze plekken zijn dan logischenrvijs ook geschikter voor een pilot. De meest geschikte plaats
lijkt de proeftuin voor wetenschap en technologische innovaties bij de kust van Den Haag.
Deze pilot zou daar, ons inziens, goed passen, en nog veel meer wetenschappelijke
resultaten kunnen opleveren omdat er combinaties van metingen kunnen worden gemaakt
met andere experimenten. Het proeftuingebied wordt 343 km2. We dringen daarom aan om
SeaQurrent te adviseren deze proeftuinlocatie te gebruiken. Opgemerkt kan verder worden
dat de initiatiefnemer venruijst naar het NOVI. Deze is echter op dit moment nog geen
vastgesteld beleid.
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Toekomstperspectief Tidalkite in de Waddenzee

De proef met de ondenruatervlieger is onwenselijk omdat de gewenste opschaling in het
waddengebied absoluut onverenigbaar is met het unieke karakter van het Werelderfgoed en
de ecologische impact ervan op de kwetsbare natuunruaarden. Het lijkt ons verstandig om nu
al aan te geven dat er geen toekomst is voor onderuvatervliegers in de Waddenzee.

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de toegestuurde stukken

Aanleg en onderhoud kabel

Ten behoeve van dit project moet een kabel worden ingegraven om het tracé van 200 meter
(of meer?) te overbruggen. Hiervan dient 150 meter met graafmachine te worden uitgevoerd
Onduidelijk is hoe lang het maximale kabel tracé is? De ervaring met het ingraven van
kabels in de Waddenzee zijn zeker niet onverdeeld positief . Zo zijn er diverse projecten
waarbij regelmatig herstel van de begraving noodzakelijk is. Het noodzakelijke onderhoud
(herbegraving, herstel van eventuele kabelbreuken, etc.) dient ook beoordeeld te worden.

Verstoring vogels

ln de Passende beoordeling (p. 29) wordt aangegeven dat vogels tijdens het foerageren
uitwijkgedrag kunnen vertonen, maar dat er voldoende alternatief foerageergebied aanwezig
is (welke worden dan concreet bedoeld?). De vraag is hoe dit cumuleert met andere
verstoringsbronnen op de alternatieve foerageergebieden en waarop de aanname
gebaseerd is dat de diverse vogelsoorten gewend zijn aan de overige aanwezige
verstoringsbronnen. Verder is geen specifieke beoordeling per soort gemaakt, teruvijl
verstoringsafstanden en alternatieve locaties mogelijk per soort variëren. Tevens is er
recentere wetenschappelijke literatuur beschikbaar over verstoring dan waar in de passende
beoordeling naar wordt verwezen.

Vissen

Specifiek over vissen in de Waddenzee is heel weinig informatie beschikbaar, omdat er
nauwelijks monitoring plaatsvindt. Bovendien weet men niet welke functie de Waddenzee, en
bepaalde deelgebieden, heeft voor vis en zijn soorten-habitat relaties onbekend. De effecten
op vissen worden dus te makkelijk weggeschreven.

Ook over de Natura 2000 doelsoorten (zeeprik, rivierprik en fint) is bitter weinig bekend, laat
staan over andere ondenruatersoorten. Voor de locatie is dus onbekend wat de functie van
deze locatie is voor deze beschermde vissoorten. Toch wordt een ondenruatervlieger
geplaatst voor een pilot zonder te weten wat de feitelijke waarde van de locatie is voor met
name ondenruater soorten. Daarom is het nodig het voorzorgsprincipe toe te passen. Dit
wordt in deze toetsing niet gedaan, tenruijl effecten van de ondenruatervlieger zijn onbekend.
Het voorzorgsprincipe dient hier dus toegepast te worden.

