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Nieuws Wielenwerkgroep

Blauwe Zone en regiowonen

Maar dat Is niet het enige, er is zelfs

woningbouw gepland (reglowonen 'aan de

rand van natuurgebied'). Voor de Wielen-

werkgroep zijn deze twee zaken tesamen

onverteerbaar. De Wielenwerkgroep heeft

daartegen bezwaar gemaakt en zelf een plan

op hoofdlijnen ingediend. Het reglowonen wordt slechts geaccepteerd in een klein deel van de Slauters,

Indien de rest binnen de Ecologische Hoofdstructuur komt te liggen, waardoor verdere

woonbestemmingen in de toekomst onmogelijk worden. In het plan krijgt het gebied een

natuurbestemming met andere functies: 1) grasland met agrarisch medegebruik (weidevogelgebled), 2)

grasland met extensieve begrazlng, 3) moerasgebied en rietland langs de Rijd, 4) bos met begrazing

langs het dorp Gytsjerk met wandelpaden, 5) locatie voor reglowonen en 6) reconstructie van het

jachthaventje. Wie er meer over wil weten kan mij bellen (05103-62736).

Een ander punt van kritiek is de uiterst krenterige Invulling van twee ecologische verbindingen
tussen de Alde Feanen en de Groote Wielen. Ecologische verbindingen tussen natuurgebieden zijn van

groot belang voor de verspreiding van soorten en voor de uitwisseling van erfelijke eigenschappen.
Voor de verblndlngszones is maar 50 hectare uitgetrokken. We hebben uitgerekend, dat dit neerkomt op

oeverstroken van nog geen 11 meter breed. Dat zal Darwln niet zo leuk vinden!

Internationale vogeltrekdag 10 oktober Op 10 oktober werkt de Wielenwerkgroep mee aan de

internationale vogeltrekdag, georganiseerd in meer dan 40 landen door Blrdllfe International, in

Nederland: Vogelbescherming. Het belooft een Interessante dag te worden. De Wielenwerkgroep wil

proberen de trekvogels te tellen in en rond de Groote Wielen, het Ottema-Wlersma reservaat en de

Slppenfennen. Wie mee wil doen, kan zich melden bij Jaap Oldenbroek (058-671604).

plantenwerkgroep In een vorige Twlrre heeft een oproepje gestaan voor deelnemers aan een

plantewerkgroepje, die de omgeving van de Groote Wielen op planten gaat onderzoeken. Er zijn nu drie

deelnemers. Wie het volgend Jaar mee wil doen, kan zich opgeven (bij Joop Bloem 058-661647). Henk

Jager, deskundige op het gebied van wilde planten te Gytsjerk, heeft toegezegd de groep te

begeleiden.

Freek Nljland

In Juli heeft de Wielenwerkgroep een inspraakreactie verzonden over de

schets ’Blauwe Zone’. Laat ik in het kort de voornaamste punten samenvatten. De Blauwe Zone is een

plan van de provincie Friesland over de ontwikkeling van het buitengebied, grofweg tussen Leeuwarden,

Akkrum en Drachten, wat betreft landbouw, natuur, recreatie en wonen. Dit plan, waarin onder meer

natuurherstel een belangrijk punt is, is in de Friese media zwaar gekraakt door de landbouwlobby. De

Wielenwerkgroep heeft daar een geheel andere mening over en staat in grote lijnen achter het plan.

Toch zijn er enkele bezwaren. Onze reactie is beperkt tot de natuuraspecten en wel vooral over het

Groote Wielengebied.
Kritiek is er over de ’afronding’ van het

Groote Wielengebied als kerngebied in de

Ecologische hoofdstructuur. Met de toevoe-

ging van ca. 50 hectare natuurgebied langs
de rijksweg E-10 (figuur 1) is de Wielen-

werkgroep het geheel eens. Dit (nu nog

agrarisch) gebied onttrekt door de diepe

ontwatering veel water aan het moeras de

’Koekoekspetten’ en aan de schraallanden

langs de Ryptsjerkervaart. Het gebied de

’Slauters’, tussen Gytsjerk en de Rijd, met

zeer grote potentiële natuurwaarden is

echter buiten de afronding gelaten. Toch

zijn de (vanwege het agrarisch gebruik nu

nog sluimerende) natuurwaarden van de

Slauters te vergelijken met die van het

gebied langs de Bouwepet, waarvan een deel

in de rullverkaling Tietjrksteradeel als

natuurontwikkelingssgebied is bestemd.

Figuur 1. Groote Wielen gebied. Gearceerd: bestaand

natuurgebied; gestippeld: nieuw natuurgebied volgens
de schets Blauwe Zone.


