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Nieuws Wielenwerkgroep

Bouwen in de Bullepolder?

Bullepolder De Bullepolder is een agrarisch, open kleiweidegebied met enkele buitenwegen, vaarten en kleine dorpjes. Met

de noordelijker gelegen polders tot aan Birdaard/Rinsumageest vormt het een grote landschappelijke eenheid. Fietsers over de

Canterlandseweg valt direct op de openheid en rust in het gebied, van grote betekenis voor mens en dier. De Bullepolder heeft

een waardevolle functie als broedgebied voor weidevogels (met name voor Rode lijst-soorten, zoals de Grutto en Tureluur) en

als voedselgebied voor ganzen.

De belangrijkste betekenis van de Bullepolder voor de natuur is echter gelegen in haar functioneren in samenhang met de

natuurgebieden rond de Groote Wielen.

Groote Wielengebied Ook het Groote Wielengebied ligt grotendeels binnen de

gemeentegrenzen van Leeuwarden en is ‘kerngebied’ in de Ecologische Hoofdstructuur

(EHS). De EHS in Fryslan is een samenhangend geheel van vooral natte, met elkaar

verbonden natuurgebieden, ook wel ‘natte as’ genoemd. Gezien vanuit Leeuwarden

loopt er één natte as vanaf het Groote Wielengebied richting Lauwersmeer en een

tweede natte as richting Alde Feanen.

De natuurgebieden rond de Groote Wielen bestaan uit klei-op-veen en veengraslanden
met zandopduikingen, moeras en open water. Bijzonder is de aanwezigheid van ca. 100

hectare boezemlanden en zomerpolders en percelen schraalland en dotterbloemhooi-

land met de kenmerkende plantengroei en twee eendekooien. De grootste natuurwaar-

de heeft het Groote Wielengebied als ‘wetland' voor broedende en trekkende vogels.
Het behoort tot de top van de Friese ‘wetlands’ met als belangrijkste natuurwaarden:

1) broedgebied voor weidevogels en moerasvogels. Veel van deze soorten behoren tot

de Rode lijst van bedreigde vogelsoorten, zoals als Baardmannetje, Grutto, Kemphaan,

Porseieinhoen, Rietzanger, Snor, Tureluur, Visdief, Watersnip en Zomertaling.

2) slaapplaatsen, pleisterplaatsen en voedselgebieden voor trekkende en overwinteren-

de watervogels (ganzen, eenden, steltlopers). Dit gaat om totaal vele tienduizenden

vogels.

3) internationale betekenis. Regelmatig is meer dan 1% van de ‘West-Palearctische’

trekvogel-populatie (zie kaartje) aanwezig van de volgende soorten: Kolgans (20.000),

Brandgans (10.000) en Smient (15.000). Meer dan 0,5% is regelmatig aanwezig van de

Krakeend, Slobeend en Grutto.

De Bullepolder fungeert als noodzakelijke buffer voor tussen het Groote Wielengebied
en Leeuwarden en draagt door haar wisselwerking bij aan een optimaal functioneren van de natuur in de het Groote Wieleng-

ebied.

Europese Vogelrichtlijn In februari 1999 is bekend geworden dat het Ministerie van LNV het Groote Wielengebied onder de

Vogelrichtlijn zal brengen. Het is een bevestiging van de grote vogelkundige waarden van het gebied.

Dit betekent in dit geval dat de gemeente Leeuwarden aan zet is om via 'passende beoordeling’ onder meer aan te tonen dat

de plannen voor bouwen in de Bullepolder ‘geen significante negatieve gevolgen’ kunnen hebben voor de aanwezige

vogelpopulaties.

Begin december werd Fryslan min of meer opgeschrikt door berichten in de pers dat Leeuwarden wilde bouwen in de

Bullepolder. Dat was daarom zo onverwacht, omdat Leeuwarden tot dan toe gezegd had dat de stad in zuidelijke richting zou

uitbreiden. Zeker na het in de ijskast zetten door de Provincie van de plannen voor een doorgaande weg van Leeuwarden naar

Aldtsjerk, waarbij argumenten van landschap en natuur van groot gewicht zijn geweest, was dit een verrassing van de eerste

orde. De Wielenwerkgroep is uitermate verontrust over deze aantasting van de natuur rond de Groote Wielen. Laten we de

belangrijkste natuurwaardeneens op een rijtje zetten.

Herkomst van de trekvogels van

de Groote Wielen. De vogels be-

horen tot de zogenaamde West-

palearctische trekvogelpopulaties.



Twine 10, 1999, 1 27

Wat doet de Wielenwerkgroep? De Wielenwerkgroep zet zich al meer dan 20 jaar in voor de natuur ten noordoosten van

Leeuwarden en zal dat ook nu doen. Onze stellingname en handelwijze zal worden bepaald door de vraag hoe wij de

natuurwaarden ten noordoosten van Leeuwarden en met name rond de Groote Wielen kunnen handhaven en versterken. Dat

is onze taak. We hebben ons duidelijk laten horen (en zien) in de kranten, op de radio en op televisie (omrop Fryslan). We

hebben gepleit voor een onderzoek naar de natuurwaarden rond Leeuwarden; daar wilde Leeuwarden niet aan. We hebben

informatie gegeven tijdens ecxursies aan statenleden en gemeenteraadsleden. Momenteel is de Wielenwerkgroep bezig met

een handtekeningenactie Groote Wielen, natuurlijk. Het doel is enkele duizendenhandtekeningen te verzamelen. Pas met die

steun in de rug kan de Wielenwerkgroep met vertrouwen een zinvol gesprek aangaan met de gemeente Leeuwarden. De actie

loopt goed;we denken nog voor de zomervakantie de handtekeningen aan de gemeente te kunnen aanbieden.

Alvast bedankt,

Tussen twee haakjes

De financiële actie onder de steunle-

natuurlijk heeft tot nu toe al meer

der andere actiekaartjes en af-

den voor de handtekeningenactie Groote Wielen,

dan f 2000,- gulden opgebracht. Zo konden we on-

fiches laten drukken

Namens de Wielenwerkgroep

Freek Nijland

Bulle

Mede namens Bulle, bedankt!


