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Uitgeperst

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

Eastermars LAnsdouwe; De vereniging Eastermars LAnsdouwe, waarin boeren samenwerken om de leef-

omgeving te verbeteren door meer milieu-vriendelijk te boeren en het natuuronderhoud van landschaps-

elementen zelf te hand te nemen, heeft een prijs gekregen van het ministerie van V.R.O.M. en een

bedrag van f 250.000 voor de uitwerking van de plannen. Ook van de Friese Milieufederatie ontving de

vereniging een prijs, de 'Zilveren Maan', uitgereikt op het jubileumsymposium van de milieufederatie.

De vereniging krijgt navolging. Boeren bij Buitenpost hebben zich georganiseerd in een vereniging voor

agrarisch-, natuur- en landschapsbeheer.

Friesland buitendijks: Het plan voor het natuurontwikkelingsproject Friesland buitendijks staat of valt

met een Europese subsidie van f 12 miljoen. Een provinciale werkgroep is voor toepassing van het

Natuurbeleidsplan. Op een voorlichtingsavond zei Piet Dijkstra (provincie) tegen de boeren, dat ze

moesten kiezen 'tussen twee kwaden'. Of het gebied wordt aangekocht door de overheid in het kader van

het Natuurbeleidsplan of de Natuurbeschermingswet wordt er van kracht, hetgeen gebruiksbeperkingen
met zich mee brengt.

Gasbel in de Waddenzee: De Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee heeft 60.000

handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer tegen gasboringen in de Waddenzee. Begin 1994 loopt

de 10-jarige periode af waarin de boringen waren opgeschort. Volgens Hans Revier van de

Waddenvereniging is er in de Tweede Kamer voldoende steun voor een nieuw moratorium. Ook de

Vereniging van Waddenzeegemeenten heeft gepleit voor een vijfjarige boorstop.

Katlljker Schar: It Fryske Gea wil de vroegere loop van de TJonger in ere herstellen. De destijds

afgesneden bochten lopen nu nog door het Katlijker Schar, verland of verstopt onder de begroeiing.
Wanneer de oude rivier tot leven wordt gewekt, dan kan het water van de hogere zandgronden weer op

natuurlijke wijze afzakken naar het lagere dal van de TJonger.

Verdroging natuurgebieden 1: In veel Friese natuurgebieden wordt het ecologisch functioneren ernstig

belemmerd door verdroging. Hoogvenen, trilvenen en blauwgraslanden degenereren en de flora verarmt.

Kwelwater komt niet meer tot aan de wortelzones van de planten, omdat het grondwaterpeil door een

overmatig agrarisch gebruik steeds verder daalt. Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie.

Verdroging natuurgebieden 2: Om de verdere verdroging van natuurgebieden in Friesland te stoppen
hield Ultsje Hosper (It Fryske Gea) een pleidooi voor een zuinig omspringen met het schaarse

grondwater. Het beregenen van het land of het drenken van vee met water uit waterwinputten acht hij

uit den boze.

Verdroging Fochtelooërveen: Een proefproject van de provincie en het waterschap Tjonger-

Compagnonsvaarten om het Fochteloërveen voor uitdroging te behoeden gaat niet door. De AMEF die 20

ha grond bezit wil niet meewerken.

Weldevogelreservaten: De FFF en de Wielenwerkgroep hebben in een gezamenlijke brief aan de provincie
ervoor gepleit dat naast natuurontwikkeling in nieuwe en oude natuurgebieden blijvende aandacht wordt

gegeven aan duurzame instandhouding van weldevogelreservaten en schraallanden. Belde organisaties

pleitten voor de instelling van een provinciale werkgroep, waarin natuurbeheers- en -beleidslnstanties

zitting hebben, aangevuld met deskundigen uit de particuliere natuurbescherming.

Wljnjeterper Schar: Staatsbosbeheer gaat in 1993 een perceel in het Wijnjeterper Schar afplaggen. De

verrijkte bovenlaag wordt verwijderd met een dikte van 10-40 cm, waardoor de planten de rijke

voedingsbodem kwijt zijn en dichter op het grondwater komen. Boswachter Graddus Schievlnk hoopt op

deze manier weer de orchideeën terug te krijgen, die hier in grote getale bloeiden.

Âlde Feanen wetland?: De aanwijzing van de Alde Feanen als ’wetland’ is aanstaande. De ambtelijke

voorbereiding is rond. Aanwijzing als wetland betekent, dat het gebied Internationale erkenning krijgt

als nat natuurgebied, waarvoor extra beschermende maatregelen geboden zijn.

Blauwe Zone: Als uitvloeisel van het Natuurbeleidsplan worden er in het kader van het Structuurschema

Groene Ruimte op diverse plaatsen in Nederland ’strategische groenprojecten’ ontwikkeld, waarin de

natuur versterkt wordt. De provincies hebben hierin een voortrekkersrol. In Friesland gaat het om de

de ’Blauwe Zone’, ongeveer de driehoek Leeuwarden-Drachten-Akkrum. Twee belangrijke natuurgebieden

liggen hier al: de Alde Feanen en de Groote Wielen. Belangrijke elementen van het plan zijn: verbinding

van beide natuurgebieden door ecologische verbindingszones en uitbreiding van de Âlde Feanen met

nieuw moerasgebied. Over de plannen onstond in de pers veel opschudding.