.â
FSC

ANBI

^-fCBF'E\r"
"..Jff:,."

fr*¡ì
I POSTCODE ]

Waddenvereniging Droogstraat 3 Postbus 90 8860 AB Harlingen
tet (0517) 493 693
info@waddenvereniging.nl www.waddenvereniging.nI

RabobankIBAN NL83 RABO 0342425633
BIC RABONL2U
KvK 40000475 RSfN 002662504



Barrièrewerking en verstori ng

Voor ondenruaterleven kan de vlieger een sterk verstorende werking hebben. Er is sprake
van barrièrevorming, waardoor dieren het gebied vermijden. Het beeld van een
vogelverschrikker onder water dringt zich op.

ln de passende beoordeling wordt aangegeven dat er in het Borndiep mogelijk 6.7o/o van de
doorgang ongeschikt kan worden voor soorten om het gebied in of uit te gaan. Dit is een
substantieel deel van het Borndiep. De barrièrewerking is een zeer onwenselijk effect van de
vlieger, die mogelijk significant negatieve effecten op de natuur kan hebben.

Zeehonden en Bruinvissen

Er wordt aangegeven dat er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is naar de
verstoring van zeehonden en bruinvissen door de aanwezigheid van objecten die in het
water heen en weer bewegen. Bekend is dat zeehonden een gebied gaan mijden als de
kans op verstoring hoog is.

ln de passende beoordeling (p. 46) wordt vermeld dat de plaats waar de vlíeger gepland is,
ligt op de route die veelvuldig gebruikt wordt door zeehonden voor de doorgang naar de
Noordzee en naar de rustplaats Blauwe Balg. Door de plaatsing van de vlieger zal in dit
gebied dus blijvende verstoring optreden voor de zeehonden die van deze route gebruik
maken. De parallel die in de passende beoordeling getrokken wordt met de getijdenturbines
in de Oosterscheldedam is niet relevant. Algemeen bekend is dat dieren vaak gevoeliger zijn
voor verstoring door bewegende voorwerpen, dan voor voorwerpen die zich op een vaste
plek bevinden. Zo zijn vliegers boven water een grote bron van verstoring. Op basis van
deze leemte in kennis dient op grond van het voorzorgsbeginsel, de vergunning geweigerd te
worden.

Wij maken ons zorgen over de impact van de vlieger en aanverwante werkzaamheden op de
mogelijkheden van met name de bruinvis om door middel van echolocatie en sonar zich
ongestoord te kunnen bevinden in het invloedsgebied. Het gebruik van het gebied door de
Bruinvis is onduidelijk. Dit is een leemte in kennis.

Zoals aangegeven is het prolectgebied een belangrijk gebied voor de zeehond. Zo wordt het
gebied in de omgeving volgens de passende beoordeling (p. 41) door zeker zo'n 1200 dieren
gebruikt tijdens de verharingsperiode. Het gebied ligt op de belangrijke migratieroute tussen
de Noordzee en de Blauwe Balg, een belangrijk gebied voor de zeehond. Verstoring of zelfs
vermijding kan een significant negatief effect hebben op de zeehondenpopulaties. Mocht de
provincie de activiteit alsnog vergunbaar beoordelen (wat ze naar ons idee niet is) dan
verzoeken wij om in ieder geval werkzaamheden in de gevoelige periodes (zoals de
verharingsperiode in augustus) uit te sluiten van werkzaamheden om de effecten in ieder
geval zoveel mogelijk te verkleinen.
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Aanvaringsrisico

ln de passende beoordeling wordt aangegeven dat de vlieger met een snelheid van
maximaal 6 mls zal bewegen. Dit is sneller dan de zwemsnelheden van diverse vissoorten.
Dit is ook veel sneller dan de 2 mls die de zeehonden ter plaatse zwemmen, zoals vermeld
in de passende beoordeling. Aanvaringen zullen dan ook niet te vermijden zijn. Een vergelijk
met aanvaringen van vogels met windmolens is snel gemaakt. De passende beoordeling
geeft verder aan dat de raakkans voor finten door de grotere vlieger vergelijkbaar is met het
schaalmodel. Wij zouden graag een verduidelijking zien waarom dit zo is.

lmpact op de morfologie

De vlieger maakt gebruik van stromingsenergie. Hierdoor zal de stroming afnemen. De
stroomsnelheden zijn essentieel voor het goed functioneren van de morfologie van het
waddensysteem. Zeker bij opschaling kan dit een serieuze impact hebben op de morfologie,
waardoor mogelijk diverse processen, zoals sedimenttransporten, kunnen veranderen. De
transportcapaciteit van sediment is essentieel voor het gebied om de steeds snellere stijging
van de zeespiegel zo goed mogelijk te kunnen bijhouden. De vlieger kan alleen functioneren
als ze energie uit de stroming haalt. Dit is per definitie een onwenselijk effect.

