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

Bouwe Pet

Gasboring bij Ameland De Waddenvereniging en elf gelijkgestemde organisaties vinden dat de aanvraag van de NAM voor

proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland moet worden afgewezen. Uit de onlangs gepresenteerde

milieu-effectrapportage (mer) spreekt volgens de organisatie grote minachting voor de natuur in het waddengebied. Verder

wordt gewezen op de onvolledigheid van het rapport en het ontbreken van basisgegevens of bronnen. De Waddenvereniging

spreekt zijn afkeuring uit in een brief aan het ministerievan economischezaken

Jachtverbod Minister van Aartsen is van plan met ingang van volgend jaar de jacht op acht soorten trekvogels te verbieden

Het gaat om de houtsnip, de slobeend, de tafeleend, de kuifeend, de toppereend, de pijlstaart, de wintertaling en de watersnip.

In jagerskringen wordt verbolgen gereageerd op dit voornemen. Volgens het ministerie van landbouw en natuurbeheer geven de

genoemde diersoorten nauwelijks schade aan de landbouwgewassen en is bejaging daarom niet nodig. Aan de andere kant

gaat het volgens de jagersvereniging uitsluitend om soorten die niet worden bedreigd.

Natuurplan Gaasterland De provincie Friesland krijgt van minister van Aartsen meer tijd en zonodig ook meer geld om de

ontwikkeling van 550 hectare nieuwe natuur in Gaasterland te realiseren. Bij wijze van experiment mag de provincie boeren

inschakelen als beheerders van die natuur. Dat is de uitkomst van de behandeling van het Structuurschema Groene Ruimte in

de Eerste Kamer. De minister houdt Friesland wel aan de afspraken over het aantal hectares. GedeputeerdeSiem Jansen denkt

dat de provincie wel 'uit de voeten kan' met de ruimte die minister van Aartsen heeft gegeven voor de invulling van de

natuurplannen in Gaasterland. Directeur Henk Kroes van It Fryske Gea is blij dat het Structuurschema Groene Ruimte niet van

tafel gaat. Met agrarisch natuurbeheer heeft hij geen problemen, ook niet als dat betekent dat It Fryske Gea zelf minder na-

tuurgebied gaat beheren dan in eerdere plannen. De Gaasterlandse boeren willen toestemming voor een proef met 'vliegende

hectares' in de hele gemeente om zo een start te maken met het natuurplan voor het gebied.

Otterjongen in Aqua Lutra In het otterstation zijn drie jonge otters

geboren. De bedoeling is dat de in het park geboren jongen later

zullen worden uitgezet in de vrije natuur. De Alde Feanen en de

Weerribben komen daarvoor in aanmerking. Er moet nog wel nader

onderzoek gedaan worden om te kijken in hoeverre de gebieden

geschikt zijn en welke verbeteringen van m.n de waterkwaliteit nog

nodig zijn alvorens de otters daadwerkelijk de vrijheid krijgen

Ringslangpoelen Bij Nieuwehorne worden drie poelen gegraven

om de ringslang meer ruimte te geven. De bestaande poelen en

vennen in de omgeving worden opgeschoond Met het graven van

nieuwe poelen wordt de infrastructuur voor de ringslang verbeterd.

De Provincie Friesland stelt voor het project ƒ 9500 beschikbaar

Het project past goed in de provinciale plannen voor ecologische

verbindingszones.

Weidevogels doen het goed in reservaten In een bijeenkomst

van het Biologysk Wurkferban van de Fryske Akademy zijn de nieuwste gegevens over de populaties en de verspreiding van

weidevogels in Friesland gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Freek Nijland, Arend Timmerman en Ultsje Hosper.

Een vijfde deel (46.000) van de Nederlandse kivleten broedt in Friesland. Van vijf andere soorten steltlopers in Nederland broedt

ca. een derde deel op de Friese graslanden: Scholekster (41.000), Grutto (30.000), Tureluur (12 000), Watersnip (1050) en

Kemphaan (200). Uit het onderzoek blijkt tevens dat weidevogels graag in reservaten broeden, De kievit en de scholekster

komen er in verhouding twee keer zo veel voor als in agrarische graslanden, de grutto en tureluur drie keer en de watersnip ruim

dertien keer zoveel. De kemphaan broedt vrijwel alleen nog in reservaten.

Natuurplannen Blauwe Zone Een deel van het oorspronkelijk geplande moeras is onder druk van de streek omgezet in

weidevogelgebied. Voor het noordelijkste deel van De Burd en het oostelijke deel van It Eilan blijft de vorming van moeras, zoals

in de aangrenzende Alde Feanen, mogelijk. De landinrichtingscommissie krijgt opdracht om voor It EilSn een weidevogel-

alternatief uit te werken. Als het rijk vindt dat de grens van het toelaatbarewordt overschreden, verliest de Blauwe Zone de titel

'strategisch groenprojekt' en vervalt de aanspraak op Haags geld. De linkse partijen in de Staten zijn erg somber over de kansen

voor de Friese natuur, nu een meerderheidonder aanvoering van VVD en CDA telkens wat van de doelstellingen afknabbelt.

Het grootste natuurontwikkelingsplan in de ruilverkaveling ’Tietjerksteradeel’, de ’Bouwe Pet’ wordt volgend jaar

tot uitvoering gebracht. Het gaat hier om een gebied van ongeveer honderd hectare tussen Münein, Gytsjerk en Ryptsjerk. Het

gebied, gelegen rond het vroegere veenstroompje de Bouwe Pet, vormt een verbinding tussen het natuurgebied rond de Groote

Wielen en het Ottema-Wiersma Reservaat / Sippenfennen. De Landinrichtingscommissie en It Fryske Gea (de toekomstige
eigenaar/beheerder)willen van het Bouwe Pet gebied een terrein met droge en natte delen maken. Het landschap blijft open,
met grasvegetaties, gebieden op de grens van land en water en meertjes en sloten met open water.

Otterkroost


