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Uitgeperst natuur in Fryslan in de krant, van december tot en met februari, op alfabetische volgorde

Bullepolder

Heidevelden Het duurt vele jaren voordat landbouwgrondenzijn veranderd in heidevelden. Vooral de aanwezigheid van

stikstof in de lucht verhindert de komst van bijzondere plantensoorten. Nieuwe natuurgebieden kunnen daarom het best

aansluiten op bestaande. Studente Julia Klooker van de Rijksuniversiteit Groningen deed tussen 1994 en 1997 onderzoek in

de Dellebuursterheide, de Bakkeveenster Duinen en het Aeckingerbroek. Zelfs als na 10 of 20 jaar hoogwaardige, schrale

natuurgebiedenzijn ontstaan, blijft maaien en afvoeren van stikstofrijk gras noodzakelijk.

Moerasperikelen Boarnsterhim De bewoners van It Eilan en de aanwonenden verzetten zich niet langer tegen

moerasaanleg in hun gebied. De landinrichtingscommissie Swette-De Burd en de bewoners zijn tot een overeenkomst

gekomen nadat de commissie de felomstreden polderdijken uit het ontwerpplan geschrapt heeft. Daarentegen is moerasaanleg

op de Noarderburd bij Grou opnieuw een strijdpunt geworden in de partijen in het college van B&W te Boarnsterhim. B&W

willen zich neerleggen bij het besluit van Gedeputeerde Staten dat de gemeente geen maximumoppervlakte voor het moeras

mag vastleggen in het bestemmingsplan buitengebied. De overige leden van de collegepartijen (WD, PvdA en FNP) willen

samen met de fractie GB2000 (gemeentebelangen) dat besluit aanvechten voor de Raad van State. Boarnsterhim kan

daarmee de kans op ontgraving van de Suderburd en uitbreiding van recreatieve voorzieningen bij Grou vergooien als het

geen natuurontwikkeling wil toestaan.

Kwelderplan: ‘t Fryske Gea wil los’ It Fryske Gea wil haast maken met de verkweldering van het buitendijks land.

Daarom is de gemeente Ferwerderadeel gevraagd het bestemmingsplan buitengebied zo aan te passen, dat binnenkort met

het proefproject kan worden begonnen, waarbij 135 ha. zomerpolder in het Noorderleeg wordt omgezet in kwelder.

Sub bedreigt rijke bodemfauna op Wad De bodemfauna in het Kimstergat in de Waddenzee wordt bedreigd door de

jarenlange stort van slib afkomstig uit de binnen- en buitenhavens van Harlingen. Dit blijkt uit een onderzoek dat Harlingen in

september uitvoerde in opdracht van het ministerie van LNV. Uit het betreffende rapport wordt duidelijk dat de bodemfauna in

het Kimstergat beduidend kleiner is dan elders in de westelijke Waddenzee. Op de bodem waar de baggerspecie wordt

gestort, leven drie keer minder schelpdieren en zes keer minderwormen per m
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dan op plaatsen waar niet gestort wordt.

Roofvogels slachtoffer van Staatsbosbeheer Door de Werkgroep Roofvogels Nederland werden vorig jaar bij het

vellen van bomen 35 roofvogelnesten geregistreerd die als vernield of verstoord beschouwd konden worden. Op de landelijke
roofvogeldag te Meppel laakt Rob Bijlsma de houding van Staatsbosbeheer: "Uit puur economische motieven vindt de houtkap

niet alleen meer in de winterperiode plaats, maar ook op het moment dat vogels in de bomen zitten te broeden". Ook de rol van

Vogelbescherming Nederland is volgens de werkgroep bedenkelijk: "Die organisatie stelt zich wel erg coulant op tegenover

Staatsbosbeheer".

Vogelrichtlijn Op gezag van de Europese Unie moet Nederlandzich houden aan de Vogelrichtlijn. Deze schrijft voor dat

gebieden met een bijzondere waarde voor vogelsoorten speciale bescherming moeten krijgen. In Friesland gaat het om de

Waddeneilanden, de IJsselmeerkust, het Lauwersmeer, het Drents-Friese Woud en nog zes waterrijke gebieden. Daarmee

dreigt o.a. een totaal jachtverbod op alle Nederlandse Waddeneilanden.De eilander politiek heeft moeite met de aanwijzing

onder de Vogelrichtlijn en verzet zich tegen verbod op de jacht, zo ook de jagers zelf. Gedeputeerde Sicko Heldoorn geeft aan

dat de bescherming van de aangewezen gebieden in Friesland voldoende is en geen aanscherping behoeft. Het kabinet toont

zich voor de strenge regels van de Vogelrichtlijn en geeft hierin de doorslag.

Workumerwaard De Vereniging Natuurmonumentenwilde de Workumerbinnenwaardkopen. De Dienst der Domeinen wil

de gronden per 1 januari 2000 verkopen. De boeren in de Workumerbinnenwaardzouden niet slechter afzijn als Natuurmonu-

menten het terrein koopt, zo verzekerde de vereniging en daarvan was ook gedeputeerde Sicko Heldoorn overtuigd. Toch

staakt de vereniging haar pogingen tot aankoop, omdat de onwil van de FLTO te groot is om aan de aankoop mee te werken.

IJsselmeerkust De natuur langs de IJsselmeerkust zal minder op haar beloop worden gelaten. De beheerders willen

ingrijpen om het riet te handhaven en de vorming van bossen op zandplaten tegen te gaan. Langs de kust van Gaasterland

moeten basaltblokken plaats maken voor een natuurlijke oever. Spontane bosontwikkeling acht men alleen wenselijk op de

Makkumer Noordwaard. Op andere zandplaten zal ópschietende begroeiing worden weggehaald. Het natuurontwikkelingspro-

ject op de Makkumer Zuidwaard zal onder de Natuurbeschermingswet komen te vallen. Dat kan in de toekomst ook gelden

voor de buitendijkse reservaatsgebieden in de HuitebuursferBuitenpolder en de Buitenwallen.

De gemeente Leeuwarden heeft het plan opgevat te gaan bouwen in de Bullepolder. Het gaat om een

woonlocatie voor beter gesitueerden, die Leeuwarden voor de stad wil behouden. De Wielenwerkgroep, de Lekkumer ‘Werk-

groep Bullepolder’ en de Friese Milieufederatie verzetten zich tegen de plannen. De plannen kunnen negatieve gevolgen

hebben voor de aanwezige vogelpopulaties in het aangrenzende Groote Wielengebied. Het Groote Wielengebied, in beheer bij

It Fryske Gea, is kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur en door het Ministerie van LNV aangemeld voor de Europese

Vogelrichtlijn. Tegelijk komen er geluiden uit Provinciale Staten (CDA) om de voorlopig in de ijskast gezette weg van Leeuwar-

den naar Aldtsjerk weer op de agenda te zetten.