Storten van stortstenen en heien van palen

Op p. 17 van de passende beoordeling wordt vermeld dat het heien van de monopile minder
geluidsproductie veroorzaakt dan het heien van monopiles ten behoeve van windparken. Er
wordt gesteld dat er maximaal een geluidsproductie van 145 dB wordt ven¡vacht. Onduidelijk
is waarop deze aanname gebaseerd is. Wij vragen ons af of er meer gegevens beschikbaar
zijn dan de notitie waarnaar verwezen wordt.

Er wordt verwezen naar een onderzoek uit2007 om aan te tonen dat de geluidsproductie
onder de TTS en PTS blijft. Wij vragen ons af of er niet meer of recenter onderzoek
beschikbaar is ter onderbouwing van deze stelling.

Over het storten van stortstenen wordt opgemerkt dat hierbij mogelijk een gebied van 417,3
m2 beïnvloed wordt. Dit gebied wordt afgedekt onder een laag stenen en dit is dus een
blijvend areaalverlies van het habitattype H11104. Gezien de staat van instandhouding en
de cumulatie met andere projecten die hun impact hebben op dit habitattype kan niet
uitgesloten worden dat dit, op zichzelf en zeker in combinatie met alle andere projecten, een
significant negatief effect op zal leveren. Tevens kan opgemerkt worden dat er in het
aanwijzingsbesluit Waddenzee wordt aangegeven dat de landelijke oppervlakte van H11104
130.000 hectare is, waarvan >75o/o in Natura 2000-gebied Waddenzee omvat. Dit is minder
dan de totale oppervlakte waarmee in de passende beoordeling gerekend wordt. Het is een
bescheiden verschil, maar het is wel van belang om van de relevante gegevens uit te gaan.
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Ponton

Voor het project is het blijkbaar noodzakelijk een ponton aan te leggen. De vraag is hoe het
aanleggen van een ponton zich verhoudt met de landschappelijke waarde van het
waddengebied. Er wordt vermeld dat het ponton verlicht zal worden conform de eisen van
het binnenvaartreglement. Wij vragen ons af hoe dit zich verhoudt met de landschappelijke
waarden van de Waddenzee, met name de waarde duisternis.

Het ponton zal regelmatig bezocht gaan worden voor onderzoek en ook gebruikt worden
voor overnachtingen. De locatie van de vlieger zal eigenlijk constant verstoord worden door
de aanwezigheid van het ponton en het (nachtelijk) gebruik ervan. Er wordt aangegeven dat
lichtuitstraling zo veel mogelijk voorkomen zal worden. Wij vragen ons af op welke wijze en
hoe effectief dit zal gebeuren?

Stikstof

De berekening van Aerius is onvolledig uitgevoerd. Deze dient opnieuw plaats te vinden voor
de volle omvang van het project. Het project beslaat volgens de passende beoordeling een
periode tussen juli 2020 tot eind 2023 (zie p. 19 passende beoordeling). Verderop in de
passende beoordeling wordt vermeld dat de Aerius berekening over slechts 2 jaren is
uitgevoerd. Hiermee is dus niet het gehele project beoordeeld en kunnen significant
negatieve effecten op de beschermde Natura 2000 waarden niet uitgesloten worden. Omdat
nu al duidelijk is dat het project langer dan de twee jaren zal gaan duren zal nu ook al de
depositie voor de looptijd van het gehele project berekend en beoordeeld dienen te worden.
Wij verzoeken de provincie de Aerius berekening opnieuw uit te (laten) voeren, en daarbij uit
te gaan van een worst case benadering van de som van alle deelactiviteiten (bijv. ook de
aanvoer van de monopiles meenemen, maximale kabellengte tot aan het aansluitpunt op het
elektriciteitsnet, bouw transformatorhuisje, venruijdering kabel, veruvijdering monopiles en
maximale graafwerkzaamheden) voor de looptijd van het project.

