NATUURPRIJS

SEPIA PROJECT

Gaan de sepia´s

winnen?

«Het kost geen moer, alleen maar moeite», verteld Felice
Stalenburg. Eind mei werden de tien genomineerden
natuurprojecten voor de Paul Fentener van Vlissingen/
AD Natuurprijsbekend gemaakt. Het sepia project van
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Joop en Felice is een van de kanshebbers!

Felice werkt aan een sepiatent. Al jaren zetten de sepia´s hun eieren af op de onder water geplaatste tipi´s.

B

ehalve topman van het SHV-concern stond Paul Fentener van Vlissingen vooral bekend als
een groot liefhebber van de natuur. Vlak voor zijn dood stelde hij de naar hem vernoemde
Natuurprijs in. Iedereen die als particulier iets aan natuurbehoud of natuurontwikkeling
doet in Nederland, kan zich aanmelden. Het is mooie is dat de jury de mogelijkheid heeft
meerdere winnaars aan te wijzen. Het prijzengeld van 50.000 euro wordt dan over de winnende
projecten verdeeld. Joop en Felice Stalenburg zetten zich al jaren in voor de sepia´s. In de juni
uitgave van duiken (Zeelandbrug, pagina 46) kon je nog uitgebreid lezen waarom Joop en Felice
zich zorgen maken over de Oosterschelde-sepia. Het verhaal in het kort: De sepia´s trekken in het
voorjaar de Oosterschelde in om te paaien, maar verdwijnen massaal in uitstaande fuiken.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte zich in 2005, in een antwoord
op kamervragen, geen zorgen om de bijvangst van de kreeftenvissers en stelt dat er geen
aanwijzingen zijn dat het bestand aan sepia´s afneemt.
«Drie jaar geleden hadden we een topjaar, maar de jaren daarna is het aantal sepia´s bij de brug
gehalveerd. Voorheen was de sepia een minder belangrijke bijvangst voor de visser, maar de
consumptie neemt toe. Een goede ontwikkeling is dat de kreeftenvissers bij de Zeelandbrug dit
seizoen korven geplaatst hebben. Daar gaan de sepia´s minder makkelijk in denk ik.», aldus Joop.
«Voor dat de sepia´s arriveren gaan we aan de slag. Rond de eerste pijler van de Zeelandbrug plaatsen
we tentjes van wilgentakken. Hier kunnen de beesten de eieren op afzetten. Elk eitje is er een!
Voor de vogels komen al zo veel mensen op. Dit jaar bestaat Nationaal Park Oosterschelde 5 jaar,
maar wie komt er voor de onder water beesten op?», vraagt Felice zich af. De nominatie vind ze in
ieder geval al een hele eer. Op 21 september aanstaande maakt de jury de winnaars bekend.
Bezoekers van www.ad.nl kunnen stemmen voor de lezersprijs. Laat de sepia´s winnen!
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