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Uitgeperst

natuur in Friesland in de krant, van september tot en met november op alfabetische volgorde

Distels: Op 30 september heeft de FFF haar ideeën over herziening van de Friese distelverordenlng

aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Het Stlkelnümer van Twlrre werd door Freek Nijland overhandigd

aan gedeputeerde Sicko Heldoorn.

Nat uurplannen in Friesland: Onder druk van een dreigende motie van CDA, VVD, FNP en RPF/SGP

zijn Gedeputeerde Staten van Friesland en de landbouworganisaties tot een 'compromis' gekomen over

een verlaging van de toewijzing van hectares voor nieuw natuur- en beheersgebied. Hiermee is het

convenant verbroken dat eerder tussen belde partijen was gesloten. In plaats van ruim 14.500 ha

volgens het convenant wordt nu slechts maximaal 9.000 ha vastgelegd. Als pleister op de wonde is het

begrip 'vliegende hectares' geïntroduceerd. Daarbij kunnen op vrijwillige basis in de toekomst op ca.

5500 ha beheersovereenkomsten worden afgesloten (maar ook weer opgezegd?). In hetzelfde akkoord

wordt de beoogde 5400 ha natuur- en beheersgebied in het ROM-project in ZG-Frlesland teruggebracht

naar 2000 ha, en in de Blauwe Zone resteert bulten de Burd en het EllAn (die al aangewezen waren)

nog slechts 225 ha nieuw natuurgebied. De 450 ha 'Nieuwe Venen' aan de oostkant van de 'Alde Feanen'

zijn geschrapt. It Fryske Gea, Natuurmonumenten en de Friese Milieu Federatie zijn zeer verbolgen over

dit compromis. Het is een bom onder het convenant. Zij vragen het rijk om de provincie tot andere

gedachten te brengen. Of het rijk met het compromis akkoord zal gaan, is nog onduidelijk.

Houtwallenlandschap Eastermar en Achtkarspelen: De directie Beheer Landbouwgronden wil

in het hout wallengebied van Achtkarspelen en Eastermar de terugkeer van wilde planten bevorderen

langs de percelen. Daartoe mogen de perceelranden niet worden bemest en mogen er ook geen chemische

bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Het experiment begint vanaf 1 oktober en beslaat een gebied van

2000 ha. Boeren kunnen meedoen op basis van vrijwilligheid. Ze krijgen een vergoeding voor deelname.

In deze gebieden zijn verenigingen van boeren (Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Achtkarspelen en de Vereniging Eastermars LAnsdouwe) met plannen gekomen om zelf het

landschapsonderhoud ter hand te nemen en de continuïteit van het agrarisch bedrijf te bevorderen.

Vooral Eastermars LAnsdouwe legt de nadruk op duurzame landbouw en een meer milieuvriendelijke wijze

van werken.

Waterschapsverklezingen; Op 24 november zijn er bestuursverkiezingen gehouden voor de

waterschappen. Omdat waterschappen een grote invloed hebben op natuur en milieu in Friesland, heeft

de Friese Milieu Federatie campagne gevoerd om eigen kandidaten naar voren te schuiven. Ook door

landbouworganisaties, Kamer van Koophandel en Woningbouwverenigingen is er driftig campagne gevoerd.

Het resultaat voor de Friese natuur- en milieubescherming was positief. Twaalf natuur- en

milleukandldaten werden gekozen als volmacht. Drie in waterschap Friesland en negen in verschillende

boezemwaterschappen. Bovendien is er onder meer door de aandacht in de media veel aandacht

geschonken aan natuur en milieu in de waterschappen.

World Blrdwatch: In negentig landen zijn vogelaars op zondag 10 oktober erop uitgetrokken om

vogels te tellen. In Nederland werd de telling georganiseerd door Vogelbescherming en S0V0N. De

Friese coördinatie was in handen van SOVON-Friesland. Dlck Schut nam daarbij de honneurs waar. De

Friese waddenkust werd geteld door de wadvogelwerkgroep van de FFF. De gegevens werden elke twee

uur doorgegeven naar het provinciale telcentrum bij Omrop FryslAn. In de Friese top-vijf, goed voor

393.000 vogels, hadden de wadvogels een groot aandeel.

Zandverstuiving in Hollumerdulnen: Rijkswaterstaat gaat een project beginnen om stuivend

zand weer terug te krijgen in de duinen. Het project vindt plaats in de Hollumerdulnen. In een duin

wordt een sleuf gemaakt, waardoor een 'tochtgat' ontstaat tussen twee duinvalleien. De wind krijgt

zodoende vrij spel. Op die manier ontstaat er meer dynamiek, waardoor bepaalde (pionier)soorten meer

kansen krijgen zich te vestigen.

Bossen bij Beetsterzwaag: Verzekeringsmaatschappij Aegon heeft een deel van haar bossen bij

Beetsterzwaag verkocht aan een particulier. Staatsbosbeheer wilde dit bos ook kopen, maar viste

achter het net. In een ander deel wordt de houtproductie versneld ter hand genomen. Hiertoe moet

onder meer de ontwatering worden verbeterd. De natuurbeschermingsorganisaties zijn hiermee zeer

ongelukkig.

Dassen: Dassen hebben in Gaasterland dit jaar hier en daar voor schade gezorgd aan landbouw-

percelen. Ze wroetten de grond om op zoek naar regenwormen. Volgens de boeren zorgt de mestinjectie

mogelijk voor meer wormen in de bodem, die dan weer dassen aantrekken. Het jachtfonds zal de boeren

schadeloos stellen. Op de Dellebuursterheide zijn dassen uitgezet in het kader van een NBLF-project.

In het 190 hectare grote natuurgebied is een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd.


