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

Âlde Feanen nationaal park

Weidevogelmeetnet Vorig jaar is de stichting Weidevogel Meetnet Friesland

opgericht. De stichting heeft tot doel om volgens een standaardmethode (BMP)

gegevens te verzamelen over de weidevogels in Friesland. De methode heeft een

wetenschappelijke basis. Provincie en rijk hebben een startsubsidie verstrekt. Het

materiaal zal vergeleken kunnen worden met inventarisaties in anderen delen van

het land.

Ooievaarsnest Bij het bos van Ypey (Tytsjerk) is het ooievaarsnest weer

bezet. In februari streken drie ooievaars neer op het nest. Eén, vermoedelijk van

het broedpaar van vorig jaar, heeft het veld moeten ruimen. In ieder geval is dit

een ander paar. Bijzonder is dat bij een van de vogels geen ring is waargenomen.

Als het om een 'wild' exemplaar gaat, is dat wel heel bijzonder volgens boswachter

Tolsma van het Bos van Ypey.

Proefboringen op het wad De Waddenvereniging is door de rechter in haar

strijd tegen de proefboringen in het gelijk gesteld. Op grond van het Structuur-

schema Groene Ruimte (SGR) zijn geen ingrepen in kerngebieden toegestaan. De enige reden om hiervan af te wijken is een

'zwaarwegend maatschappelijk belang'. De rechtbank achtte dit niet voldoende aangetoond. De rechter vroeg zich af hoeveel

waarde de minister toekent aan de zogeheten Habitat-richtlijn. De NAM had intussen al een boortoren 'in een groen jasje'
gestoken, om verstoring tot een minimum te beperken, en onderweg naar de Waddenzee gestuurd om direct na een positieve

uitspraak van de rechter te kunnen beginnen.

rotganzen op Terschelling Half april verleende GS een vergunning tot het afschieten van Rotganzen op Terschelling,

wegens vraatschade. Voor Kritisch Faunabeheer reden om deze aan te vechten en met succes. De vergunning werd vernietigd.

Ook de FFF had zich in de strijd gemengd, omdat de Rotgans op de blauwe lijst staat, hetgeen betekent, dat Nederland een

extra verantwoordelijkheid heeft voor het beschermen van de vogel voor de voorjaarstrek. De Wildbeheereenheid op Terschel-

ling stelde vervolgens in een brief aan de provincie voor om de kwelders ten westen van Holwerd voor de ganzen aantrekkelijker

te maken, zodat ze de polders op Terschelling zullen ontzien. Voorts wacht zij af, of er in de nieuwe Flora- en Faunawet

mogelijkheden tot bejaging zitten.

Terug naar hemelwater Tot nu toe is bij bouw van huizen en bedrijven ervoor gezorgd, dat regenwater zo snel mogelijk

wordt afgevoerd. Het gevolg is volgens een rapport van provincie, gemeenten en waterschappen, dat de ondergrond en, door

verandering van grondwaterstromen, nabijgelegen natuurgebieden verdrogen. Om water vast te houden moet het water in

plaats van in het riool te verdwijnen, omgeleid worden naar vijvers in de wijk. Ook zouden dubbele waterleidingssysteem in

huizen moeten worden aangelegd, voor hergebruik van water. De verwachting is dat burgers hieraan wel willen meewerken,

zeker wanneer in waterduurzame wijken de waterschaps- en riool heffing lager zouden worden. Bovendien willen mensen graag

aan het water wonen. Een voorbeeld van een waterduurzamewijk is het Drachtster Morrapark.

Wegbermen Nadat de bermen jarenlang volledig ecologisch beheerd werden, komt daar verandering in. De provincie vindt

het te duur. Nu zullen de bermen dan ook half ecologisch beheerd worden: in het voorjaar het maaisel weghalen, in het najaar

klepelen. Gedeputeerde Walsma, de verantwoordelijke voor o.a. het bermbeheer, is smalend over ecologisch bermbeheer en

noemt het 'natuurhobbyisme'. Hij heeft moeten beloven nog dit jaar te bekijken, hoe het ecologisch beheer goedkoperkan.

Windmolens Omdat het huidige tempo van windmolenbouw te laag ligt, wil Minister Weijers van Economische Zaken de

regels rond de bouw van zeer grootschalige windmolenparken langs het Wad en het IJsselmeer veranderen. Daartoe moeto.a.

het Waddenbeleidversoepeld worden. Volgens de minister is het effect op stiltegebieden en de vogelstand minder groot dan tot

nu toe werd verondersteld. In Friesland komen door die versoepeling van regels locaties in natuur- en waterrijke gebieden in

beeld. Vooralsnog worden lange linten molens langs Van Harinxmakanaal en Margrietkanaal voorgesteld, en polders bij
Heerenveen en Dokkum en Het Bildt en de Afsluitdijk. Gedeputeerde Jansen vindt versoepeling van regels prima, maar zegt er

niets aan te hebben als die alleen gelden voor toekomstige plannen.

Het gebied De Âlde Feanen wordt voorgesteld voor de status Nationaal Park. Een ministeri-

ële commissie zal een onderzoek instellen. Begin volgend jaar zal bekend zijn of het gebied in aanmerking komt voor de

parkstatus. Hoewel de samenwerking tussen de bevolking en beheerder van het gebied It Fryske Gea moeizaam is, wat tot

uiting kwam op een informatieavond in Warten, zijn beide partijen het eens over of de Alde Feanen Nationaal Park moet

worden. De boeren zijn minder uitgesproken voor. Zij vrezen, dat als de omgeving van het gebied door de parkstatus als extra

waardevol wordt aangemerkt, zij niet meer onbelemmerd hun gang kunnen gaan. In elk geval stellen zij als voorwaarde dat er

geen landbouwgrond binnen de begrenzing van het park mag vallen.
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