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Nieuws Wielenwerkgroep

Plantenwerkgroep

Albert Drelse, Freek Nljland (05103-2736)

De weg Âldtsjerk-Leeuwarden

Het is alweer een poos stil rond de plannen voor een nieuwe weg tussen Aldtsjerk en Leeuwarden. In

september vorig jaar is op ruime schaal officiëel geprotesteerd tegen de aanleg van deze weg.

Aanvankelijk was het de bedoeling van de provincie om

eind vorig jaar een besluit te nemen. Daarom hebben

de Wielenwerkgroep, de vogelwachten en de vereni-

gingen voor dorpsbelangen uit de dorpen Wljns,

Bartlehiem, Lekkum, Miedum en Snakkerburen, gesteund
door een groot aantal protesterenden op 15 december

een grote galg met een bord met de tekst "Moord op

natuur en landschap" geplaatst bij 'Moaie Peal' aan de

Canterlandseweg,. Dit in een laatste poging de mening
van de provincie te beïnvloeden.

Met de provinciale verkiezing voor de deur hebben de

politieke partijen van het provinciebestuur (CDA en

PvdA) het niet aangedurfd een besluit te nemen. Bang

voor gezichtsverlies of omdat zij met de mond

natuurbescherming belijden en in de praktijk wat

anders willen doen. Kortom, begin februari bereikte

ons via de pers het bericht dat de provincie had

besloten een nader onderzoek in te stellen, met name

om de economische noodzaak van de weg aan te tonen en om de bezwaren van natuurwetenschappelijke

en landschappelijke aard te weerleggen.
Laten wij aannemen dat dit onderzoek niet zal leiden tot een advies de weg aan te leggen, want nu al

Na een succesvolle oproep in Twirre heeft de Wielenwerkgroep in 1990 voor het eerst systematisch

plantenonderzoek verricht. Een plantenwerkgroep van zeven personen heeft in wisselende samenstelling

een aantal blokken bij de Groote Wielen, in de Ryptsjerksterpolder en in de Binnemiede, onderzocht op

de zogenaamde FLORON-aandachtsoorten. In vijf km-blokken werden totaal 25 aandachtssoorten

aangetroffen. De meeste soorten zijn van vochtige milieus: Dotterbloem, Egelboterbloem, Gele

ganzebloem, Korenbloem, Wilde kamperfoelie, Grote kattestaart, Kikkerbeet, Echte koekoeksbloem,

Krabbescheer, Gele Lis, Moerasspirea, Penningkruid, Pinksterbloem, Gele plomp, Poelruit, Speenkruid,
Echte valeriaan, Veenpluis, Wateraardbei, Waterdrieblad, Waternavel, Waterviolier, Grote wederik, Wilde

bertram, Zwanebloem.

Daarnaast zijn het Ottema-Wiersma reservaat, een erf in Gytsjerk en de ”Vlinderberm” langs de

Canterlandseweg te Gytsjerk op planten onderzocht. Dit betrof alle soorten. Een verslagje volgt nog.

We zijn van plan om komend jaar door te gaan met het plantenonderzoek. Mogelijk beperken we ons dan

niet meer tot de FLORON-aandachtsoorten, maar ”nemen we alles mee” wat ons in het zicht komt.

Wie interesse heeft om hieraan mee te doen op een aantal vrije zaterdagochtenden, die melde zich bij

ondergetekenden. Je wordt dan uitgenodigd op een vergadering, waar we onze strategie uitstippelen.
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Is bekend, dat dit niet alleen een aanslag op natuur en landschep zal betekenen maar ook In strijd is

met het beleid van rijk, gemeenten en Jawel, de provincie zelf. Een ding is echter nu al bereikt; de

kiezer kan de kandidaten bij de provinciale verkiezingen niet beoordelen op zijn of haar daden.

Jaap Oldenbroek


