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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

bestuur

Vóór de zomer is het bestuur benaderd door Arend Timmerman met de vraag of het niet zinvol zou zijn te komen tot de

instelling van een 'beleidsondersteunendewerkgroep'.
Deze zou coördinerend kunnen werken om plaatselijke/regionale FFF-werkgroepen te steunen in deelname aan overleg rond

natuurbeleid. Op die manier zou de FFF haar veldkennis misschien effectiever voor het voetlicht kunnen brengen dan nu vaak

het geval is. Onze rapporten worden toch hoofdzakelijk gelezen en gebruikt in de ambtelijke kring, die nu juist in de nieuwe

opzet een stapje terug moet doen. De wenselijkheid van intensievere deelname aan plaatselijk/regionaal overleg door de FFF is

al vaker uitgesproken tegen het bestuur, o.a. in de kring van de Wadvogelwerkgroep.

Verder zou de werkgroep ook contacten kunnen leggen en onderhouden met andere natuurbeschermingsgroepen om tot een

eensgezinder optreden naar buiten toe te komen.

Deze herfst zal het bestuur verder praten met Arend Timmerman (en eventueel andere belangstellenden?) en bekijken of, en in

welke vorm zo'n werkgroep ingesteld zou kunnen worden. Mogelijk leidt dit tot een voorstel aan de leden, bijvoorbeeld op de

ledenvergadering 1997.

Gertie Papenburg

fûgelferbân - wadvogelwerkgroep

EURO BIRDWATCH 1996, 28 september Zoals Klaas van Dijk al aankondigde in de vorige Twirre, organiseert
Birdlife International in het weekeinde van 28 en 29 september 1996 een 'EURO BIRDWATCH'. De Wadvogelwerkgroep doet

daaraan mee door op 28 september een extra integrale vogeltelling tussen Harlingen en Lauwersoog te organiseren, waaraan

ook nlet-werkgroepleden kunnen deelnemen.

Iedereen is welkom, want het is de bedoeling om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de vogels en hun leefomgeving,
ofwel de vogels van het Wad. De waarnemingen van soorten en aantallen vogels worden doorgegeven aan Vogelbescherming

Nederland, die op 29 september via de media de landelijke cijfers bekend zal maken. Eeen uitgebreid verslag zal in boekvorm

verschijnen.

leder die belangstelling heeft om mee te doen, kan zich opgeven bij Johan Taal, Nieuwe Bildtdijk 71, 9078 PS Oude Bildtzijl, tel.

0518-421547.

Johan Taal

24 juli 1996, midden in de zomerluwte. Overal in de provincie gaan de inventarisaties en projecten, soms op een wat lager pitje,

gewoon door. Het bestuur heeft zomerreces. Toch valt er één belangrijk punt te melden.

In de politiek wordt steeds sterker gevoeld dat het natuurbeleid in Nederland een sterker maatschappelijk draagvlak nodig heeft.

Reden waarom het natuurbeleid meer gedecentraliseerd wordt, en waarom er veel meer dan vroeger overleg met de streek

gevoerd wordt. Het bestuur vindt dit op zichzelf een goedeontwikkeling, maar er schuilen wel enkele gevaren:

1) Hoe dichter bij de basis beslissingen genomen worden, hoe groter het gevaar dat het grote verband zoekraakt. En dat grote

verbandwas nu juist één van de sterke punten van het nieuwe natuurbeleid (Natuurbeleidsplan, 1990).

2) In het overleg met de streek domineren doorgaans de boeren. Dat is in zoverre logisch, dat zij vaak de meest betrokken

mensen zijn in de uitvoering van het natuurbeleid, al was het alleen al door gronden die zij kwijtraken. Het leidt er echter wel toe

dat gemakkelijk compromissen ontstaan, terwijl het Natuurbeleidsplan al een compromis is.

3) In Friesland wordt zeer verschillend gedacht over de uitvoering van het Natuurbeleidsplan. Dat is in onze maatschappij

vanzelfsprekend en allerminst verontrustend Het is wel zaak dat in de discussie de stroom waartoe de FFF zich rekent (op

hoofdlijnen strikte uitvoering van het Natuurbeleidsplan, en liefst méér) stem heeft en houdt, en dat deze stroom niet uitgespeeld

wordt tegen andere stromingen die veel dichter tegen het boerenbelang aanzitten. Om concreet te zijn: wij rekenen veel Wildbe-

heereenhedenen (het hoofdbestuur van) de BFVW daartoe.


