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Nieuws Wielenwerkgroep

*0p dinsdag 3 december 1991 zal de commissie Waterstaat, Milieu en Ruimtelijke ordening van de

provincie Friesland een standpunt innemen over de geplande weg van Leeuwarden naar Aldtsjerk. De

Wlelenwerkgroep verzet zich tegen dit voornemen en zal op de vergadering het woord voeren.

*In 1991 heeft de Wlelenwerkgroep (Dlck Goslinga, Henk Minkes, Ed Bosloper en Freek Nijland) de

Binnemiede/Weeshulspolder op broedvogels geïnventariseerd. In de graslanden en oeverzónes werden 22

soorten broedvogels aangetroffen en 2 mogelijke broedvogels. Uit de gegevens blijkt eens temeer, dat

de Binnemiede/Weeshulspolder één van de belangrijkste weldevogelgebleden is in Friesland. Nog steeds

broeden er soorten als Zomertallng, Kemphaan en Watersnip, terwijl de dichtheden van Tureluur, Schol-

ekster en Veldleeuwerik tot de hoogste in Friesland behoren. De Gele kwikstaart is mogelijk als

broedvogel verdwenen. In het voorjaar van 1992 zal de Wlelenwerkgroep een rapport uitbrengen over de

broedvogels van de Binnemiede/Weeshulspolder.

Freek Nijland

Uitgave Waddenwerkboek

De Waddenvereniging en het IVN hebben gezamenlijk een 'Waddenwerkboek' uitgegeven. Het is een buiten-

hoek voor de bovenbouw van het voorgezet onderwijs. Het is de bedoeling, dat men aan de hand van het

boek het veld in gaat. Vragen worden dan ook niet beantwoord door de leraar/lerares, maar door de

wadpleren, kokkels, scholeksters en lamsoor in de Wadden. Het boek is geschreven door Frits Siebers,

biologieleraar aan het Llenward-college te Leeuwarden. Het boek komt tegemoet aan de toenemende

vraag in het blologle-onderwijs naar veldwerk in de natuur.
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eindelijk ruimte in Twlrre voor een gedicht,

gevonden op een scheurkalender in een toilet,

nog actueel ook.

NOORD-BRABANT

Het stinkt er naar de roomse boerenbond,
Naar gier en vunze drijfmest allerwegen.

Hoe hier Gods volk de wijde stilten schond,
Het deert ze niet: de kerk is daar niet tegen.

Eens heide, onafzienbaar in het rond,
Waar wulpen jubelden en mensen zwegen.

Eens heldere beken, stinkend nu naar stront,

Toen zonnedauw en nu verzuurde regen.

Waar bleef de boer, hij die de grond beheert?

Hij werd tot smurrie-held gedegradeerd,

Verwoester van het erfdeel hem verleend.

Vervuild de vennen en de Peel verveend,

Verdroogd de bossen en de ziel versteend.

Waar bleef het edel Brabant dat zich weert?

VICTOR WESTHOFF

Ditmaal slechts een kort Wielenwerkgroepnieuws. Het hoofdartikel besteed overigens ruime aandacht aan

het Groote Wielengebied en wel aan de eenden. Het artikel Is een weerslag van één aspect van de

Wielenwerkgroepactiviteiten namelijk veldonderzoek.

*Een ieder wordt aangeraden om mee te gaan op de vogelexcursies. Een ganzenexcursie op zaterdag 11

januari 1992 en een watervogelexcursie op zaterdag 7 maart. Leg de datum vast. Nadere bijzonderheden

staan elders in dit nummer bij de agenda.


