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Uitgeperst

natuur in Friesland in de krant, van juni tot en met augustus op alfabetische volgorde

Lauwersmeer: De Ezumakeeg in het Lauwersmeergebied krijgt een andere bestemming. Het nu nog

groene boerenland maakt, als de plannen van NBLF en Staatsbosbeheer doorgaan, plaats voor bloemrijk

grasland en moeras. Mogelijk worden er in de toekomst herten uitgezet. Gedacht wordt vooral aan

edelherten. Het zijn liefhebbers van floringras, dat in het Lauwersmeergebied goed gedijt. Voor

toeristen wordt het gebied aantrekkelijk. Er zijn plannen voor een fietspad, wandelpad en een

vogelkijkhut.

Noordse Woelmuls: Er leven nog

steeds Noordse woelmuizen in het

natuurgebied 'Jan Durkspolder' in de Alde

Feanen. Dat blijkt uit onderzoek van

braakballen van uilen. In twee braakballen

van een ransuil ingebracht bij het Fries

Natuurmuseum door een Inwoner uit

Earnewêld bevonden zich schedelresten van

de Noordse Woelmuls. Er was twijfel of de

Noordse woelmuls nog wel voorkwam in

Friesland. Plannen voor een recreatieve

bestemming voor de Jan Durkspolder zijn in

1979 niet doorgegaan door de mogelijke

aanwezigheid van de zeldzame Noordse

woelmuls.

Schiermonnikoog: In het Nationale Park Schiermonnikoog broedt het grootste aantal bedreigde

vogelsoorten (27) van alle door Natuurmonumenten beheerde gebieden. Hierbij zijn soorten als Lepelaar,

Dodaars, Geoorde Fuut, Noordse Stern, Strandplevier, Velduil, Blauwe kiekendief, Grote kareklet en

Kemphaan. Opvallend is dat het noorden hoog scoort bij de Rode Lijst-soorten. Overige Friese gebieden

zijn Griend met 10 Rode Lijst-soorten, waarbij de Dwergstern, en het Fochteloërveen met 19 bedreigde

soorten, waarbij Grauwe klauwier en Draaihals.

Tjongerdellen: De Tjongerdellen wordt samen met het Katlijker Schar één grote waterstaatkundige
eenheid. De ministeries van Verkeer, Landbouw en Milieubeheer trekken f 24 miljoen uit om verdroging

in natuurgebieden tegen te gaan. De Tsjongerdellen zal hiervan als eerste natuurterrein in Friesland

profiteren. Ultsje Hosper van It Fryske Gea is enthousiast over de samenwerking tussen

natuurbeschermers en waterschapsmensen bij dit plan. Ook de streek is gematigd positief.

Weg Leeuwarden-Aldtsjerk: Gedeputeerde Staten van Friesland beginnen een Mllieu-Effect-

Rapportage (MER) naar de mogelijke tracé's voor de geplande weg tussen Aldtsjerk en Leeuwarden. In

brede kring heerst verzet tegen de provinciale plannen. Verschillende organisaties, waaronder de

Wielenwerkgroep, de Friese Milieufederatie, het ministerie van Landbouw, het gemeentebestuur van

Leeuwarden willen dat de nulplus-variant (het opknappen en verbeteren van de bestaande route over

Oentsjerk/ Gytsjerk/ Zwartewegsend) ook in het onderzoek wordt betrokken. Twee provinciale

adviescommissie, de Provinsjale Wetter en Mlljeu Kommlsje en de Provinciale Planologische Commissie

hebben zich ook hiervoor uitgesproken. Het Bestuurlijk Overlegplatform Stadsgewest Leeuwarden vindt

dat bij de nulplusvarlant een rondweg om Oentsjerk moet worden onderzocht. De Wielenwerkgroep is

verklaard tegenstander van de oostelijke variant langs de Murk, vlak langs het natuurgebied 'de

Groote Wielen', waar juist het Landbouwschap voorstander van is, omdat er dan minder landbouwgrond
wordt versnipperd.

Fries natuurbeleid: e Rekenkamer heeft kritiek geuit over de traagheid waarmee in Friesland,

Limburg en Overijssel de uitvoering van het Natuurbeleidsplan verloopt. Deze kritiek spoort met de

opvatting van de natuur- en milieuorganisaties over de uitvoering van het Natuurbeleidsplan in

Friesland.

Houtwiel: Een deel van het Houtwiel tussen Veenwouden en Broeksterwoude krijgt een andere na-

tuurbestemming. Staatsbosbeheer streeft daar naar laagveenmoeras met veel open water. In het gebied

liggen schraallanden. Vanwege gebrek aan kwel kwam de doelstelling schraalland niet zo uit de verf.

Er wordt nu eerst geprobeerd de nieuwe doelstelling te bereiken door het vasthouden van regenwater.
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