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

Eierzoeken

Grote vuurvlinder De Vlinderstichting heeft het Ministerie van natuurbeheer een soortbeschermingsplan voor de grote

vuurvlinder gepresenteerd. Er zijn momenteel te weinig geschikte leefgebieden. Verschillende laagveengebieden zullen middels

waterbeheersingssystemen geschikt moeten worden gemaakt. Verder moeten er verbindingszones tussen bestaande (en

nieuwe gebieden) worden aangelegd, zodat er een netwerk van verschillende populaties kan ontstaan. Niet alleen de Grote

vuurvlinder profiteert hiervan, maar ook o.a. de zwarte stern, de otter, de zilveren maan, de groenknolorchis en het moeraskar-

telblad

Kwartels Er is een stijgende lijn te zien in de meldingen van kwartels. Werd in de periode 1970 tot 1990 zelden een

waarneming gemeld, nu zijn er regelmatig waarnemingen. Ook lijkt er meer spreiding in broedgebieden, terwijl tot voor kort

broedplaatsen waren geconcentreerd op een vaste plek. Natuurterreinen waarvan de waarnemingen voornamelijk afkomstig

waren, zijn de Lindepolder bij Wolvega, de omgeving van Fochteloo en de Ryptsjerksterpolder bij Gytsjerk.

Lauwersmeer Nationaal Park De Voorlopige Commissie Nationale Parken heeft een positief concept-advies ten aanzien

van de Lauwersmeer als Nationaal Park uitgebracht. Dit najaar gaat een definitief voorstel naar de minister van natuurbeheer.

Volgens de Waddenvereniging komt dit te laat. Planologisch ligt er in de Lauiwersmeer al van alles vast: een doorgaandeweg,

een bungalowpark en het militaire oefenterrein. Op de informatieavond meldden boeren en waterschappen, dat zij zich zorgen

maakten over het toekomstig waterpeil, zij zijn bang voor natte voeten. Ook willen ze geen last krijgen van overwaaiend

onkruidzaad en schadelijk wild. De minister zal begin volgend jaar een besluit nemen.

Natuurherstel op Schiermonnikoog Doordat de duinen op Schiermonnikoog te kampen hadden met verdroging en de

daarmee samenhangende verruiging, werd een integraal waterbeheersplan opgesteld door waterleiding, provincie en beheersor-

ganisaties op het eiland. Doel was om door natter worden van de duinen en het weghalen van de verruigde beplanting de

oorspronkelijke beplanting weer terug te krijgen. Het resultaat is, dat nu rode-lijstsoorten als duizendguldenkruid, waterweeg-

bree, moerasvergeetmijniet en waterpungeweer aanwezig zijn.

Natuurwerkweek op Terschelling De Folkshegeskoalle Schylgeralan organiseerde met Staatsbosbeheer in de eerste

week van september een werkweek in het kader van het project 'Werk in bos en duin. Op deze manier kunnen vrijwilligers,

anders dan financieel, bijdragen aan de instandhouding van de natuur op Terschelling. De volkshogeschool heeft hiertoe

stukken grond 'geadopteerd' van Staatsbosbeheer.

Platform Friese natuur Het recent opgericht Platform Friese Natuur maakt zich zorgen over de inhoudelijke kant van de

discussies over natuurbeheer Het beeld zou te eenzijdig zijn en teveel gestuurd worden door groepsbelangen. Het platform wil

een actieve rol spelen in discussies door zich tot burgers, belanghebbenden, bestuurders en politici te wenden. Het platform
bestaat uit Klaas van Dijk (Vogelbescheming Noord Nederland, Ultsje Hosper (It Fryske Gea), Arend Timmerman (Staatsbosbe-

heer), Freek Nijland (Wielenwerkgroep), Gertie Papenburg (Fryske Feriening foar Fjildbiology), Henk Dommerholt (Natuurmonu-

menten Fryslên) en Meinte Engelmoer (Wadvogelwerkgroep FFF). De leden zitten niet in het platform namens de organisaties,

waarvan ze deeluitmaken, maar op persoonlijke titel.

Weidevogelmeetnet Friesland Het Weidevogelmeetnet Friesland heeft in juli haar eerste rapport uitgebracht, over het

broedseizoen 1996. Het verslag, gebaseerd op 38 proefvlakken, leverde voor het eerst systematisch verzamelde gegevens over

de primaire en secundaireweidevogelsoorten in Fryslan

Windmolens In juni werd het windmolenplan bij de Afsluitdijk gepresenteerd. Het plan, dat twee provincies en twee

energiebedrijven betreft, werd door GS van Noord-Holland gepresenteerd. Het houdt derhalve geen rekening met het Friese

streekplan dat het dijkvak tussen Zurich en Kornwerderzand ontzag met het oog op trekvogels. De uitvoer van het plan zal nog

lang op zich laten wachten, doordat er veel weerstand is vanuit de departementen van LNV en VROM uit bezorgdheid voor de

natuur in de Waddenzee. Er zal een milieu-effectrapportage nodig zijn. Een bijkomend gevolg is dat de plannen voor windmo-

lenparken in Lemsterland en Dongeradeel, die eerst pas zouden verrijzen, als ervaring langs de Afsluitdijk was opgedaan, nu

wellicht eerder zullen worden uitgevoerd. De discussie omtrent windenergie binnen de Waddenvereniging is in het najaar

gepland. Tot zolang dienen medewerkers van de Waddenvereniging zich van enig commentaar te onthouden. Binnen de

vereniging zijn aperte voor- en tegenstanders van windmolens.

De provinciebesturen krijgen de bevoegdheid om eierzoeken al dan niet, en onder bepaalde voorwaarden, toe te

staan. De provincies kunnen bepalen of er schriftelijke toestemming nodig is van de individuele landeigenaar. Dit is vastgelegd

in de wijziging van de nieuwe Flora- en Faunawet. Ontheffing van het raapverbod kan door de provincies alleen worden gegeven

aan erkende weidevogelbeschermingsorganisaties als BFVW en Vanellus Vanellus. De FFF vond eerder al, dat onder geen

beding medewerking mag worden verleend aan eierzoeken in natuurgebieden. Zij acht, in tegenstelling tot de BFVW, eierrapen

allerminsteen ecologisch onschuldige activiteit.