Vertroebeling

Over vertroebeling wordt opgemerkt dat deze minder groot zal zijn dan die bij de Cobra
kabel. ln die beoordeling wordt de vertroebeling als negatief beoordeeld en wordt er op
kennisleemtes gewezen. Er is echter geen beoordeling van de vertroebeling voor dit project
uitgevoerd. Er kan niet op voorhand van uitgegaan worden dat de omstandigheden geheel
vergelijkbaar zijn met die van de Cobra kabel, die in een heel ander deel van de Waddenzee
is aangelegd. Wij verzoeken alsnog een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling voor dit
project te maken.
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Hydrauliek vloeistof

Op p. 37 van de passende beoordeling wordt opgemerkt dat er in het full scale model 2500
liter hydrauliek vloeistof zal worden gebruikt. Wij vinden het positief dat voor een biologisch
afbreekbaar product is gekozen, maar vragen ons wel af wat de gevolgen voor met name
vogels zullen zijn als zij toch met de vloeistof in aanraking komen? Wat is de impact op het
verendek, en wat is het effect bij inname op vogels en andere soorten? Verder is de vraag
hoe bestendig de vlieger is tegen aanvaringen (met bijv. zeecontainers). De ramp met de
MSC Zoe en de vele zeecontainers die overboord sloegen, laat zien dat het niet ondenkbaar
is dat er incidenten optreden.

Cumulatie

De cumulatieparagraaf van de passende beoordeling is te beperkt. Er dient niet alleen
gecumuleerd te worden met activiteiten die overlappen in tijd en ruimte, maar ook met
andere projecten die nadelige impact hebben op de aangewezen Natura 2000 soorten en
habitats binnen het Natura 2000 gebied Waddenzee. Een concreet voorbeeld: als je stelt dat
je aantasting van H11104 binnen de Waddenzee 0,00002930/o betreft, dan zulje dit toch
moeten cumuleren met andere activiteiten die ook een impact hebben op hetzelfde
habitattype binnen hetzelfde Natura 2000-gebied. Anders wordt de cumulatie niet uitgevoerd
met oog op de doelstelling van de cumulatieverplichting. Doel van de verplichting die
voortkomt uit de Habitatrichtlijn is om de som van de impact van diverse projecten
gezamenlijk te beoordelen om te voorkomen dat de projecten gezamenlijk een significant
negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de aangewezen soorten
eniof habitats. Klein voorbeeld: als 1 activiteit voor de vernietiging van 10% van een
habitattype zorgt, dan zorgen 10 van die projecten voor een totaal verlies van het
habitattype. Aantasting van de natuur is vaak het probleem van de vele kleintjes. Veel kleine
aantastingen zorgen er uiteindelijk voor dat het resultaat een grote aantasting is, waarvoor
geen van de activiteiten op zichzelf verantwoordelijk voor zijn (zoals bijvoorbeeld bij de
stikstofproblematiek: één stikstofbron is vaak geen probleem, veel stikstofbronnen
gezamenlijk is een enorm probleem).

Voor vogels wordt vermeld datze worden verstoord en dat ze kunnen uitwijken naar andere
gebieden. De vlieger is echter niet de enige bron van verstoring. Er dient in beeld te worden
gebracht waar de vogels heen kunnen uitwijken, en welke verstoring er mogelijk nog meer
een rol speelt.

Beoordeling volledige project

Naast de uitgebreidheid van een aantal stukken is de beschrijving van het project soms toch
nog incompleet en onduidelijk. Kwantificering ontbreekt regelmatig. Wij verzoeken u deze
kwantificering, verduidelijking en detaillering alsnog te doen aanleveren, als u het project
toch nog als vergunbaar beoordeeld.
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Wij hebben gehoord dat de locatie mogelijk uitgerust zou worden met sonar. Als dit zo is,

dient ook dat nog passend beoordeeld te worden.

