
Twirre 10, 1999, 3 16

Uitgeperst natuur in Fryslân in de krant, van juni t/m augustus, op alfabetische volgorde

Boeren tegen eerder verbod ganzenjacht

Dwergsterns De dynamiek van de waddenzee zorgt nogal eens voor verassingen, De Richel, de zandplaat even ten

zuidoosten van Vlieland, lag plotseling vol schelpen. De dwergstern reageerde direct. Tot zijn grote genoegen telde Ben Koks

van Sovon Vogelonderzoek Nederland 41 paartjes, in het gezelschap van twintig paartje noordse stern en 240 paartjes van de

visdief. In overleg met Sovon en Vogelbescherming Nederland heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

informatieborden op de plaat neergezet. In het Duits en het Nederlands werden passanten gewezen op de aanwezigheid van

de vogels en op de noodzaak de broedende vogels niet te verstoren.

Grote sterns Het gaat wat beter met de grote sterns op griend, zo meldt Vogelbescherming Nederland. Dit jaar broedden

zo'n zesduizend paartjes op het Friese vogeleiland tussen Harlingen en Terschelling. De kolonie is daarmee de grootste van

Europa. Het niveau van de jaren dertig, toen 20.000 tot 30.000 broedparen broedden op Griend, lijkt nooit meer haalbaar

It Fryske Gea tast mis bij koop kwelder De aandeelhouders van de commanditaire vennootschap de Bildtpollen

hebben hun 300 hectare in het buitendijkse land voor meer dan f 600 miljoen verkocht. De nieuwe eigenaar is een ondernemer

die het gebied zijn agrarische functie laat behouden It Fryske Gea, dat het land ook begeerde, viste achter het net. Met de

aankoop had It Fryske Gea, op enkele kleinere percelen na, het hele buitendijkse gebied in handen gehad.

It Fryske Gea koopt boerderij Ryptsjerk It Fryske Gea heeft de boerderij tegenover het Bos van Ypey aan de

rijksstraatweg bij Ryptsjerk van de stichting Op Toutenburg gekocht. It Gea werkt aan een inrichtingsplan voor de nieuw

verworven grond. De gedachten gaan daarbij uit naar natuurontwikkeling, in aansluiting op het natte gebied dat een paar jaar

geleden rond de toen aangekochte boerderij Wielzicht is gecreëerd.

Kraanvogels Dansende kraanvogels in het Fochteloërveen vormden dit voorjaar een bijzonder schouwspel, maar met hun

balts en broedverdachte gedrag hebben de vogels iedereen voor het lapje gehouden; er werd niet gebroed. De kans is wel

groot dat de kraanvogels volgend jaar in het Fochteloërveen zullen terugkeren om voor een aangename verassing te zorgen.

“Het gebeurt wel vaker dat kraanvogels die een jaar of vier oud zijn eerst oefenen in het broeden”, weet Ruud Kreetz van

Natuurmonumenten. Het is slechts een voorbereiding voor het grootbrengen van de jongen die ze het jaar daarop krijgen.

Noordse sterns Voor het eerst broedde een kolonie noordse sterns op het Rif, de zandplaat die iets noordelijk is gelegen
van de Engelsmanplaat, Zestien jaar lang verschenen er op deze plaats slechts af en toe een paar verspreid broedende sterns,

maar nu was het echt raak Leden van de telgroep Engelsmanplaat troffen half juni een kolonie aan van 34 tot 40 nesten aan.

Rode lijstvogels duwen goudkust naar Bonke Natuurbeschermers mogen de weidevogels dankbaarzijn. De grutto,

gele kwikstaart, tureluur, slobeend, veldleeuwerik en zomertaling hebben als broedvogels van de Bullepolder het ‘zoekgebied’

voor een welgesteldenwijk verkleind tot een 500 meter brede strook langs de noordkant van de Bonke. De Wielenwerkgroep en

It Fryske gea halen voorzichtig adem. Ten noorden van de Bullemolen is de weidevogelstand, volgens ecoloog Eddy Wymeng-

a, goed en rijk geschakeerd, grutto, tureluur en zomertaling prijken op de rode lijst van kwetsbare en bedreigde soorten in

Nederland.

Uitzetten otters loopt vertraging op Het uitzetten van otters wordt niet eerder dan in het voorjaar van 2001, terwijl

gemikt was op herintroductie in 1999 of 2000. De herintroductie in de moerasgebieden van Noordwest-Overijssel en Zuid-

Friesland wacht vooral op financiële steun van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In totaal is er f4 miljoen

nodig voor een periode van ongeveer tien jaar

Wetenschappers voor moerassen in Friese venen Moerasgebieden kunnen een goede verbinding vormen tussen

de meren in Zuidwest-Friesland. Hiermee zou de opvangcapaciteit van de Friese boezem worden vergroot, de verdroging

worden aangepakt, en het biologisch gat worden gedicht in de belangrijke verbindingszone tussen het IJsselmeer en het

Lauwersmeer, Barrières voor de fauna, waar deze bestaan door wegen en spoorlijnen, dienen te worden opgeheven. Dit is één

van de 23 voorstellen uit het schetsboek, dat medewerkers van diverse instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek

(dlo) en IKC-natuurbeheer in Wageningenhebben opgesteld.

