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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

BESTUUR

De FFF ontwikkelt de laatste tijd in alle drie ferbAnnen veel activiteiten. Dat is buitengewoon

verheugend. Maar er zit één bezwaarlijke kant aan; de contributie dreigt ontoereikend te worden voor

het bekostigen van posten als zaalhuren en cadeaubonnen voor sprekers van buitenaf. Het bestuur wil

de contributie echter niet verhogen, maar zoekt naar andere financiële oplossingen.

natuur in de knel

De natuur zit voortdurend in de knel. De FFF blijft haar Invloed op bestuurders uitoefenen.

Bij de gemeente Ameland is opnieuw een bezwaarschrift Ingediend Inzake de inrichting van het

golfterrein in het kader van het recreatleplan De Aanleg. In september vorig jaar had de FFF al een

bezwaarschrift Ingediend tegen de ontwerp-structuurschets Ameland-west. Nu wil de gemeente voor de

golfbaan apart een vergunning regelen vla de zgn. art. 19-procedure. De zaak is voor de F.F.F. in

handen van Ricus Engelmoer.
Ook in Drachten spelen golfbaanproblemen. De FFF en de KNNV werken samen aan een vogel- en

planteninventarlsatie in het betreffende gebied. Onze man: Harry Valtje.

In de gemeente Achtkarspelen spelen 3 zaken:

a. de inspraakprocedure rond het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied.
b. de Inspraakprocedure rond het voorontwerp ruilverkaveling "Twijzel-Bultenpost". In beide zaken

houdt Gertie Papenburg de vinger aan de pols.
c. het opstarten van de herinrichting "Achtkarspelen-zuld". Er wordt gezocht naar iemand die de zaak

vanuit de FFF gaat volgen.
De Inspraakprocedure rond het voorontwerp ruilverkaveling "Echtener Grote Veenpolder", bij Lemmer

heeft de aandacht van Jan Hendrlksma. In dit gebied ligt ook de Rottige Meenthe.

De gemeente Scharsterland neemt de plannen serieus van de Duitse project-ontwikkelaar Beesterraüller,

die een recreatlecomplex in het Tjeukemeer wil aanleggen. Ook in deze zaak is Jan Hendrlksma degene

die de boel in de gaten houdt.

natuur- en milieumarkt It Fryske Gea

Op 12 mei 1990 organiseerde It Fryske Gea een natuur- en milieumarkt vóór de Grote Kerk in

Leeuwarden ter gelegenheid van het 60-jarlg Jubileum. De FFF presenteerde zich met een stand en

activiteiten vanuit het PlantenferbAn en het FerbAn foar oare bisten. Dit laatste ferbAn bracht het

vleermuizenproject onder de aandacht van het publiek. Het PlantenferbAn organiseerde
inventarlsatierondes door de stad in het kader van Floron. Hoewel de (zure) regen behoorlijk roet in

het eten gooide, heeft de FFF-stand toch nog redelijke belangstelling gehad,

Gertie Papenburg, voorzitter

PLANTENFERBÂN

Op 6 april zijn er 30 personen op de uitnodiging ingegaan om bijeenkomst van FLORON/FFF bij te

wonen. Het eerste gedeelte van de avond werd gebruikt om informatie uit te wisselen over FLORON en

om Friesland opnieuw te "verdelen" onder de aanwezige floristen. 13 Personen on/of groepen hebben

Ingeschreven op 30 atlasblokken. Zijn er nog lezers die een stukje Friesland voor zichzelf willen?

Je kunt Je nog melden.

Het tweede deel van de avond werd in beslag genomen door een dlalezlng, verzorgd door het echtpaar
Essink uit Heerhugowaard, Zij wisten ons aan de hand van diabeelden een heleboel te vertellen over

het geslacht Dactylorhiza (orchideeën) en andere prachtige, meest onbekende planten.

Wie belangstelling heeft voor het Ameland inventarlsatle-weekend (zie agenda red.) kan zich opgeven

bij Jacob Koopman, 05106-16317 of Karst Meijer, 05613-2626.

mei 1990. Het bestuur heeft in z'n nieuwe samenstelling twee keer vergaderd. Afgesproken is dat de

leden via deze rubriek op de hoogte gehouden zullen worden van wat er zich in het bestuur afspeelt.

activiteiten en financiën


