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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

Fügelferbân

Vogelrichtlijn

Jacht in Noord-Friesland Buitendijks Begin december heeft de FFF een brief naar Staatssecretaris Faber gestuurd
over de jacht in Noord-Friesland Buitendijks. Naar aanleiding hiervan hebben we overleg gevoerd met ambtenaren van het

Ministerie van LNV. Dit gesprek was erg verhelderend. Het grootste deel van Noord-Friesland Buitendijks valt onder de Na-

tuurbeschermingswet en hier mag niet worden gejaagd. Er is ook geen enkele vergunning voor beheersjacht afgegeven. Een

deel van Noord-Friesland Buitendijks (het Noorderleeg en een groot deel van de zomerpolders ten oosten daarvan) is wel

aangewezen als Speciale Beschermingszone onder de Vogelrichtlijn en als Wetland onder de Wetland-Conventie, maar deze

valllen niet onder de werking van de Natuurbeschermingswet. In die delen mag nog steeds worden gejaagd, ondanks het ge-

geven dat het ministerie al in juni 1994 heeft aangekondigd hier een einde aan te willen maken. De Nieuwe Flora- en

Faunawet (die over een krap jaar in werking zal worden gesteld) zal hier een einde aan maken. Volgens deze wet is jacht niet

toegestaan in Vogelrichtlijngebieden en in gebieden die als Wetland zijn aangewezen. Overigens is via overleg in de delen die

in bezit zijn van It Fryske Gea (onderandere het Noorderleeg) de plezierjacht al sterk verminderd.

Toegang op de Bildtpollen Begin maart heeft de FFF een brief naar Staatssecretaris Faber gestuurd over de toegangs-

regeling op de Bildtpollen (Noord-Friesland Buitendijks). In deze uitgebreide brief stellen wij vragen over de wijze waarop het

ministerie is omgegaan met het toekennen van de Regeling Functiebeloning bos- en natuurterreinen (een regeling op grond

waarvan een eigenaar/gebruiker van bos of natuurterreinen een vergoeding kan krijgen voor het openstellen van zijn terrei-

nen). Half mei was nog geen antwoord op de brief ontvangen.

De Kievit Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Wadvogelwerkgroep in Holwerd hebben Willem Bil en Jack Schuurs een

dialezing gehouden over hun onderzoek naar de broedbiologie van Kieviten bij Roodkerk. Het was een zeer boeiende lezing

waar we erg veel te weten kwamen over de Kievit. De resultaten van hun onderzoek (onder andere gepubliceerd in Het

Vogeljaar) leidde binnen kringen van eierrapers tot een discussie over de wetenschappelijke waarde ervan. Het Biologysk
Wurkferban van de Fryske Akademy zal in het najaar een discussiebijeenkomst over dit onderwerp organiseren. Nadere

informatie bij de skriuwer van het Biologysk Wurkferban (Gerrit Hekstra, 0514-602063).
Ook in 1999 zijn weer vele duizenden kievitseieren van de Friese weilanden meegenomen. De nieuwe Commissaris van de

Koningin Ed Nijpels heeft het eerste ei in ontvangst genomen, ondanks zijn verleden als voorzitter van het Wereld Natuur

Fonds. De Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk e.o. heeft Ed Nijpels in een open brief opgeroepen om in het vervolg

geen eerste ei meer te accepteren. Faunabescherming heeft aangekondigd te gaan onderzoeken in hoeverre ze via de

Europese wet- en regelgeving (de Vogelrichtlijn) het rapen van Kievitseieren kan verbieden. Het FFF bestuur is zich over de

situatie aan het beraden.

BirdWatch Ook in 1999 zal er weer een door BirdLife International gecoördineerdeWorld BirdWatch plaatsvinden. Net als

tien jaar geleden zal door middel van een tellint door heel Nederland (tussen Zandvoort en Winterswijk) de vogeltrek in kaart

worden gebracht. Deze telling zal plaatsvinden op zaterdag 2 oktober 1999 van 07:00 tot 16:00. Iedere vogelaar wordt van

harte uitgenodigd om mee te tellen Het zou leuk zijn als er ook wat Friese vogelaars meedoen. Je moet natuurlijk wel eerst

De afgelopen jaren zijn de Âlde Feanen, de Deelen, het Fochteloërveen, de Waddenzee inclusief Noord-

Friesland Buitendijks en de Friese IJsselmeerkust al aangewezen als Speciale Beschermingszone onder de EU-Vogelrichtlijn.
Half februari heeft het Ministerie van LNV bekend gemaakt dat ze ook andere daarvoor in aanmerking komende natuurgebie-

den als Speciale Beschermingszone gaat aanwijzen. Voor Friesland gaat het om de Groote Wielen, Van Oordt’s Mersken, het

Sneekermeercomplex (inclusief Terkaplesterpuollen e.o.), de Witte/Zwarte Brekken en het Oudhof, de Oudegaasterbrekken

e.o., de Fluessen/Vogelhoek/Morra, de Rottige Meenthe/Brandemeer, het Drents-Friese Woud (deels ook in Drenthe), alle

open water van het IJsselmeer (deels ook in Flevoland en Noord-Holland), de Noordzeekustzone (deels ook in Groningen en

Noord-Holland) en de duinen, het strand en de strandvlakten van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Tot

half april konden belanghebbenden een zienswijze indienen. Ook de FFF heeft een uitgebreide reactie geschreven. In onze

zienswijze hebben we, evenals alle andere natuur- en milieu-organisaties, aangegeven verheugd te zijn met het voornemen

van het ministerie om deze gebieden aan te wijzen. De FFF schrijft dat ze ervan overtuigd is dat alle gebieden voldoen aan

ornithologische criteria die rechtvaardigen dat ze als Speciale Beschermingszone worden aangewezen. De FFF wijst er in haar

reactie tevens op dat ze verheugd is dat via de nieuwe Flora- en faunawet de jacht in alle Friese Vogelrichtlijngebieden

(waaronder ook de gebieden die al onder de werking van de Vogelrichtlijn zijn gebracht) niet langer mogelijk is. Verder heeft

de FFF in haar reactie opgemerkt dat op grond van ornithologische criteria het Tjeukemeer, het Slotermeer, het Koevorder-

meer, de Groote Brekken, de Idzegaasterpoel e.o. en de polders van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog ten onrechte

ontbreken op de lijst van aan te wijzen gebieden. Een kopie van onze zienswijze is bij de coördinatorFûgelferbân te krijgen.
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een eind reizen. Nadere informatie/inlichtingen bij Vogelbescherming Nederland, vragen naar Albert Fopma of Hesper Schutte

(030-6937700). Opgeven kan door een briefje te sturen naar Albert Fopma, Antwoordnummer 1974, 3700 WB Zeist (geen

postzegel nodig).

Klaas van Dijk, coördinator Fügelferban


