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Uitgeperst natuur in Friesland in de krant, van decembertot en met februari, op alfabetische volgorde

Boorlocaties op het Wad

Friese natuurgebieden in Europees verband De Waddenzee en de Friese IJsselmeerkust zijn door Nederland

aangemeld bij de Europese Commissie voor de habitatrichtlijn. Begin volgend jaar worden mogelijk ook de Alde Feanen, de

Groote Wielen en het natuurgebied bij Bakkeveen voorgedragen. De richtlijn beoogt het leefgebied van planten en dieren te

beschermen. De Europese Commissie stelt in 1998 de definitieve lijst vast. Het Waddengebied, de Alde Feanen en de Deelen

staan al op de lijst van gebieden met een vogelrichtlijn. Gebieden die onder de habitatrichtlijn en vogelrichtlijn vallen, vormen

samen het Europese natuurnetwerk Natura2000

Gedooggebieden voor ganzen Het aantal gedooggebieden voor ganzen moet in Friesland van één tot twaalf worden

uitgebreid, vindt de Fries-Flevolandse Land- en Tuinbouw Organisatie (FLTO). Het gaat om ongeveer 700 boeren met 20.000

hectare land. De bedoeling is dat betrokken boeren de ganzen tegen vergoeding met rust laten. Het FLTO vindt de huidige

regeling niet toereikend en boeronvriendelijk, en wil dat boeren vrijwillig contracten afsluiten waarbij een gedegen beheersplan

wordtopgemaakt, en een nog op te richten vereniging de belangen behartigt.

Makkum-Noord Nadat de gemeente Wünseradiel in oktober 1996 besloten had tot het uitbreidingsplan Makkum-Noord,

publiceerde Vogelbescherming Nederland een rapport waarin forse kritiek werd geuit op het onderzoek van de gemeente naar

de ecologische effecten van het plan op het natuurbeschermingsgebied de Noordwaard, Er werd daarop in de raad opheldering

gevraagd over het rapport en over de reactie van de Minister van LNV op het rapport, dat toestemming van het Rijk nodig is,

omdat grenzen van het natuurgebied zullen moeten worden gewijzigd. De gemeente en het adviesbureau dat de ecologische

effectrapportage heeft uitgevoerd menen, dat er maatregelen kunnen worden uitgevoerd die de negatieve gevolgen kunnen

minimaliseren De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer had zich eerder al uitgesproken tegen het plan zo dicht bij de

Noordwaard. Voorlopig zal gewacht moeten worden op een besluit van de minister.

Otters in de Âlde Feanen Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de PCB-concentraties in het water van de Alde

Feanen en de Wieden/Weerribben zo laag zijn, dat de gebieden veilig geacht worden voor otters, die bijzonder gevoelig zijn
voor PCB's. De Biesbosch en het gebied van Rijn en Maas hebben te hoge concentraties en zijn de eerste honderd jaar onveilig

voor otters. Het eerdergenomen plan van Aqualutra om de otters in 1998 of in 1999 in de Alde Feanen uit te zetten, leek niets in

de weg te staan, totdat bleek dat een groep otters van 20 vrouwtjes en 10 mannetjes een leefgebied nodig hebben van minimaal

60 km
2. De Alde Feanen alleen zijn niet groot genoeg. De Deelen en de Terkaplesterpoelen zullen daarom ook voor otters

toegankelijk moeten zijn. Het Ministerie van LNV maakt nog dit jaar bekend waar de proef met het uitzetten van de otters zal

worden genomen. Mogelijk worden zowel de Alde Feanen als de Wieden/Weerribben aangewezen. Een punt van zorg is hoe

voorkomen kan worden dat de dieren zich verplaatsen naar vervuildewateren.

Roofvogels gedood In 1996 registreerde de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) ruim 150 vergiftigde, afgeschoten,

gespietste of in klemmen terechtgekomen roofvogels. Nog driemaal zoveel werden geregistreerd bij het Instituut voor Dierge-
zondheid en Dierhouderij in Lelystad. Begin dit jaar werd binnen enkele weken aangifte gedaan van tientallen nieuwe dode

roofvogels, voornamelijk vergiftigd. Volgens het WRN zijn jagers en stropers de verantwoordelijken. Door de jacht op vossen en

kraaiachtigen te beperken, zou de overlast door deze dieren te groot worden, volgens publicaties in de kranten. Hoewel een

verdachte van veel vergiftigingen in de omgeving van Beetsterzwaag een georganiseerde jager was, distantieert de Nederland-

se Koninklijke Jagersvereniging zich van de moord op roofvogels. Zij wil in dezen samenwerken met de WRN.

Snoeien van singels en houtwallen In verschillende gemeenten is begonnen met het snoeien van verwaarloosde singels

en houtwallen. Doordat hakhout geen waarde meer heeft door gebruik van gas voor verwarming, levert onderhoud financieel

voor boeren niets op. Veel singels zijn dan ook verdwenen of verwaarloosd. Om de oude functie van een singel, het tegenhou-

den van het vee, te behouden, werd vaak prikkeldraad gespannen tussen de bomen. Het gevolg was, dat de ondergroei

verdween, en daarmee een groot aantal broedplaatsen voor vogels. Dit, samen met de verarmde landschapswaarde, was voor

diverse instellingen het sein om doedagen te organiseren om de singels en houtwallen te snoeien. De provincie heeft het Rijk

gevraagd een vergoeding te verlenen uit de Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling.

Verbinding van natuurgebieden bij Drachten Een ecologisch voetpad langs de Drait en Verbindingskanaal verbindt

straks de moerassen in de Alde Feanen, de Leijen en het Bergumermeer met het Beekdal Koningsdiep. De oevers van

bestaande kanalen worden afgegraven, zodat een natuurlijke begroeiing kans krijgt te ontwikkelen. Voor dieren worden duikers

en looplanken, en dekkingbiedende bosjes en poelen aangelegd. Geïsoleerde natuurgebieden rond Drachten worden aldus met

elkaar verbonden. Het project zal deze zomer klaar zijn.

De commissie voor de MER (milieueffectrapportage) heeft de Minister van EZ advies gegeven

over het verlenen van vergunningen om in de Waddenzee te boren naar aardgas. De minister kan nu beoordelen of milieugevol-

gen van de boringen te rijmen zijn met het natuurbeleid voor de Waddenzee. Waarschijnlijk valt het oordeel positief uit voor de

NAM en Mobil en zullen proefboringen worden toegestaan. De Waddenvereniging vindt dat de noodzaak tot boren in de

Waddenzee is vervallen omdat recente onderzoekingen over de aardgasreserve en -voorziening uit het buitenland een gunstig
beeld lieten zien.


