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

Ecologisch bermbeheerteruggedraaid

Gedoogland voor ganzen Er moet een andere regeling komen voor boeren die ganzen op hun landerijen hebben. Dat

vindt de directeur van It Fryske Gea, Henk Kroes, Boeren kunnen nu na vertrek van de vogels een schadeclaim indienen bij het

Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Kroes wil dat een aantal boeren met aaneengesloten percelen de ganzen

daarop gedogen tegen een van tevoren af te spreken vergoeding.

Moerasgebied bij Groote Wielen It Fryske Gea maakt van het terrein ten zuiden van de Groote Wielen bij Gytsjerk een

drassig natuurgebied. De bemaling in het voormalige agrarische gebied wordt verwijderd. Er komen nieuwe kaden om het

regenwater langer vast te houden Daardoor wordt de natuurwaarde verhoogd en kan verdroging van de Groote Wielen worden

tegengegaan. Voor de recreanten komen er twee uitkijkpunten, een vogelkijkhut en een parkeerterrein. Het plan kost ƒ 650.000

en wordt betaald door het rijk, de Europese unie en de provincie gezamenlijk.

Onkruidspuit terug in Bolsward Gemeentereinlgers nemen in Bolsward weer de onkruidbestrijdigsspuit ter hand. De

laatste vijf groeiseizoenen lieten zij tenwille van het milieu chemische middelen onberoerd. Niet alle burgers konden echter

zoveel waardering voor al dat in goten en tussen tegels opschietend groen opbrengen. Burgemeester en wethouders vragen de

raad toch maar weer, zij het gedoseerd en selectief, anti-onkruidnmiddel te mogen gebruiken. Jaarlijks werd vroeger door de

plantsoenendienst 40 liter aan chemische middelen verwerkt. De gemeentehoopt nu met 30 liter toe te kunnen. Ze denkt dat te

realiseren door de spuit niet te hanteren op straten, pleinen en parkeerplaatsen waar de veegmachine haar werk kan doen.

Proefboringen Waddenzee Het milieu-effectrapport (mer) over zes proefboringen naar aardgas onder de Waddenzee

rammelt volgens biologen en vissers aan diverse kanten. De gegevens werden in een hoorzitting in maart fel aangevochten

door de veldbioloog Meinte Engelmoer (Wadvogelwerkgroep) en Durk Reitsma namens de schelpenvissers. De NAM had het

vogelhoofdstuk van het mer uitbesteed aan onderzoekers van het Ministerie

van. landbouw, natuurbeheer en visserij Het resultaat is volgens Engelmoer
van de Waddenwerkgroep van de Fryske Feriening Fjildbiology ondermaats

De onderzoekers concentreerden zich op twaalf 'doelsoorten'. Volgens de

Wadvogelwerkgroep moet het effect op alle 59 betrokken vogelsoorten in kaart

worden gebracht, De schelpenvissers constateerden dat de NAM midden in

hun domein booreilanden wil plaatsen, waarbij in het mer ondeugdelijke gege-

vens over hun branche zijn gepresenteerd

Roekenkolonie Roodkerk uitgeroeidI Een roekenkolonie op het kerkhof

in Roodkerk is in de tweede helft van april moedwillig uitgeroeid. Dat was in de

tijd dat de vogels al eieren hadden en in een enkel geval zelfs jongen. Gewa-

pend met een zaag klommen de daders van boom tot boom om de nesten te

vernielen en de eieren kapot te maken. Uit Roodkerk kwamen al langer klach-

ten over de roeken die voor het zesde achtereenvolgende jaar op het kerkhof

broedden. Roeken zijn beschermde vogels De nesten mogen niet worden

verstoord en de vogels mogen alleen onder bepaalde voorwaarden en met

een speciale vergunning worden bejaagd De Algemene Inspectie Dienst (AID)

stelt nu een onderzoek in.

Visdiefjes en kokmeeuwen de dupe van stropers In de kokmeeu-

wenkolonie in de Jan Durkspolder in de Alde Feanen hebben stropers niet

alleen de nesten van meeuwen geplunderd, maar ook die van visdiefjes. Zeker

dertig paartjes van deze kwetsbare soort zijn hun eieren kwijt. It Fryske Gea,

beheerder van het natuurgebied bij Earnewald, heeft vaste afspraken met de

vogelwachten van Oudega en Garyp over de aanpak van de kokmeeuwen. Op

bepaalde plaatsen, zoals in de Jan Durkspolder, wordt de situatie kunstmatig

in de hand gehoudendoor de broedende vogels op één ei te zetten. Toen medewerkers van It Fryske Gea en vrijwilligers van de

vogelwacht dat werk wilden doen bleek dat het niet meer hoefde. De van de wal af bereikbare nesten waren leeggehaald.
Volgens opzichter Nico Minnema weten de stropers niet wat ze doen. Ze vernielen de structuur in de kolonie waardoor soorten

als visdiefje, dwergmeeuw en geoordefuut die in de kolonie geduldworden, de dupe worden.

Roekenkolonie bij Roodkerk

Sinds begin dit jaar geldt een landelijk stortverbod voor bermgras, waardoor het

maaisel niet meer op een goedkope manier kan worden afgevoerd. Alle bermgras dat niet geschikt is voor hooi zal naar een

compostbedrijf gebracht moeten worden. In het ergste geval kost dat de provincie ƒ 2 miljoen extra. Vanwege deze extra kosten

ziet de provincie zich genoodzaakt het ecologisch beheer voor een deel terug te draaien. Om zoveel mogelijk van het ecologisch
beheer overeind te houden, probeert de provincie een groter deel van de bermen aan plaatselijke boeren te verpachten. Waar

dat niet lukt zal weer worden geklepeld De provincie wil dit vooral op de ecologisch minst kwetsbare bermen doen. In milieube-

schermingsgebiedenprobeert zij het ecologisch bermbeheerovereind te houden.
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