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Uitgeperst

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

Noord-Frlesland Buitendijks: De Europese Unie stelt f 7,9 miljoen gulden beschikbaar voor het

natuurontwikkelingsproject Noord-Friesland Buitendijks. Eerder was al 1,1 miljoen gulden toegezegd.
Voorwaarde is dat rijk en provincie ook samen f 9 miljoen gulden ophoesten. Daarmee is dan de totale

financiering van het plan rond. Voor het beheer van het gebied begint It Fryske Gea volgend jaar

samen met het Wereld Natuur Fonds een publieksactie. Het WNF garandeert een half miljoen. Gestreefd

wordt naar f 2 miljoen.

Traplopen voor vissen: De eerste vistrap in Friesland is op 12 oktober in gebruik genomen. Deze

bevindt zich in de stuw in het verbindlngskanaal bij Olterterp. Gedeputeerde Slem Jansen mocht de

openlng verrichten. De vissen kunnen het vroeger onneembare obstakel nu overwinnen door zigzaggend
de vlspassage te bedwingen.

Vllndervrlendelijk maalbeheer: Ter

gelegenheid van het vijfjarig bestaan van

de 'Vllnderberm' te Gytsjerk heeft de

Wlelenwerkgroep in samenwerking met It

Fryske Gea op 29 september een studie-

middag georganiseerd onder het motto

'Minder maaien, meer dieren'. De studie-

middag trok vele belangstellenden naar

café Wouters te Leeuwarden, waaronder ver-

tegenwoordigers van waterschappen, gemeen-

ten en natuurbeherende organisaties.
HenkJan Kievit van de Vlinderstlchtlng

pleitte voor een terughoudend maalbeheer,

waarbij delen van de plantengroei blijven

staan zodat de levenscyclus van vlinders

kan plaatsvinden. Ook voor andere Insecten

en kleine zoogdieren is dit maalbeheer van

groot belang.

Waddenzee: Het paarse kabinet blijft

vasthouden aan de overeenkomst die het

vorige kabinet sloot met de oliemaat-

schappijen. In dat akkoord mag (schuin)

worden geboord vanaf de wal of de eilanden

en slechts zeer beperkt in de Waddenzee

zelf. Minister de Boer en staatssecretaris

Tommel van VROM zitten in een lastig

parket omdat ze als kamerlid tegen de gas-

boringen waren.

Wateropslag in Friesland: Door oxidatie van veengrond en door gaswinning daalt de Friese

bodem de komende vijftig Jaar met een halve meter. Hierdoor ontstaan problemen met het waterbeheer

in de toekomst. Ambtenaren en waterschapsbestuurders hebben op een symposium op 3 oktober

oplossingen aangedragen. Een wateropslag van 30 km 2
en het in ere herstellen van zomerpolders die

van de herfst tot het voorjaar onder water staan, zijn hierbij onder meer voorgesteld.

Fries natuurbeleid: Het Friese plan voor 5500 hectare aan ’Vliegende hectares’ ontmoet stevige
kritiek van het rijk. De Rijks Planologische Commissie adviseert de minister van VROM om hiermee niet

akkoord te gaan vanwege het vrijblijvende karakter van de vliegende hectares. Wel mag per 1 Januari

een experiment met vliegende hectares van start gaan bij Wommels en rond het Slotermeer. Hierbij

ontvangen boeren een vergoeding van f 660 tot f 1530 per hectare als zij het beheer en gebruik

aanpassen aan de weidevogels. Ook het Streekplan Friesland ontmoet kritiek van de minister de Boer

van VROM. Zij wil dat Friesland een oppervlakte van 14.500 hectare opneemt als ’ecologische
hoofdstructuur’. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Herstel beekdal de Linde: Een eerste project voor herstel van beekdalen in Friesland is door

Staatsbosbeheer ter hand genomen. Een verdwenen, door het beekdal kronkelende, zijarm van de Linde is

opgespoord en wordt weer uitgegraven. Wanneer de waterloop eenmaal is hersteld, zullen de problemen

met de waterhuishouding van het nabijgelegen natuurgebied bij de Schutsluis tot het verleden behoren

en kunnen onder meer de kwetsbare blauwgraslandrestanten en dotterbloemvegetaties behouden blijven.
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