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Uitgeperst

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

Ganzenjacht; Vogelbescherming heeft een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Gabor over excessen

bij de ganzenjacht. Jaarlijks worden in Nederland ca. 50.000 ganzen geschoten. Vele ganzen worden

aangeschoten. De Jachtpraktijk heeft met schadebestrljdlng niets te maken, aldus Jan Bonjer, directeur

van Vogelbescherming.

Groene Ruimte; De opschudding over de plannen van het rijk voor natuurherstel in Friesland in het

kader van het Structuurschema Groene Ruimte hebben de afgelopen drie maanden een climax bereikt. De

Landbouworganisaties, gemeenten, Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland en verschillende

politieke partijen hebben gehakt gemaakt van de 'moeras'-plannen. Er kwam slechts enig tegenwicht

vanuit natuurorganisaties, met name van It Fryske Gea, en van het ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij. Wel werden door vertegenwoordigers van de provincie de eigen plannen voor

de 'Blauwe Zone' nog wel enigszins overeind gehouden. Voor de krantenlezer een uitermate onduidelijke

situatie, aangezien beide plannen voor wat betreft het gebied tussen de Alde Feanen, Bergumermeer/de

Leyen en de Groote Wielen niet veel verschillen.

Golfbaan Lauswolt: Tot veler verrassing heeft de Raad van State besloten de schorsing van de

aanlegvergunning voor de uitbreiding van de golfbaan bij Beetsterzwaag te handhaven. Jan Jonker van

de Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk e.o. is gematigd blij met de uitspraak. Er is nog geen

uitsluitsel over de uiteindelijke beslissing.

Relatienota en verdeling landbouwgrond/natuur: De opschudding rond de 'Groene Ruimte' ging zover, dat

vanuit de landbouwwereld ook weer getornd werd aan eerdere afspraken over toekomstige verdeling van

landbouw en natuur in Friesland. Gedeputeerde Slem Jansen vond dit echter te gortig. De Friese

Milieufederatie is van mening, dat de vertraagde invulling van de aankoop van natuurgebieden, zoals is

vastgelegd in een convenant (akkoord) tussen provincie en rijk, heroverwogen zou moeten worden.

Aankoop is hard nodig en aankoopmogelijkheden blijven op deze wijze onbenut.

Roofvogelmoord: Uit het Jaarverslag van de Werkgroep Roofvogels Noord- en OostNederland (WRNON)

blijkt dat roofvogels nog steeds te lijden hebben van vervolging. Vooral in de omgeving van

Beetsterzwaag en Twijzel was het in 1992 raak. Geconstateerde methoden waren het uithalen van

nesten, het uitleggen van giftige prooien en het geweer.

Waddenzee I: De berichten in de pers lijken erop te wijzen, dat boren naar gas in de Waddenzee steeds

meer bespreekbaar wordt, de tegenstand van de Waddenvereniging en andere natuurbeschermings-

organisaties ten spijt. Het kabinet is nog verdeeld. Pas in het najaar is een standpunt van het

kabinet te verwachten.

Waddenzee 2: Het kabinet wil een kwart van de droogvallende platen in de Waddenzee tot het Jaar 2000

gesloten verklaren voor kokkel- en mosselvlsserlj. Dit in verband met de bedreiging van de

leefmogelijkheden van eldereenden en zwarte zeeëenden. De kamerfracties van CDA en VVD voelen er

niets voor. Nieuwe bedreigingen voor de eenden doen zich voor nu de vissers zonder vergunning op

splsula zijn gaan vissen, een klein schelpdlertje, als vervanging voor de kokkels en mossels.

Waddenzee 3: De Waddenzee en de Lauwersmeer zijn nieuw geplaatst op een de lijst van mogelijke

Nationale Parken. Anky Woudstra van de Waddenvereniging is daar niet zo gelukkig mee. Met een PKB

(planologische kernbeslissing) is de natuur in de Waddenzee voldoende veilig gesteld. Juridisch gezien

wordt de situatie er volgens haar niet duidelijker op. Staatsbosbeheer acht de plaatsing van de

Lauwersmeer op de lijst een goede zaak. Het geeft meer zekerheid voor het natuurbeheer.

Alde Feanen en de Deelen wetland; De Âlde Feanen bij Earnewâld en de Deelen bij Âldeboarn zijn

aangewezen als wetlands van internationale betekenis. Dit betekent, dat deze gebieden een meer

beschermde status krijgen.

Eierzoeken: In de tweede nota van wijziging bij de ’Reparatie van de Vogelwet’ wil staatssecretaris

Gabor het kievitseierenzoeken buiten Friesland verbieden. Weliswaar toonde Sake Roodbergen (BFVW) zich

gelukkig met het feit, dat het eierzoeken in Friesland doorgang kan vinden, maar het verbieden buiten

Friesland acht hij onbegrijpelijk. De gedachtengang, dat de nazorg (die voornamelijk in Friesland wordt

uitgeoefend) een compensatie is voor de schade die eierzoeken zou toebrengen, acht hij onjuist. Schade

is nooit wetenschappelijk aangetoond. De nazorg is geen vorm van compensatie maar een meerwaarde.

Hans Baron en Thymen de Groot van de Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk e.o. vinden dat het

eierzoeken ook in Friesland verboden moet worden worden. Het eierzoeken brengt wel degelijk schade

toe en is niet meer van deze tijd.


