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Nieuws Wielenwerkgroep

Vlinderberm Canterlân wint

’Miljeupriis Tytsjerksteradiel 1994’

Op 21 februari ontving de Wielenwerkgroep de eerste Milieuprijs van de gemeente Tytsjerksteradiel. De

prijs werd overhandigd door raadslid en jurylid Halko Smid onder toeziend oog van wethouder Julius

van der Werff. Dick Goslinga en Freek Nijland, beide binnen de werkgroep actief betrokken bij het

project, werden verrast met een bedrag van f 1000,- en een oorkonde.

Het idee voor de Vlinderberm ontstond in het ’Vlinderjaar’ 1989. In een aanbevelingsrapport werden

voorstellen gedaan voor een aangepast beheer van de berm langs het fietspad tussen Miedum en

Gytsjerk ten noordoosten van Leeuwarden. Er werd gekozen voor een beheer van gefaseerd maaien en
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De gemeente Tytsjerksteradlel wilde haar medewerking wel verlenen en een deel van de berm werd

voortaan geïnventariseerd als monitoring-route van de Vlinderstichting. Het Jaar daarop besloot ook de

gemeente Leeuwarden een aansluitend deel van de berm op dezelfde wijze te gaan beheren. Zo onstond

een lint van ca. 3 km Vllnderberm.

De Wlelenwerkgroep zorgde voor informatieborden om het publiek voor te lichten over het hoe en waar-

om van het veranderde beheer en de vlinders die er voor kwamen. De reacties waren voor het overgrote
deel positief. Een neveneffect was ook een grotere waardering van distels bij het publiek.

In totaal zijn 19 soorten dagvlinders sinds 1989 in de Vllnderberm gesignaleerd. Het gaat vooral om

algemene soorten. Vooral soorten met grassen als waardplant, zoals Zwartsprietdikkopje, Bruin

zandoogje, Argusvlinder en Hooibeest Je hebben sterk geprofiteerd van het beheer. Vooral voor het

Zwartsprietdikkopje is het biotoop optimaal. Op geen enkele andere monitoringroute in Nederland komen

zoveel Zwartsprletdikkopjes voor. In 1991 spande het aantal Zwartsprletdikkopjes de kroon, toen bij

één telling ca. 1900 vlinders werden geteld.
Het Vlinderberroproject heeft de gemeente Tytsjerksteradlel aan het denken gezet. Het project heeft

laten zien dat een natuurvriendelijk bermbeheer vruchten afwerpt en praktisch mogelijk is zonder

extra kosten. Binnenkort zullen de gemeentelijke plannen voor ecologisch bermbeheer in de

gemeenteraad aan de orde komen.

De Wlelenwerkgroep laat het eerste lustrum van de Vllnderberm niet ongemerkt voorbij gaan en is al

bezig met de voorbereiding van extra activiteiten. De toekenning van de mllieuprijs wordt gezien als

een erkenning voor de vele activiteiten die de Wlelenwerkgroep voor natuur en milieu ontplooit. Het

geld komt bovendien goed van pas. Er komen nieuwe informatieborden, een fototentoonstelling, een

voorlichtingsavond en enkele excursies.

Dick Gosllnga

Het rapport Vllnderberm (1990) met daarin o.a. het beheer van de berm Is te bestellen door f 5,- over

te maken op giro 4156998 van de Wlelenwerkgroep te Glekerk onder vermelding van 'Vllnderberm'.

afvoeren van het maaisel. Gedurende het gehele jaar zijn er delen van de berm waar de plantengroei

blijft staan, waardoor de vlinders hun gehele levenscyclus kunnen voltooien.

Dick Gosllnga en Freek Nijland showen de

'Miljeuprlis Tytsjerksteradlel 1994'

foto Actief


