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Uitgeperst

natuur in Friesland in de krant, van oei tot en net augustus op alfabetische volgorde

Campagne tegen gasboringen Waddenzee; De Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee

start een campagne tegen gasboring in de Waddenzee. Het herenakkoord tussen overheid en

gasmaatschappijen over een stop op gaswinning In de Waddenzee loopt af in 1994. De Waddenvereniging
is er niet gerust op, dat het akkoord wordt verlengd.

Peilbesluit Yzermieden: Het waterschap Llts en Lauwers heeft het slootwaterpeil in de polder
Yzermieden officiéél verlaagd tot 1.50 m beneden N.A.P.. Verschillende natuurorganisaties waaronder de

FFF en Staatbosbeheer hebben bezwaar aangetekend, aangezien de Yzermieden een bestemming als

natuurgebied heeft. De provincie moet het besluit nog goedkeuren.

Rondweg Drogeham; De Stichting tot behoud Buitengebied Drogeham heeft met succes bij de Raad van

State de aanlegvergunnlng voor een rondweg bij Drogeham aangevochten. Mogelijk loopt nu de gemeente
de E.G.-subsldle mis in verband met vertraging van de procedure. De stichting knokt al vele jaren

tegen aanleg van de weg, vanwege aantasting van het houtwallenlandschap ten zuiden van het dorp.

Slibstorting In de Waddenzee; Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden tot storting van

schoon slib, gebaggerd uit de Harllnger haven, voor de Friese kwelderkust (project 'Stortwad'). Dit

zou lelden tot versnelde aangroei van de kwelders. De Waddenzeevereniglng staat niet te Juichen, maar

studeert nog druk op het project.

Steltloperslaapplaatsen langs de Geeuw: De Ulster Johan de Jong heeft een boekje open

gedaan over twee kleine StaatbosbeheerterreintJes langs de Geeuw, waar steltlopers slapen, o.a.

kemphanen en grutto's. Hij maakt zich zorgen over de toenemende recreatiedruk en de aanleg van een

aanlegplaats door de Marrekrlte, waardoor recreanten door de natuurgebiedjes banjeren.

Vereniging Eastermars Lflnsdouwe: In Eastermar is de Vereniging Eastermars Lénsdouwe (V.E.L.)

opgericht, bestaande uit boeren en andere landeigenaren. De vereniging wil in eigen omgeving het

landschapsonderhoud ter hand nemen. Veehouder P. de Jong van de V.E.L. wil door een lang
onderhoudscontract met de overheid dat de gemeenschap zelf betrokken wordt bij het onderhoud van

landschapselementen, fletpaden en ruiterpaden enz.. Naast beheersvergoedingen rekent de V.E.L. ook op
financiële steun van het bedrijfsleven.

Weidevogel reservaten: Bij de presentatie van het rapport 'Broedvogels in de Blnnemiede/Wees-

hulspolder' heeft de Wielenwerkgroep bij monde van Freek Nljland gepleit voor een discussie op

provinciaal niveau over de Instandhouding van weldevogelreservaten en het betrekken van de

ecologische landbouw bij het beheer.

It Wild: De Raad van State heeft beslist, dat doorgegaan kan worden met de bouw van het

bungalowpark 'Buitenplaats It Wild', echter zonder aanlegfaclllteiten voor boten. It Fryske Gea kan

leven met de uitspraak omdat deels tegemoet gekomen is aan de negatieve uitstraling naar het

omliggend natuurgebied.

Zandbank voor Workumerbultenwaard: Met zand,
dat vrijkomt bij het uitbaggeren van een vaargeul in

het IJsselmeer, wordt een zandbank opgespoten bij de

Workumerbultenwaard. Marten Wessellus (NBLF)

verwacht, dat het zand zal zorgen voor aangroellng
van de Workumerbultenwaard, die met afslag te kampen

had. Er zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan voor

sterns en andere vogelsoorten om op de buitenwaard

te broeden.

Afschot zilvermeeuwen Schiermonnikoog?: Staatssecretaris Dzsingisz Gabor verleent geen

afschotvergunningen voor zilvermeeuwen op Schiermonnikoog. Hierom was gevraagd door plaatselijke
boeren en door de vogelwacht aangezien veel weldevogelkuikens door Zilvermeeuwen werden gegrepen en

verorberd.

Bermbeheer: In verschillende gemeenten wint een meer ecologische benadering van bermbeheer

terrein, waardoor wilde planten meer kansen krijgen. De gemeente Opsterland is met haar ecologisch

natuurbeheer één van de pioniers in Friesland. De gemeente Smallingerland laat een onderzoek doen

naar het voorkomen van plantensoorten in bermen en sloten met het oog op toekomstig ecologisch
beheer.

Het opspuiten van de zandbank foto L.C.


