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Uitgeperst natuur in Friesland in de krant, van juni tot en met augustus, op alfabetische volgorde

Beekdal Koningsdiep

Broeihopen ringslang De ringslang is schaars in de

Flevopolder. Om dat te veranderen is er in het Kuinderbos bij

Bant een metershoge broeihoop van takken en gras ge-

maakt In de warmte van het rottende groen leggen de slang-

en hun eieren. Het Kuinderbos is de enige plek in Flevoland

waar de ringslang zich vertoont. Staatsbosbeheer en de Fle-

volandse Milieufederatie willen dat de slangen verder de

polder intrekken. Richting het Voorsterbos en later ook rich-

ting zuidelijk Flevoland, want de dieren kunnen zwemmen

Een ringslang is ongevaarlijk. Hij kan hoogstens bijten en

sissen. Met de kleine haaktandjes eet hij muizen en kikkers en hij is, net als een roofvogel, belangrijk voor het evenwicht in de

natuur. Voor 1950 kende Nederland een vrij grote populatie ringslangen. Nu is het dier bestempeld tot beschermde soort. Grote

populaties ringslangen zijn er in Nederland alleen bij Amsterdam, op de Veluwe en in het grensgebied van Drenthe, Groningen

en Friesland. In Friesland zijn vorig jaar 158 van dergelijke broeihopen gemaakt. De slangen komen voornamelijk voor in het

Rijsterbos, bij Jubbega/Hoornsterzwaag, rondom Beetsterzwaag en in het Fochteloërveen.

Jacht aan banden Minister Jozias van Aartsen van natuurbeheerwil de jacht op 23 wildsoorten verbieden. Alleen wilde eend,

fazant, patrijs, haas, konijn en houtduif zijn straks nog vrij te bejagen. Voor de rest mag er alleen nog geschoten worden als het

gaat om beheersmaatregelen of om schadebestrijding. Directeur Gerard Alferink van de jagersorganisatie KNJV in Amersfoort

reageerde furieus op de plannen. Van Aartsen presenteert zijn plannnen in een brief aan de Tweede Kamer. Het parlement zal

zich binnenkort over de nieuwe Fauna- en Florawet buigen. Vossen en kraaiachtigen worden niet meer als jachtwild gezien.
Alleen in geval van aantoonbare schade is er nog een ontheffing voor te krijgen Voor soorten als gans en smient, die schade

aanrichten in landbouwgebieden, gaat een faunabeheersplan gelden. Dat geldt ook voor zwijn, hert en ree. Wie er met een

ontheffing nog op mag schieten, is in de visie van Van Aartsen niet meer aan het jagen maar aan het beheren. De jacht op

trekvogels is helemaal van de baan

Moerasplan IJsselmeer Rijkswaterstaat wil het Usselmeer voorzien van grote moerasgebieden. Langs de Friese kust zijn

"uitstekende mogelijkheden" voor de ontwikkeling van een compleet moeras van meer dan 1500 hectare, stelt de rijksdienst in

de verkenningsstudie 'Natuur in het natte hart'. De directie IJsselmeergebied fabriceerde het rapport in samenspraak met het

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehan-

deling. Rijkswaterstaat wil naar een wisselend waterpeil in het Usselmeer Het peil zou in het vroege voorjaar op maximale

hoogte moeten zijn en tegen het einde van de zomer het laagste Rond de oevers ontstaat dan een zompige zone waar riet en

moerasplanten floreren en veel vogels aantrekken. De dienst start een studie naar het peilbeheer, omdat veel partijen belangen

hebben bij het water en de peilhoogte. Friesland houdt bijvoorbeeld het eigen boezempeil op niveau met IJsselmeerwater.

Roofvogelproject Beetsterzwaag De natuurwacht voor roofvogels in de bossen rondom Beetsterzwaag is volgens

initiatiefnemer politieman Bouke de Bruin een doorslaand succes. Terwijl in andere jaren tijdens het broedseizoen enkele

tientallen vergiftigde buizerds en haviken werden aangetroffen, vonden de surveillanten dit voorjaar geen enkele gedode

roofvogel. De vrijwilligers hebben besloten ook volgend jaar over het welzijn van de kromsnavels te waken. De Bruin recruteerde

het legertje vrijwilligers uit kringen van jacht, jachtopzichters en vogelbescherming. Door samen op pad te gaan wisten de

natuurwachten over vroegere meningsverschillen over het nut van roofvogelbescherming heen te stappen. "Door met mensen te

werken die plaatselijk bekend zijn, bereik je veel meer". De Algemene Inspectie Dienst (AID) is zo tevreden over het initiatief dat

ook elders in het land invoering wordt overwogen.

De omstreden uitbreiding van Beetsterzwaag met 350 woningen op de flank van het beekdal

Koningsdiep is van de baan. Een meerderheid van de politieke partijen in Opsterland keerde zich tegen een verdere groei in de

richting van kwetsbare natuurgebieden. Van de duizenden hectares blauwgrasland die Nederland rond de eeuwwisseling nog

telde, resteert nog slechts 30 hectare. Daarvan ligt 10 procent in het natuurgebied Rome bij Beetsterzwaag. Deskundige Ultsje

Hosper uit Ureterp maakte zich ernstige zorgen over de woningbouwplannenvan de gemeente Opsterland. Woningbouwop de

hoger gelegen flank van het beekdal Koningsdiep vormt vol-

gens hem een ernstige bedreiging voor de tientallen be-

schermde plantensoorten in Rome. Andrys Pebesma, voor-

zitter van de actiegroep Plan van Tafel, reageerde opgelucht

op de afwijzing voor woningbouw. Hij meent dat de inwoners

pas door de woningbouwplannen oog hebben gekregen voor

het naar Nederlandse maatstaven bijzonder mooie natuurge-

bied. Het belang van de weilanden op de flank van het beek-

dal als foerageergebied van ganzen, vleermuizen en kerkui-

len en de aanwezigheid van zeldzaam blauwgrasland sterk-

ten de tegenstanders in hun verzet.
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