De land- en tuinbouworganisatie LTO-nederland heeft ernstig bezwaar

tegen een verbod op de ganzenjacht per 1 september. Vogelbescherming Nederland heeft vooruitlopend op de nieuwe flora-

en faunawet op een vervroegd verbod aangedrongen bij staatssecretaris Geke Faber van landbouw, natuurbeheer en visserij.

de wet biedt kolganzen, grauwe ganzen en rietganzen meer bescherming. “De wet had vorig jaar al in werking moeten treden”’

aldus een woordvoerder van vogelbescherming. “Ganzen en smienten zijn de diersoorten die de grootste schade toebrengen

aan de land- en tuinbouw”, schrijft de LTO.
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Mossen Symposium Fryslân

Om meerdere redenen verdient het Mossen Symposium Fryslan bijzondere aandacht. Allereerst is het het eerste symposium in

Fryslan, dat geheelgewijd zal zijn aan mossen, en dit millennium tevens het laatste(l).

Onze provincie kent een lange traditie als het gaat om de ornithologie, de vogelstudie. De laatste decennia werd er, mede op

initiatief van de FFF, steeds meer aandacht besteed aan de hogere planten. De Planten Cursus Fryslan, die in de tachtiger

jaren vier maal gedraaid heeft, heeft hiertoe zeker bijgedragen.

Sinds 1987 werken Karst Meijer en Jacob Koopman tevens aan een onderzoek naar het voorkomen en de oecologie van

mossen in Fryslan. Mossen, het onderwerp van de bryologie, mogen zich helaas nog niet verheugen in een grote belangstel-

ling van de Friese bioloog, en trouwens ook buiten Fryslan niet Aan de andere kant blijken mossen, evenals korstmossen,

vaak prima indicatoren voor allerlei milieuomstandigheden te zijn. Een reden te meer om deze onbekende organismen eens

nader in de schijnwerpers te zetten.

Na al weer meer dan tien jaar onderzoek aan mossen in Fryslan leek het de FFF dan ook een uitgelezen moment om nader

aandacht aan deze toch wat achtergestelde groep organismen te schenken. Uitgenodigd als sprekers zijn zes personen, die

allen hun sporen in de Nederlandse bryologie ruimschoots hebben verdiend. Dr. B.O. van Zanten verricht al jaren onderzoek

naar de verspreiding en oecologie van mossen in de provincie Groningen. Dr. G. Dirkse is ondermeereen Sphagna-kenner bij
uitstek. Momenteel werkt hij aan de revisie van de Nederlandse Veenmossen. Naar het boek van de Nederlandse Sphagna

wordt door de kenners reikhalzend uitgekeken. Het maakt tevens de literatuur van de Nederlandse mossen compleet. Eerder

immers verschenen twee schitterende boekwerken over Bladmossen (1989) en Levermossen (1996). Ing. K. van der Veen

heeft de afgelopen jaren, samen met H. Jager, een zeer intensief onderzoek gedaan naar de mossen in de kop van Overijssel.

Door hun gedetailleerde aanpak is een aantal verrassende vondsten in dit unieke Europese natuurgebied (Weerribben en

Wieden samen) gedaan. In 1992 is Dr. H.C. Greven gepromoveerd op Changes in the Dutch Bryophyte Flora and Air Pollution.

De voor- en achteruitgang van bepaalde soorten mossen staat centraal in zijn lezing.
De Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging onderhoudt een landelijk

archief van mossenwaarnemingen Momenteel gaat het aantal ‘gegevensregels’ richting 200.000. Ter vergelijking: Floron heeft

in haar database Florbase vele miljoenen items hogere planten. Ing. R. van der Valk, de landelijke archivaris van de BLW, gunt

ons een blik in het landelijke mossenarchief. Tot slot zal Drs. Jac. Koopman een lezing houden over het mossenonderzoek in

Fryslan. Samen met Karst Meijer uit Noordwolde zwerft deze Wolvegaaster winterdag wekelijks door Fryslan op zoek naar

mossen. Sinds 1987 hebben zij zo een kleine 20,000 items verzameld, dus zo'n 10 % van alle landelijke gegevens. Ook hun

onderzoek heeft vele bijzondere soorten en waarnemingen opgeleverd.

Kortom, het Mossen Symposium Fryslan willen we u bij deze van harte aanbevelen. De lezingen zijn niet enkel bedoeld voor

echte mossenkenners. Er is aan de sprekers gevraagd in hun lezing met een zo breed mogelijk publiek rekening te houdén.

Dus graag tot ziens op zaterdag 9 oktober a s. bij Goerres in Akkrum. Tijdens de lunchpauze zijn er broodjes en soep te koop.

