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Uitgeperst natuur in Friesland in de krant, van decembertot en met februari op alfabetische volgorde

Gifspuit toegestaan. De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft toegestaan dat de gifspuit als laatste middel tegen

oprukkend onkruid in die gemeenteweer is toegestaan. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat overwoekerde paden

onveilig zijn.

Groenbeheer Westeinde. Na alle protesten van twee jaar geleden is er een nieuw beheersplan voor de wijk Westeinde in

Leeuwarden gepresenteerd. Bermen worden voortaan nog maar twee keer per jaar gemaaid, in de wijk zelf worden de

grasveldjes vaker gemaaid: 26 keer per jaar. Langs de waterkanten blijft doorgaans een strook waar de maaier niet komt zodat

er ruige begroeiing ontstaat.

Olieslachtoffers. Op de Noordzeestranden van Ameland, Terschelling, Schiermonnikoog en langs de Friese Waddenkust zijn
in januari honderden met olie besmeurde vogels aangespoeld. Er zitten vooral veel zeekoeten, zwarte zeeëenden en alken

onder de slachtoffers.

Schonere sloten. De Friese Milieu Federatie is samen met de landelijke stichting Natuur en Milieu de actie 'Leve de sloot'

gestart. Belangrijkste actiedoel is het instellen van teeltvrije stroken van 6 meter breed aan weerszijden van sloten om vervuiling

van het water door morsen, verwaaien, verdampen of verstuiven van mest en landbouwbestrijdingsmiddelentegente gaan.

Uitbreiding Beetsterzwaag. Beetsterzwaag heeft plannen voor uitbreiding met zo'n 350 woningen nabij Van Oordt's Mersken,

een natuurgebied dat is ingericht als ganzenreservaat waar jaarlijks zo'n 30.000 ganzen hun rust- en wijkplaats vinden. In het

gebied huizen ook steenmarters, reeën en er broeden roofvogels. Er komt een groene buffer van zo'n 250 meter tussen de

nieuwbouw en het achterliggende beekdal Koningsdiep

Actiegroepen wijzen op de kwetsbaarheid van het gebied en op

alternatieven voor nieuwbouw zoals bijvoorbeeld Ureterp, Gorredijk

en Nij Beets.

Vliegende hectares. Met ingang van 1 januari 1995 wordt een

experiment gestart: de vliegende hectares. Uitgangspunt hierbij is

een vrijwillige vorm van natuurbeheer door boeren in weidegebie-
den. Dit betekent beperkingen bij het maaien en beweiden tijdens
het broedseizoen. Er staat een vergoeding tegenover die ligt tussen

de ƒ 660 en ƒ 1530 per hectare per jaar. Voor het experiment heb-

ben zich ruim 30 boeren aangemeld. De proefgebieden liggen rond

Oosterend en bij het Slotermeer.

Gasboringen in de Waddenzee. De provincies Friesland, Groning-

en en Noord-Holland blijven tegenstander van gasboringen in de

Waddenzee, Zij voelen er niets voor in het Interprovinciaal Beleids-

plan Waddenzeegebied (IBW) een passage op te nemen met als

strekking dat de delfstoffenwinning kan plaatsvinden.
De NAM heeft in de Waddenzee zes plekken op het oog voor de

gaswinning. Op vier plekken worden in de periode tot 1999 proefboringen gedaan. Twee andere gebieden worden genoemd als

onderzoeksgebied die eventueel ook voor een proefboring in aanmerking komen.

Ezumakeeg. De Ezumakeeg bij Ezumazijl mag van de commissie ruimtelijke ordening in Dongeradeel een natuurbestemming

krijgen. Het plan van Staatsbosbeheer om het grootste deel open te stellen voor het publiek sprak de commissie aan. Vooral de

plannen om het westelijk gedeelte van de Ezumakeeg geschikt te maken voor fouragerende ganzen vond veel bijval, temeer

omdat Staatsbosbeheer maatregelen zal nemen om de juiste grassamenstelling voor ganzen te krijgen.

Alde Feanen. De Noarderburd en lt Eilên in de Alde Feanen krijgen waarschijnlijk van Gedeputeerde Staten de status van

natuurontwikkelingsgebied. Het is de bedoeling dat er op beide eilanden moerasgebieden ontstaan met stukken open water,

grote rietvelden en op hoge delen moerasbos. Op de Noarderburd wordt recreatief medegebruik voorgesteld. De belangenvere-

niging van de Burd zet grote vraagtekens bij het voorstel. Met name of het recreatief medegebruik wel goed tot zijn recht zal

komen en of de vrijheid van boeren die op het eiland willen blijven niet in het geding zal komen.

Friese glastuinbouw. Friesland hoopt dat het rijk alsnog wil helpen met de uitbreiding van de glastuinbouwsector in deze

provincie. Minister van Aartsen (landbouw) heeft het provinciebestuur beloofd dat hij “daar met een zeer positief oog naar zal

kijken”

Beoogde locatie voor woningbouwbij van Oordt's

Mersken. foto L.C.


