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Uitgeperst

natuur in Friesland in de krant, van februari tot en met mei op alfabetische volgorde

Fietspad Blnnemlede: Na 14 Jaar touwtrekken komt er definitief geen recreatief fietspad door de

Binnemiede bij Gytsjerk. Een succes voor de Wlelenwerkgroep, die een andere route voorstelde langs de

Murk. Dat voorstel is door de provincie overgenomen.

Groene hel: De kreet van de Friese Kamer van Koophandel, dat Friesland is uitgegroeid tot de Groene

Hel van het Noorden heeft veel stof doen opwaaien. Volgens de K.v.K. worden verschillende initiatieven

vanuit het bedrijfsleven onmogelijk gemaakt door allerlei milieubepalingen en aanwezigheid of

aanwijzing van nieuwe natuurgebieden. Milleugedeputeerde Steljvers is fel van leer getrokken tegen
dit doemdenken van het Friese bedrijfsleven.

Plataan: De Plataan voor de Harmonie in Leeuwarden is niet

meer. Evenals trouwens de Harmonie zelf. Herman Sieben en

Jan Doede Niemeier van de Vrienden van de Plataan zagen

het gebeuren. Vier meter van de stam gaat naar het Fries

Natuurmuseum.

Roofvogelmoord; In 1991 zijn in de vier noordelijke

provincies meer roofvogels gedood. Er zijn nieuwe

aanwijzingen, dat dit door Jagers gebeurt. Belangrijkste
doodsoorzaken zijn afschot en vergif. Volgens Johan Krol

moeten natuurbeschermers en jagers samen zoeken naar een

effectieve aanpak van de roofvogelvervolging. De K.N.J.V.

heeft hierbij een belangrijke rol. ZIJ zal ook in eigen

kring de zaak aan de orde moeten stellen.

Terschelling: Staatsbosbeheer, die ca. BOX van het

grondgebied van Terschelling beheert, komt met een nieuw

beheersplan voor het eiland. Er wordt geprobeerd om de

oude waterhulshoudkundlge situaties weer in ere te

herstellen. Gestreefd wordt naar meer natuurlijke

omstandigheden en variatie. Het publiek krijgt het eerst te

maken met het veranderd bosbeheer met minder kappen en

meer dood hout. Op vochtige plaatsen zal naaldbos vanzelf

plaats maken voor loofbos.

Waterwinning Vlieland; De Waddenvereniging, Stichting

Duinbehoud, Friese Milieuraad en de Stichting Natuur en

Milieu hebben bot gehaald bij de Raad van State over de bouw van een zoetwater-zwembad bij het

strandhotel Vlieland. Het gaat de natuurbeschermingsorganisaties in feite om de winning van water en

niet zozeer om het zwembad zelf. Een procedure over uitbreiding van de waterwinning op Vlieland loopt
nog. De Waddenvereniging dringt aan op het onderzoeken van alternatieven.

It Wild: De kranten stonden de afgelopen maanden bol van de verwikkelingen rond het recreatieproject

'Buitenplaats It Wild'. Een tweede schorsingsverzoek door It Fryske Gea bij de Raad van State voor de

bouwwerkzaamheden van het bungalowpark had succes. Het werk werd stilgelegd. Een tussentijds
'compromis-bod' van de provincie werd door It Fryske Gea van de hand gewezen, omdat het onvoldoende

tegemoet kwam aan de bezwaren van te grote recreatiedruk in de Alde Feanen. Op de Jaarvergadering
van It Fryske Gea op 13 mei werd duidelijk, dat de nieuwbakken leden, de Guppen-familie, geen poot
aan de grond kregen en dat het dreigement van de provincie met een (intussen weer ingetrokken)
schadeclaim veel kwaad bloed had gezet.

Eierzoeken: Het ljipaisikjen staat onder druk. Het Europese hof heeft de Nederlandse regering op-

nieuw berispt omdat de EG-vogelrichtlijn niet wordt nageleefd. De Nederlandse Vereniging tot Bescher-

ming van Vogels is een campagne begonnen tegen het rapen van kievitseieren. Volgens Sake Roodbergen
(BFVW) een wanhoopsoffensief. In het voorontwerp Vogelwet wordt een combinatie van eierzoeken en

nazorg nog toegestaan. Mogelijk wordt dit voorlopig de uitslag. Nieuwe wetgevingen volgen nog.

Frieslands buitendijks: De aanvraag voor EG-subsidie door It Fryske Gea voor het natuurproject
Friesland buitendijks heeft van alle kanten steun ontvangen. Ook staatssecretaris Gabor steunt de

aanvraag. De boeren in het gebied willen zo snel mogelijk zekerheid over de plannen. De Werkgroep

Wadvogels wil, dat er in de plannen rekening wordt gehouden met de (internationale) waarden voor

vogels. Hier is jaren voor gevochten.
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