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Platform Friese Natuur

waarom een platform?

Het platform is opgericht vanuit bezorgdheid over de groeiende eenzijdigheid van de meningsvorming en berichtgeving over de

natuur in Fryslan. Doelstelling van het platform is evenwicht te brengen in de discussie over natuurbescherming en -beleid.

Als voorschot op komende discussies zijn hier alvast 10 stellingen:

de tien stellingen

1. Ecologische relaties dienen de belangrijkste grondslag te vormen voor beslissingen omtrent natuurbescherming en

natuurbeheer. Ook de rol van roofdieren dient in dit licht te worden beoordeeld.

2. De natuur in Fryslan heeft veel meer te bieden dan graslanden en weidevogels, zoals Waddenzee, duinen, kwelders,

moerassen, venen, heide en bos.

3. Het huidige waterbeleid in Fryslan leidt tot ongewenste, verdere verdroging van het Friese platteland. Met name in de

(veen)weidegebieden leidt dit tot onomkeerbare veranderingen.

4. Groepsbelangen nemen in de discussie over natuurbeleiden natuurbescherming in Fryslan een te prominente plaats in.

5. Weidevogelgraslanden zijn een belangrijke cultuurvorm van de Friese natuur. De aandacht hiervoor is terecht en dientte

resulteren in duidelijk en samenhangend beleid. Er is onvoldoende aandacht voor de natuur in de Friese akkergebieden.

6. Monitoring is essentieel voor toetsing van natuurbeleid. Voor evaluatie van het weidevogelbeleid is het Weidevogelmeet-
net Friesland een onmisbaar instrument.

7. Eierzoeken in rustgebieden,zoals natuurgebieden en ganzengedooggebieden, is ongewenst.

8. Agrarisch natuurbeheer is een welkome aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het beheer van het Friese

landelijke gebied.
9. Toetsing van resultaten van het werk van aHe natuurbeheerdersdient op een vergelijkbare manier plaats te vinden.

10. In FrysISn dient met spoed een toetsingssysteem 'Graadmeter van de Friese natuur' te worden ontwikkeld, waarmee de

toestand van deFriese natuur periodiek (vijf-jaarlijks) wordtbeschreven.

wie is wie?

Het platform is een initiatief van een aantal personen die zeer betrokken zijn bij het wel en wee van de Friese natuur en de

meningsvorming daarover. Elk lid van het platform vervult een belangrijke rol in het hart van een Friese natuurorganisatie. Het

platform kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een samenhangendevisie op de natuur in Fryslan. Het platform

bestaat uit de volgende personen:

Uitspraken van het platform, of leden daarvan, worden gedaan voor eigen titel en niet namens genoemdeorganisaties

Op dinsdag 27 mei 1997 is opgericht het ’Platform Friese Natuur’
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