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Rotganzen op Terschelling

Regenwulpen langs de Friese kust Op 1 mei j.l. heeft de Wadvogelwerkgroep voor de tweede maal een simultaantelling

van slapende Regenwulpen langs de Friese Waddenkust georganiseerd. In totaal deden 26 personen aan deze avondtelling mee.

Ze telden krap 6000 Regenwulpen die op het wad gingen slapen. Omdat nietalle trajecten werden bemand, slapen naar schatting
zo'n 7000-8000Regenwulpen langs de gehele Friese Waddenkust. Dit betekent dat de Friese Waddenkust ook voor de Regen-

wulp van internationalebetekenis is. In 1999 zal de telling weer plaatsvinden

Gasboringen in en rond de Waddenzee De gasboringen lijken verder weg dan ooit, want de afgelopen zomer heeft de

rechtbank in Leeuwarden weer een flinke streep door de pogingen van de NAM gezet. De FFF is hier al lange tijd nauw bij be-

trokken en op een hoorzitting in mei heeft Meinte Engelmoer als getuige-deskundige het woord gevoerd. Hij heeft duidelijk

gemaakt dat er veel was aan te merken op de wijze waarop de NAM poogt te onderbouwen dat het met de effecten van deze

proefboringen wel meevalt. Met name de te verwachten effecten van de proefboring op Ameland werden flink onderschat. Zo moet

bij vogels nietalleen met talrijkheid en aantallen rekening worden gehouden, maar ook met de zeldzaamheidswaarde. Één dode of

verstoorde Velduil (een zeldzame soort met weinig individuen) is van veel groter belang dan zeg 100 of 1000 Spreeuwen. De

rechtbank heeftbeaamd dat de effecten van de proefboringen bij Amelandonvoldoende waren onderzocht.

Oproep Zoals sommigen van jullie wellicht weten, is een werkgroep binnen het Biologysk Wurkferban van de Fryske Akademy

bezig samenstellen van een boek/encyclopedie. Hiervoor is men op zoek naar publicaties en biografieën van personen die

in Friesland óf onderzoek hebben gedaan op het gebied van

veldbiologie, ecologie, waterbeheer, milieubeheered. óf in orga-

nisatorisch verband hierbij betrokken zijn (geweest). Mocht je

hiervoor nog niet zijn benaderd, schroom dan niet om contact

op te nemen met Gerrit Hekstra (adres zie hieronder).

Verder komt in het boek een hoofdstuk "Fügelkennis en kunde

yn Fryslan" met een geschatte omvang van 50-60 gedrukte pa-

gina's. Hiervoor is men onder andere nog op zoek naar (Friesta-

lige?) auteurs. Belangstellenden kunnen direct contact opne-

men met Gerrit Hekstra, Harichsterdyk 62, 8571 RM Harich

(0514-602063).

Windenergie op de Afsluitdijk Plannen voor grootscha-

lige windenergie langs de Afsluitdijk zijn het laatste halfjaar een

stuk concreter geworden. Half april werd de FFF (en 38 andere

organisaties) benaderd om in een klankbordwerkgroepzitting te

nemen. Dit leek ons en veel andere natuur- en milieuorganisa-

ties op dat moment weinig zinvol, onder andere omdat de resul-

taten uit het vogelonderzoek nog niet bekend waren. Hierdoor

kan er moeilijk een goede afweging worden gemaakt. Begin

juni verscheen een startnotitie voor Milieu-effectrapport/Project-
nota Interprovinciaal Project Windpark Afsluitdijk. Hier heeft de

FFF ook op gereageerd, in de vorm van een zeven pagina's
tellende brief van Vogelbescherming Nederland, mede onderte-

kend door het Wereld Natuur Fonds, de Noordhollandse

Milieufederatieen de FFF. Vooralsnog staat de FFF zeer kri-

tisch tegenover deze grootschalige windenergieplannen. Be-

langstellenden kunnen een kopie van de brief bij ondergete-
kende verkrijgen.

En schrijf in de agenda: donderdagavond5 november FFF &

SOVON - bijeenkomst met lezing over Grote sterns (zie pag. 6)

Klaas van Dijk, coördinatorFügelferban

050-3182924/3130800

In Twirre 2 van 1997werd melding gemaakt van een brief die de Wadvogelwerkgroepop 25

april 1997 aan gedeputeerde Heldoorn had gestuurd als protest tegen de door hem verleende vergunning om Rotganzen op Ter-

schelling af te schieten. Ondanks diverse aanmaningen van de zijde van de FFF was nog nooit een reactie op onze brief ontvang-

en, zelfs geen ontvangstbevestiging. Pas op 15 juli 1998 (dus 15 maanden na verzenden!) werd een reactie ontvangen. In deze

reactie (die echter lang geen volledig antwoord gaf op onze vragen) stelt de provincie dat ze alle belangen goed had afgewogen,
maar dat er voor het schadeprobleem geen andere bevredigende oplossing was. Zodoende was ze tot het verlenen van afschot

overgegaan. Dat dit ’niet geheel conform de waarheid was’, wordt gemakshalve verzwegen. Gelukkig is ondertussen een

ganzenopvangproject van start gegaan, zodat de problemen op Terschelling hopelijk definitiefvoorbij zijn.


