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Uitgeperst natuur in Friesland in de krant, van september tot en met november, op alfabetische volgorde

Burd

Bos Oranjewoud Een grootscheepse bemesting moet de oude bossen van Oranjewoud gezonder maken. Staatsbosbeheer

heeft besloten in het vroege voorjaar per helicopter een kunstmestmengsel van calcium-, kalium- en magnesiumfosfaat en

kopersulfaat uit te strooien. SBB spreekt van een 'overlevingsbemesting', die het bos in staat moet stellen om de huidige

malaise van verdroging en verzuring te doorstaan.

Cranberry Staatsbosbeheer heeft voorgenomen het Douwkesplak te Terschelling af te plaggen, waardoor de vegetatie

verjongt en de cranberrystruik meer kans krijgt. Overigens is Staatsbosbeheer geenzins van plan toe te geven aan de claims op

meer grond voor de cranberryteelt.

Doodshoofdvlinder Op Terschelling is een Doodshoofdvlindergevonden. Deze vlindersoort is op het eiland vrijwel nooit

gezien; slechts twee keer eerder werd de soort op Terschelling gesignaleerd.

Effect hoger waterpeil Het effect van een waterpeilverhoging in het Friese veengebied op de natuur is onzeker. Een

vernatfing zal de natuurwaarden doen toenemen, maar onderzoekers durven niet te zeggen of het een grote of een kleine

verandering zal zijn. Dat hangt ervan af of het mogelijk zal zijn peilverhoging zo door te voeren dat de natuur er het meest van

profiteert. Dit blijkt uit een onderzoek van het rijksinstituut voor zoetwaterbeheer RIZA. Het instituut voorspelt de gevolgen van

een geleidelijke verhoging van het waterpeil in de poldersloten met ongeveer 30 centimeter. Hef aantal natte gebieden zal flink

toenemen, nietalleen in het veengebied zelf, maar ook in de beekdalen van de Tjonger en Linde en rondom het Tjeukemeer,

Hectares voor vogelbeheer Fryslan kan nog eens 2000 hectare landbouwgrondaanwijzen voor weidevogelbeheer, boven-

op de 5500 hectare die al eerder is toegekend. Voor ganzenbeheerkomt in Fryslan 9500 hectare beschikbaar. Over twee jaar

kan daar 1700 hectare bijkomen.

Hempensermeerpolder De kans is groot dat de Hempensermeerpolder als onderdeel van de zeilbootroute tussen Grou en

Leeuwarden onder water wordt gezet. Gedeputeerde Gerard van Klaveren acht "de kans dat het georganiseerd wordt groter

dan dat hef wordt afgeblazen". De vorming van het meer zou grofweg f 10 miljoen kosten. Een rapport is in de maak.

Nationaal Parken De natuurgebieden Lauwersmeer en Alde Feanen krijgen volgend jaar de status van Nationaal Park. In

een brief aan de Tweede Kamer stemt staatssecretaris Geke Faber van Natuurbeheer in met de adviezen die de Commissie

Nationale Parken eerder dit jaar uitbracht.

Natuurbeleid dreigt te mislukken Het natuurbeleid van de achtereenvolgende kabinetten staat op het punt te mislukken

Deskundigen voorspellen dat plannen om de natuurgebieden aan elkaar te koppelen en waardevolle landschappen te

behouden, niet haalbaar zijn. Daarmee staat het in 1990 opgestelde Natuurbeleidsplan voor de periode tot 2018 nu al onder

grote druk. Deze conclusies trekken het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en diverse onderzoeksinstelling-

en. De aankoop van nieuwe natuurterreinen in Friesland stagneert door de exorbitant gestegen grondprijs en de te lange

besluitvorming. It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verwachten dat daardoor de natuurdoelstelling van het

Rijk niet wordt gerealiseerd, zo stellen zij in een reactie op het RIVM.

Skasterlannen De Europese Unie steekt ruim f 3 miljoen in het natuurgebied Easterskar, de Haulsterbosken en het

omliggende landbouwgebied. Daar worden maatregelen getroffen om verdroging tegen te gaan en verbindingszones tussen

natuurgebieden aan te leggen. Het waterpeil gaat omhoog en er komt 100 hectare nieuwe natuur. Er ontstaat een aaneeng-

esloten gebied van laagveenmoerassen. Het plan 'Skasterlannen' kost bijna f 12 miljoen en wordt uitgevoerd doorwaterschap

Boarn en Klif.

Trekvogels op Vlieland In de eerste helft van oktober werden hoge aantallen trekvogels vastgesteld op Vlieland. Alleen al

op de Vliehors worden circa 100.000 Kanoetstrandlopers vastgesteld door tellers van SOVON. Leden van de Dutch Birding

Association werden aangenaamverrast door de waarneming van een Raddes Boszanger.

Zout Lauwersmeer? In het Lauwersmeer moet het zeewater gecontroleerd worden binnengelaten, om de natuur meer

kansen te geven in brakke situaties. Zo kan een herstel van getijdenbewegingenontstaan. Een verdergaandeoptie is om het

zeewater nog verder het Lauwersland in te laten komen, zodat de oude zijlen in het gebied weer als sluizen in ere moeten

worden hersteld. Deze visie, in een eerder stadium door waterschappen gezien als een gruwel, wordt door de provincie

Groningen opnieuw opgerakeld.

De beslissingen van de gemeente Boamsterhim om de moerasaanleg op de Burd bij Grou te beperken tot 60 ha.

worden mogelijk teruggedraaid. De provinciale commissie gemeentelijke plannen adviseert Gedeputeerde Staten het gemeen-

telijke beleid af te keuren. Ook de verdeling tussen zomer- en winterpolder die de gemeente op de kaarten voor het Bestem-

mingsplan Buitengebied verwerkte, kan de goedkeuring van de ambtenaren niet wegdragen. Volgens de commissie mag

Boamsterhim in het bestemmingsplan niet aangevenwaar precies moeras moet komen en welke natuurdoeltypen voorgeschre-

ven zijn. Boamsterhim moet haar Bestemmingsplan Buitengebied voor een groot deel overmaken.


