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Voor u gelezen

Waterschappen geven miljoenen uit aan natuurbehoud.

In hot Haterschap Bargerbeek is het strooien van wegenzout "bij gladheid
sinds 1975 gestaakt. Bij naaien wordt hier rekening gehouden net de "brood-

periode. Het Zuiveringschap V7est-0verijssel naakt gebruik van zuurstof-

apparatuur ter voorkoning van vissterfte. De I'ieringemeer heeft het aan-

tal ligplaatsen voor boten beperkt. In de Krinponerwaard zijn wegenplannen

gewijzigd voor een Visdiefjeskolonie en een vogelweidegebied. In het dater-

schap G-eleen- en Molenbeek worden 30 kn. beek in principe niet genornali-
seerd in verband net het natuurbehoud.

Deze maatregelen en tal van andere werkzaamheden zijn samengevat in een

rapport. (H20 22 april 1976, jaarg.9 no.9).

Hoogspanning.

Do elektriciteitsbedrijven in Nederland, vinden dat de ondergrondse aanleg

van hoogspanningsleidingen van 220 en 380 kilovolt alleen bij hoge uitzon-

dering en voor een klein deel mogelijk zal zijn. Voor spanningen van 150

en 110 kilovolt noot het wel mogelijk zijn, neer dan vroeger, nieuwe lijnen

gedeeltelijk ondergronds uit te voeren. Nadeel van de z.g. "verkabeling"

zijn de enorme hoeveelheid grond die het vergt en de hogere kosten. Voor-

delen zijn de geringere vogelsterfte en de verdwijning van de landsehaps-
ontsiering. (Hraarlems Dagblad 6 mei 1976).

Dicht.

Het Belgische duingebied tussen Blankenbergo en Zeebrugge za,l voor het

publiek worden gesloten. De Belgische minister van Openbare erken wil

met de afsluiting het gebied, dat belangrijke wetenschappelijke waarde

bezit, beschermen. (Haarlems Dagblad 25 mei 1976).

De waterschappen in Nederland geven jaarlijks vele miljoenen guldens uit

aan natuurbehoud. De Unie van Waterschappen heeft een enquête gehouden

onder de waterschappen, die groter zijn dan 5.000 ha., om een beeld te

krijgen van wat zij aan natuurbehoud doen. Van de 137 ondervraagde heb-

ben 113 gereageerd, waarvan 88 informatie hebben verstrekt over natuurbe-

houd. Samen beheren de 88 waterschappen een gebied van 3,8 miljoen ha.

Uit het onderzoek is gebleken dat de instanties op een enkele uitzondering

na geen herbiciden of insecticiden meer gebruiken. De meeste waterschappen

besteden veel tijd en geld aan de aanplant van bonen en gewassen. Waar

mogelijk worden bestaande beplantingen gespaard. Vele zetten zich in voor

de bescherming van broedplaatsen van vogels. Sommige waterschappen leggen

beperkingen op aan jachtvergunningen.


