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Uitgeperst natuur in Friesland in de krant, van maart tot en met mei op alfabetische volgorde

Bermmaaisel

Duurswouderheide De heide verdroogt en verzuurt. Dat is

alom bekend. In 1991 heeft Staatsbosbeheer, in een poging om

het tij te keren, de Duurswouderheide grootschalig aangepakt.

Sloten werden afdedamd, kranen schoven de greppels dicht die

vroeger waren aangelegd om boekweit te verbouwen en grote

stukken heide werden afgeplagd. De waterhuishouding van het

gebied werd afgescheiden van die van de omringende landbouw-

grond en het waterpeil verhoogd. En het heeft effect. Vorig jaar is

de vegetatie van het gebied opnieuw in kaart gebracht en hieruit

blijkt dat soorten die baat hebben bij nat terrein zoals kleine zon-

nedauw, witte snavelbies en de blauwe zegge fors in aantal waren

toegenomen.

Geïmpregneerd hout Waterschap Friesland overweegt om

het gebruik van geimpregneerd hout in water vergunningplichtig te

maken. Bij het gebruik van geïmpregneerd hout in water, bijvoor-
beeld bij walbeschoeiingen of aanlegsteigers, komen na verloop

van tijd door uitloging en verwering van het hout verduurzamings-
middelen zoals chroom en koper in het water terecht. Op grond

van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater zou hiervoor een vergunning vereist zijn. Een vergunning zal, afhankelijk van de

lengte van de walbeschoeiing, tussen de f 1100 en f 2000,- gaan kosten. Op het voorstel is veel kritiek gekomen. Ten eerste

omdat de afgifte van bijvoorbeeld koper door geïmpregneerd hout nog niet 1% is van de totale lozing van koper op het

oppervlaktewater en in het niet valt vergeleken met de lozing door de vervoerssector, de industrie en de nutsbedrijven. Zelfs

huishoudens lozen meer: 7%. Een tweede punt van kritiek is de handhaafbaarheid van de maatregel. Vooral de hoge kosten

van de vergunningenzullen veel ontduiking in de handwerken.

Kollumerwaard Staatsbosbeheer is begin maart begonnen met de omvorming van 100 hectare landbouwgrond in de

Kollumerwaard tot moeras. Het gaat om de uitwerking van een inrichtingsplan dat vorig jaar al voor dit deel van het Lau-

wersmeergebied is gemaakt. Het drassige terrein krijgt een eigen waterhuishouding dat gevoed gaat worden door water dat

toestroomt van de hoger gelegen voormalige landaanwinningswerken. Staatsbosbeheer hoopt dat de Kollumerwaard zo een

geschikte biotoop worden voor bijvoorbeeld de lepelaar.

Grote vuurvlinder De Vlinderstichting werkt aan een reddingsplan voor de grote vuurvlinder in Zuid-Frieslanden Noord-

west -Overijssel. De grote vuurvlinder is in Nederland bijna uitgestorven. In enkele Friese natuurterreinen worden nog af en toe

grote vuurvlinders gesignaleerd. Het gaat dan om de Undevallei, Rottige Meenteh, Oosterschar en Bancopolder. Maar de

aantallen zijn te klein om de vlinders op lange termijn overlevingskansen te bieden. Grote vuurvlinders houden van uitgestrekte

rietmoerassen, afgewisseld met ruigten, zeggevelden en bosjes. De rupsen van de grote vuurvlinder leven alleen op grote

waterzuring of krulzuring. Deze planten worden doorgaans in het vroege voorjaar gemaaid. Vermoedelijk is dat een van de

oorzaken van de sterke achteruitgang.

Verkiezingsprogramma ’s onder de loep In opdracht van de Friese Milieufederatie is er onderzocht in hoeverre de

verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in de Provinciale Staten in Friesland overeenstemmen met de beleidsvisie van

de milieufederatie. Alle partijen willen de werkgelegenheid bevorderen, maar hoe gaan ze om met het spanningsveld dat

ontstaat als ze moeten kiezen tussen werkgelegenheid en milieu. Groenlinks en D66 kiezen het duidelijkst voor milieu, CDA en

VVD het duidelijkst voor werkgelegenhied. De PvdA zit er tussenin.

Vossentellingen Fochteloërveen Jagers hebben in 1993 vossentellingen gedaan in het Fochloërveen. Op grond van

deze tellingen kwamen zij tot de conclusie dat het gebied zo'n 150 vossen telt. In opdracht van Natuurmonumenten is er een

tegenonderzoek gedaan dat uitkomt op 70 vossen. Geen echte bedreiging voor de vogels in het gebied, stellen de onder-

zoekers. Het hoofdmenu van de vos bestaat uit zoogdieren zoals konijnen, woelratten en veldmuizen. In de uitwerpselen van de

vossen werden wel resten van vogels gevonden maar het ging om kleine aantallen eenden en kleine zangvogels. Volgens de

jagers zijn de vossen echter wel degelijk een bedreiging voor de weidevogels. Dat dat niet uit het onderzoek naar voren komt,
verbaast hen niet. Volgens de jagers worden van grotere vogels alleen de ingewanden opgegeten. Die verteren helemaal zodat

je daarvan geen sporen terugvindt in de uitwerpselen. Datzelfde geldt ook voor eieren.

Bij de Provincie Friesland is een vergunning aangevraagd voor het ophogen van percelen land met bermmaai-

sel vermengd met hekkelmateriaal. Volgens het Friese Afvalstoffenplan verdient compostering van bermmaaisel echter de

voorkeur. Er zijn in het verleden wel vaker percelen land op deze manier opgehoogd, tot nu toe steeds door de Provincie

gedoogd. Die praktijk is door de Raad van State echter een halt toegeroepen. Als de Provincie de voorkeur blijft geven aan

compostering dan zal ze daar zelf, als grote wegbermbeheerder,veel geld aan kwijt zijn.

Onderzoeker Wibe Altenburg bekijkt de heidevegetatie op

de Duurswouderheide foto L.C


