Kongininnedag 2007 liet een spoor van ballon afval achter aan de Frans Normandische kust
Queensday 2007 left a trail of balloon litter along the French Normandy coast
(voor foto’s zie www.zeevogelgroep.nl downloads)
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Rubriek: “Zwerfvuil heeft vele gezichten”

Koninginnedag in Frankrijk
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In het onderzoek naar zwerfvuil in de magen
van Noordse Stormvogels wordt onder meer
samengewerkt met de Groupe Ornithologique
Normand (GONm). Tijdens een werkbezoek
aan GONm in begin mei 2007 werd het
nederlands bezoek flink in verlegenheid
gebracht.
Dankzij
een
krachtige
noordoostenwind begonnen vele Nederlandse
feestballonnen aan te spoelen: een spoor van de
viering van Koninginnedag in Nederland dat
dus zeker 800 km ver reikte! In de erop
volgende dagen werden er tijdens olievogel
slachtoffer tellingen in de omgeving van Le
Havre meer dan 10 ballonnen per kilometer
kust geregistreerd. De massa van de
Normandische kust (Normandy coast)
“afzenders” betrof reclame makende bedrijven.
De foto’s tonen bijv. de Rabobank, Mediamarkt, Dagu Tegelzetbedrijf, Picobello kindermode,
Stichting Evenementen Reclame, Rode Kruis Nederland, Messer Gassen, Kinderopvang Humanitas,
Westland Avies Groep en Kidzcity Utrecht. Een oranje plastic bal liet geen twijfel over de herkomst.
Ballonnen zijn gevaarlijk in zee omdat dieren verstrikt raken in de sierlinten of de kunststof materialen
voor voedsel aanzien en opeten.
Ter ere van koninginnedag is een kinderwedstrijd met naamkaartjes aan ballonnen misschien leuk.
Maar het massaal dumpen van kunststof reclame materiaal tot ver over onze landsgrenzen is niet iets
dat bij het goede milieu-imago van ons koningshuis past. Misschien dat Koningin Beatrix voor de
volgende viering aan feestend Nederland kan vragen om ballonnen gewoon aan de grond te houden.
Dan hebben we er ook nog langer plezier van!
Summary:

Queensday in France
Large numbers of balloons arrived on the
coast of Normandy in France in early May
2007. These balloons had been released
about 800 km to the northeast in the
Netherlands
following
the
national
celebrations of Queensday on 30 April.
Beached bird surveys of the Groupe
Ornithologique Normand (GONm) revealed
more than 10 balloons per km of coastline.
Balloons threaten marine wildlife through
entanglement and ingestion. A childrens
contest with balloons may be fun, but the
massive release of balloons with company
advertisements is an issue to reconsider.

Het is de bedoeling om in de nieuwe SULA een
rubriek ‘Zwerfvuil heeft vele gezichten’ geregeld te
laten verschijnen. Voor ideeën en bijdrages neem
s.v.p contact op met jan.vanfraneker@wur.nl
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Een oranje hollandse ballon tussen ander zwerfvuil aan
de voet van de Normandische klif (An orange Dutch
balloon between the other litter at the foot of the
Normandy cliff)
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