Onder het kopje stikstof is al aangegeven dat niet de volle omvang van het project op
stikstofuitstoot beoordeeld is. Echter, niet alleen de beoordeling van de stikstof is onvolledig,
ook is in de passende beoordeling geen enkele aandacht besteed aan de effecten van de
venruijdering van de kabel en de vlieger. De vlieger zal niet voor de eeuwigheid blijven staan
(dat is in ieder geval niet aangevraagd) en zoals in de stukken aangegeven wordt, loopt het
project tot december 2023. Daarom moet op de einddatum dan ook de vlieger verwijderd
worden, en dienen alle effecten van de venruijdering voorafgaand aan de
vergunningverlening passend beoordeeld te worden.

Monitoring

Doordat er zoveel aannames worden gedaan wat betreft effecten van de ondenruatervlieger
op soorten , zal in geval er toch tot het verlenen van toestemming wordt overgegaan (wat wij
sterk afraden, en strijdig met het staande waddenbeleid en regelgeving achten), er in elk
geval een gedegen monitoringsverplichting van effecten op onder andere vertroebeling, vis,
zeehonden en vogels opgelegd dienen te worden, zowel wat betreft ondenruater als
bovenwater verstoring, vermijding en aanvaringen. Deze monitoring is nu nog niet voorzien.
Uiteraard dient hierbij ook een goede nulmeting van tenminste drie jaar te worden
uitgevoerd, zodateffecten van de onden¡ratervlieger kunnen worden gesignaleerd.

Geluidsverstoring: hier wordt een aanname gedaan van 75d8. Er wordt aangeraden
monitoring van het geluidsniveau te doen. Wat zijn mogelijk effecten als het geluidsniveau
hoger is? En maakt toonhoogte nog uit voor de verstoring? Een adequate monitoring van het
geluid is bij een eventuele vergunningverlening, wat volgens ons strijdig met waddenbeleid
en regelgeving is, onontbeerlijk.

Gonclusie

Het idee om duurzame energie op te wekken met behulp van een ondenvatervlieger is op
zich een sympathiek idee. Na beoordeling van de impact van dit project op zowel de
ongereptheid van het gebied en de beschermde waarden van het Werelderfgoed is duidelijk
dat deze activiteit niet thuishoort in de Waddenzee. De impact op een belangrijke
migratieroute van de zeehond is zeer onwenselijk, net als het heien in kwetsbaar
natuurgebied, en alle andere negatieve effecten op de natuur en het unieke karakter van het
gebied die in deze zienswijze de revue zijn gepasseerd.

Afgezien van de geldende wetgeving en beleid, zoals het Barro en de Structuurvisie
Waddenzee, waarbinnen dit project niet past (en waardoor het project op voorhand al als
onvergunbaar moet worden beoordeeld), past het plaatsen van ondenivatervliegers niet
binnen de kaders van een natuurgebied waar processen zoveel mogelijk ongestoord hun
gang moeten kunnen gaan.
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De vlieger (en in de toekomst mogelijk vliegers) veroorzaakt een onnodige en onwenselijke
verstoring en aantasting van de natuurlijke waarden en het unieke karakter van de
Waddenzee en dient daarom als niet passend binnen het gebied beoordeeld te worden. De
vergunning hoort geweigerd te worden. Deze bevoegdheid heeft u. We hopen dat u van
deze bevoegdheid gebruik maakt en daarbij aangeeft dat dit soort activiteiten niet passend
zijn in de Waddenzee. Door de vergunning te weigeren geeft u invulling aan staand beleid en
regelgeving voor het Werelderfgoed en Natura 2000-9ebied 'Waddenzee', en beschermt u
de Waddenzee. Bescherming die het gebied heel hard nodig heeft.

Met vriendelijke groet,
mede namens Natuurmonumenten, het Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland,
It Fryske Gea, Vogelbescherming Nederland en Stichting WAD,

Lutz Jacobi
directeur Waddenverenig ing
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