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Nieuws Wielenwerkgroep

PLANTENWERKGROEP

Leden van de Wielenwerkgroep, maar ook andere geïnteresseerden, zijn welkom.

4.250 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester van Leeuwarden.

De handtekeningenactie 'Groote Wielen, natuurlijk' heeft tot nu toe 4.250 handtekeningen opgeleverd. Op maandag 31 mei

zijn de handtekeningen aangeboden aan burgemeester van Maaren - van Balen en wethouder den Oudsten. Gesteund door

deze handtekenen gaat de Wielenwerkgroep een gesprek aan met de gemeente om alsnog te proberen de plannen voor

bouwen in de Bullepolder te keren

Indien dit geen haalbare kaart blijkt te zijn, zullen we het

uiterste doen de plannen zodanig te wijzigen dat de natuur

rond de Groote Wielen er zo weinig mogelijk schade van

ondervindt. Essentieel daarbij is dat het gebied zodanig pla-

nologisch wordt beschermd dat het in de toekomst bijzonder

moeilijk zal worden nieuwe, voor de natuur negatieve, ont-

wikkelingen ten noordoosten van Leeuwarden in gang te

zetten. Leeuwarden zal dan echter behoorlijk wat water bij de

wijn moeten doen.

Dit wordt geen gemakkelijke zaak, maar de Wielenwerkgroep

is indertijd juist ook voor dit soort dingen opgericht en zal

haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

Freek Nijland

De Wielenwerkgroep wil de plantenwerkgroep, die enkele jaren geleden ter ziele ging, weer nieuw leven

inblazen. Wie hierin geïnteresseerd is, kan zich opgeven bij Freek Nijland (058-2562736).

De plantenwerkgroep maakt een nieuwe start op maandagavond 13 september om 20.00 u.,

Canterlandseweg 18 te Gytsjerk
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Een pagina over in Twirre, die gaat naar de WARF

De ‘WARF’

Het WARF-bulletin, verenigingsblad van de Werk- en studiegroep Amfibieën en Reptielen Friesland (WARF), voorziet lid

en liefhebber van veel informatie inzake reptielen en amfibieën. Zo wordt in het meest recente nummer ingegaan op de

meldingen van blauwe Groene Kikkers in Friesland in 1998, ecologie en voorkomen van de Hazelworm, amfibieën en reptielen
in Egypte (bij Nijerbekoop), begrazing versus reptielen en amfibieën en bijzondere waarnemingen. Daarnaast komen vele

verenigingsonderwerpen aan de orde en zijn er nog vele kleine items. Eén en ander geeft blijk van een zeer actieve vereniging,
welke de interesse voor deze onderbelichte diergroepen weet te vergroten. Vooral de actieve inzet voor biotoopverbetering
voor de soorten en het vergroten van kennis werkt prikkelend. Wie meer informatie wenst kan contact opnemen met het

secretariaat:

W. v.d. Meulen, De Stringen 27, 8414 MS Nieuwehorne, telefoon:0513-541725.
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