
Mevrouw, meneer, (NVDR: dit is een  vertaling van de originele Franse tekst). 
 

Op initiatief van het Parc Naturel Marin des Estuaires Picards et de la Mer d'Opale (PNMEPMO) heeft het 
Franse Agentschap voor biodiversiteit (AFB) de prefectuur verzocht twee departementale 
biotoopbeschermingsbesluiten in te voeren om de broedplaatsen van twee bepaalde vogelsoorten te 
beschermen . De twee betrokken locaties zijn de kliffen van Cape Blanc Nez en de Pointe de la Crèche. 

Het verbod heeft onder meer betrekking op de parapente-beoefening van 1 januari tot 31 augustus, dus 8 
maanden op 12. 

Wij beschouwen deze besluiten overdreven (zoals ze nu zijn) wat betreft de periode van het verbod, maar ook 
wat betreft de grenzen van de betrokken sectoren: 

- Eerst geografisch gezien. Er is nog nooit nesten geweest van Fulmar Boréal aan de zuidkant van het Pointe 
de la Crèche, en op de kliffen van Cap Blanc Nez bevinden de laatste nesten bij de 1e tunnelopening. Alle 
gepubliceerde documenten getuigen hiervan. 

- Vervolgens wat betreft de periode. Het verbod is gebaseerd op een nestperiode van 8 maanden. Echter, 
zoals de deskundigen schrijven, is de broedperiode van de Fulmars 4 maanden. 

Dus waarom deze verboden? 

Andere regio’s zijn betrokken met het behoud van dezelfde kolonies broedvogels, met name in Normandië. 
Deze regio's hebben ervoor gekozen om menselijke activiteiten te verzoenen met de bescherming van vogels. 
Als bewijs: de APPB met betrekking tot de kliffen van de Bessin verbiedt alleen vliegen voor gemotoriseerde 
vliegtuigen en slechts 6 maanden van het jaar (zie aanhangsel 2. APPB van de Falaises du Bessin occidental). 

Sinds meer dan 10 jaar verbindt een overeenkomst de lokale parapenteclub, le Conservatoire du Littoral, de 
Conseil Général du Pas de Calais en EDEN 62. Dit verdrag heeft bijgedragen tot de regulering van de 
parapentebeoefening op de sites van de 2 Caps en in het bijzonder om de no-fly periode te doen respecteren. 
(Zie aanhangsel 3: Overeenkomst tussen de club Paral'aile 62, de Conservatoire en de C.G. 62).  

Het lijkt erop dat deze wederzijdse verbintenis een succes was, aangezien de betrokken vogelpopulaties 
vergrootte op de vliegplaatsen van de Caps (zie aanhangsel 4: Reproductie-overzicht 2019). 

Onze constatering is eenvoudig: deze besluiten zijn meer bedoeld om de site van de Caps 'onder een stolp' te 
zetten dan om de vogels te beschermen. 

Is het de politieke wil om parapente van deze sites te verbannen? 

Als dat zo is, dan zou de Côte d'Opale zich beroven van het positieve beeld overgebracht door natuurrecreatie, 
toeristen zullen gaan naar voor buitenactiviteiten ‘gastvrijere’ regio's. 

Het is dus een deel van de lokale economie, gebaseerd op toerisme, dat zal 

lijden onder deze verboden. Er staan nu veel jobs op het spel, is dit wel het juiste ogenblik ? 

Is het vanuit ecologisch oogpunt ook niet verkieslijk om deze praktijken in onze regio toe te staan in plaats van 
lange verplaatsingen naar andere verafgelegen locaties aan te moedigen? 

We zijn vastbesloten om deze besluiten te bestrijden zoals ze er nu voorstaan en we vragen uw steun, zodat 
onze mooie kustlijn niet alleen een toevluchtsoord voor vogels wordt, maar dat de rijkdom van haar 
activiteiten en tradities behouden blijft. 

Publieke onderzoeken die lopen tot 18 december zijn te vinden op: 

1. https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Consultation-publique-Projet-d-
arrete-prefectoral-de-protection-de-biotope-du-Cap-Blanc-Nez 
 

2. https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Consultation-publique-Projet-d-
arrete-prefectoral-de-protection-de-biotope-de-la-Pointe-de-la-Creche 
 

3. site classé, Pointe de la Crèche, Cap, Boulogne sur Mer, Cap Gris Nez, Cap d'Alprech 
(developpement-durable.gouv.fr) 

 
Let op: voor punten 1 en 2 (APPB) is het noodzakelijk paralaile62appb@gmail.com in CC te zetten om een 
spoor te hebben uw e-mail, omdat we een antwoord gaan geven aan de AFB (die dus rechter en partij is). 

Wij staan tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie en uitwisselingen. 

Laurent Dewisme (dewisme7@yahoo.fr), Voorzitter van de vereniging Paral'aile 62 
Damien Dewisme (damiendewisme@hotmail.com), Correspondent van de vliegplaatsen van Paral'aile 62 
Sylvain Huret (sullyvain@hotmail.com), Luchtruimreferent voor de regionale vrije vlucht liga 
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