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Nieuws Wielenwerkgroep

Aandacht voor de Ryptsjerksterpolder in 1993.

De Wlelenwerkgroep heeft steeds gepleit voor een evenwichtig beleid voor behoud en ontwikkeling van

de natuurgebieden In onze omgeving. In 1990 heeft de Wlelenwerkgroep aangedrongen op de Inrichting

van een ecologische verblndlngszone langs de vaart de Bouwepet, waardoor de natuurgebieden van de

Groote Wielen worden verbonden met het Ottema-Wlersma reservaat en Slppenfennen, waardoor één groot

natuurgebied ontstaat. Vorig Jaar heeft de Wlelenwerkgroep zich sterk gemaakt voor behoud van de

(veen)graslanden van de Blnnemiede/Weeshuispolder, waar nog altijd een keur aan weidevogels broedt.

Het komend Jaar wil de Wlelenwerkgroep In samenwerking met It Fryske Gea de schijnwerpers richten op

de natuurontwikkeling In de Ryptsjerksterpolder.In deze polder wordt het agrarisch medegebruik

langzaam afgebouwd en vervangen door meer natuurlijke begrazing met Exmoorpony's, Schotse

hooglanders en Soay-schapen. Minder cultuur en meer natuur. Een wat wildere en ruigere natuur met

afwisseling nat en droog krijgt hier kansen.

De Wlelenwerkgroep wil In 1993 In samenwerking met It Fryske Gea aan de bevolking In eigen omgeving,

maar ook aan een wijder publiek, laten zien wat voor gevolgen het veranderde beheer heeft en welke

belangrijke natuurwaarden de RypstJerksterpolder bezit. Het Is belangrijk, dat dit gebeurt, want over

de Ryptsjerksterpolder bestaan nogal wat misverstanden. De Wlelenwerkgroep ziet het als haar taak om

daarin verandering te brengen. Gedacht wordt aan een reeks van activiteiten zoals excursies, lezingen

en een fototentoonstelling. Nadere Informatie volgt nog.

Freek Nljland

Een ieder heeft het afgelopen half jaar in de kranten de merkwaardige en opgeblazen discussie kunnen

volgen over de ’moeras’plannen in bepaalde delen van Friesland. Door de tegenstanders van de plannen

voor nieuwe natuur werd het voorgesteld alsof Friesland één groot moeras zou worden, waarbij

tegelijkertijd de natuurbescherming werd aangewezen als oorzaak van de moeilijkheden in de landbouw.

Een voorstelling van zaken, die ver bezijden de waarheid is, maar helaas nogal wat succes heeft

geoogst. In werkelijkheid gaat het slechts om een beperkt herstel van de aangetaste en versnipperde

natuur in het kader van het Natuurbeleidsplan. Dat herstel is hoog nodig, gezien de aftakeling van de

natuur om ons heen. Het natuurherstel zal moeten lelden tot grotere aaneengesloten natuurgebieden,

waardoor de kans op uitsterven van plant- en diersoorten kleiner wordt en de natuur zichzelf meer

bedruipen kan en minder te lijden heeft van de omringende vervullingsbronnen. Dit wordt ook wel

aangeduid met de term natuurontwikkeling. Die natuurgebieden zullen natter zijn dan in het nabije

verleden. Naast verzuring door meststoffen is juist de verdroging, vanwege dipontwatering van de

omringende agrarische gebieden, een belangrijke oorzaak geweest van de achteruitgang van da natuur.
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