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Uitgeperst

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

Bodemdaling in Friesland: In de Friese veengebieden zal de bodem binnen vijftig Jaar meer dan

een halve meter dalen. Dat komt vooral door de voortdurende waterpellverlagingen ten behoeve van de

landbouw. De bovenlaag van het veen droogt uit, waardoor een onomkeerbaar proces van oxidatie op

gang komt. De veenlaag teert in en verdwijnt tenslotte. De studie is verricht in opdracht van de

provincie, vanwege de grote belangen die op het spel staan in verband met landbouw, natuur en

waterbeheersing in Friesland.

Bos bij Hoornsterzwaag: De gemeenteraad van Heerenveen moet beslissen over het de aanwijzing

van bos bij Hoornsterzwaag als verzuringsgevoellg element. In de oude plannen waarover een akkoord

bestond met de landbouw was het bos (groter dan 5 ha) aangemerkt als niet-verzuringsgevoellg. In de

nieuwe plannen wel. In de 'Interimwet' zullen alle bossen groter dan 5 hectare en bosperceeltjes van

natuurbeschermingsorganisaties automatisch een verzuringsgevoellge status hebben. De georganiseerde

landbouw is boos over de verandering van de plannen. Dit soort discussies speelt overal in Friesland,

aangezien een dergelljke status gevolgen heeft voor de maximale omvang van de veestapel op

nabijgelegen landbouwbedrijven.

Elerzoeken: Dit Jaar wordt een nieuwe regeling van kracht voor het eierzoeken. Eierzoekers mogen

tot en met 8 april rapen met een 'aalslkerskaart' en schriftelijke toestemming van de betrokken boer.

De BFVW is het niet eens met de noodzaak tot schriftelijke toestemming en voelt zich mln of meer

overvallen door dit besluit. De provincie en de BFVW willen dat Gabor een andere regeling treft. Een

ander punt van kritiek is de instelling van een aparte Friese aalslkerskaart, die slechts in Friesland

geldig is en één voor de rest van Nederland. Vogelbescherming vindt de regeling eigenlijk nog te

mager en vindt dat de BFVW Jaarlijks zou moeten bijhouden hoeveel eieren er geraapt worden.

Fochteloërveen: Natuurmonumenten wil een snelle uitbreiding realiseren van het Fochteloërveen

met 200 hectare, nu nog landbouwgrond. De natuurbeschermlngsverenlging heeft de grond nodig als buf-

fer van kruldenrijk nat grasland. Dit zal de waterhuishouding in het Fochteloërveen ten goede komen.

Natuurmonumenten vraagt van Gedeputeerde Staten om snel een voorlopige begrenzing vast te stellen

tussen natuur- en landbouwgebied, zodat stappen kunnen worden gezet om de grond aan te kopen.

Mllleuprijs Tytsjerksteradlel: Op 21 februari heeft de Wielenwerkgroep de'Mlljeuprlls

Tytsjerksteradiel 1994' in ontvangst genomen. De prijs werd toegekend voor het project 'de Vllnder-

berm' bij Gytsjerk. Een belangrijke overweging voor de toekenning was, naast de praktische en

educatieve waarde, de ultstaling die het project gehad heeft voor de gemeentelijke plannen voor

ecologisch groenbeheer.

Natuurplannen In Friesland: Het Rijk heeft grote moeite met de invulling van het Natuur-

beleidsplan zoals dat de provincie Friesland voor ogen staat. In het novemberakkoord dat Gedeputeerde

Staten sloot met de landbouw werd de oorspronkelijk geplande 14.500 ha nieuw natuurgebied

ingekrompen tot 9.000 ha plus 'vliegende hectares' van niet begrensd beheersgebied. Thom Dieles van

de Friese Milieu Federatie heeft grote kritiek op de opstelling van de provincie. De natuurbescherming

en recreatie zijn buiten spel gezet bij het akkoord. In de Provinciale Staten hebben alleen D-66 en

Groen-Links zich verzet tegen de afkalving van de natuurplannen en de gevolgde procedure. Het is zeer

de vraag of het Rijk nog wel geld steekt in de geamputeerde plannen voor de Blauwe Zone/Alde Feanen.

De provincie staat nog een pittig gesprek te wachten met staatssecretaris Gabor. Gedeputeerde Slcko

Heldoorn ziet echter nog wel mogelijkheden om het rijk te overtuigen.

Speedboten verjagen eldereenden: Zeeuwse mosselbedrljven verjagen eldereenden met

speedboten van de mosselpercelen in de Waddenzee. Volgens het Nederlands Instituut voor Onderzoek

van de Zee (NIOZ) leidt dit tot grote verstoring in de Waddenzee. Nederlands grootste natuurgebied is

verworden tot een kweekvijver, waaruit de natuur wordt verbannen, aldus M. Leopold van het NIOZ.

Achteruitgang natuur: Vogelbescherming heeft een nieuwe Rode lijst uitgegeven met bedreigde en

kwetsbare vogelsoorten. Een week later kwam de directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF) met

een schrikbarend rapport over de achteruitgang van de Nederlandse natuur. De reacties uit Friesland

van Jaring Roosma en Karst Meijer van de Fryske Feriening foar Fjildbiology en van Evert Jan Lammerts

van NBLF-Friesland bevestigden dit sombere beeld.

Bekalking bos: Staatsbosbeheer neemt in Oranjewoud bij Heerenveen een proef met het bekalking

van bos. In drie weken tijd is ca. 15000 kilo kalk gestrooid in een bos van 10 hectare. Men hoopt

hiermee de verzuring tegen te gaan. De proef vindt plaats zowel in een deel met Douglas-sparren en

een deel met jonge loofbomen.