Jac. Koopman, Hoofdstraat-West 27, 8471 HP Wolvega, tel: 0561-616317 e-mail: j.koopman@aoc-terra.nl
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Wetenschappers ernstig bezorgd over exploitatie van de Waddenzee

Brief aan de leden en plaatsvervangend leden van de Vaste Commissie voor LNV

De Waddenzee is het laatste grootschalige gebied in Nederland waar de natuur haar gang zou kunnen gaan. Het gebied is

internationaalerkend als een bijzonder waardevol natuurgebied, en is daarom op velerlei wijze beschermd. Veel bedreigingen

zijn afgewend; inpolderingen liggen niet meer op de loer, ernstige vergiftigingen zoals in de jaren zestig zijn nu minder

waarschijnlijk, recreatieve aktiviteiten zijn aan banden gelegd, het winbaar maken van gasvoorraden is vooralsnog door de

rechter verboden, en zandwinning wordt afgebouwd. Echter, de bodemverstorende schelpenwinning en schelpdierenvisserij

worden nog toegelaten, waardoor het ecosysteem van de Waddenzee nog steeds onder grote druk staat. Daarover willen wij
onze bezorgdheid uiten.

Vrijwel alle droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee werden acht jaar geleden weggevist. In tegenstelling
tot toenmalige prognoses keerden ze niet terug. Dit geeft aan dat de oude bodemstructuur en bijbehorende natuurlijke

ecosystemen zich niet zonder meer herstellen. Bovendien hebben de mosselbanken de capaciteit om zand en slib in te vangen

en slib te produceren. Daardoor zouden ze kunnen compenseren voor bodemdaling en zeespiegelrijzing.

De winning van schelpen en de intensieve mossel- en kokkelvisserij zorgen voor een steeds terugkerende verstoring van de

bodemstructuur en bijbehorende ecosystemen. Het omwoelen van de bodem zorgt voor een direct verlies aan fijne sedimen-

ten. Vele diepgaande studies tonen aan dat een dergelijke verandering in bodemstructuur rechtstreeks een verlies van

biodiversiteit betekent. De talrijke soorten organismen met ingewikkelde levenscycli, een lange levensduur en vele onderlinge

relaties verdwijnen en maken plaats voor enkele soorten organismen met een korte levensduur en eenvoudige levenscycli.

Bodemerosie kan leiden tot verlies aan biodiversiteit in de Waddenzee,

Het verbaast ons dat het zichtbare uitblijven van het herstel van mosselbanken, oesterbanken en zeegrasvelden en de

toenemende zandigheid van de wantijen tussen vasteland en eilanden nog steeds niet hebben geleid tot een veel grotere

voorzichtigheid met betrekking tot het overheidsbeleid ten aanzien van bodemverstorende aktiviteiten. Zeker gezien de relatief

beperkte macro-economische belangen,

De problematiek rond de schelpdierenvisserij in de Waddenzee lijkt te worden gereduceerd tot een probleem van scholeksters

en eidereenden ('de vogels’) en kokkels (‘de schelpdieren').
De grote sterfte onder scholeksters en eidereenden vanaf 1990 ten gevolge van een tekort aan voedsel heeft geleid tot een

aantal maatregelen met betrekking tot de beperking van de schelpdierenvisserij. In voedselarme jaren vindt er nu een

reservering van kokkels pla.ats voor deze vogels (de 60% regeling) en is 25% van de wadplaten gesloten voor exploitatie. De

Nederlandse overheid gaat daarmee echter volledig voorbij aan de complexiteit van het Waddenecosysteem. Het voedselweb

van de Waddenzee bestaat namelijk uit meer dan twee vogelsoorten. Niet alleen voor de eidereend en de scholekster, maar

ook voor 48 andere vogelsoorten is de Waddenzee van vitaal belang. Daarnaast is de Waddenzee kraamkamer, paaigebied of

woongebied voor zo'n 50 soorten vissen, 300 soorten ongewervelde dieren (krabben, schelpdieren, wormen, etc.) en 1100-

1200 micro- en meiobenthos soorten (de kleinste organismen).

De problemen kunnen aanschouwelijk gemaakt worden wanneer men de Waddenzee zou schetsen als een oerwoud dat

gekapt wordt. Het verlies van een dichte vegetatielaag in het woud (mosselbanken op het wad) leidt tot een kale bodem die

gevoelig is voor winderosie. Het regelmatig omploegen van de bodem leidt tot verhoogde windgevoeligheid (op het wad een

verhoogde gevoeligheid voor wind en stroming) en verdere erosie, en maakt terugkeer van een unieke levensgemeenschap

met een unieke biodiversiteit onmogelijk. Het kappen van een natuurlijk bos is in Nederland bijna ondenkbaar (en hoe wordt er

niet door de Nederlandse overheid met het vingertje gewezen naar landen die regenwouden kappen). Wat er onder het

wateroppervlak gebeurt is veel minder tastbaar. Veilig vanaf de oever houden we vol dat er niets aan de hand is. We kunnen

het verdwijnen immers niet zien en voelen en ruiken. De schade die wordtaangericht is echter van vergelijkbare grootte.

Dat een zich steeds herhalende verstoring van wadsedimenten kan leiden tot een aanmerkelijke verarming van deze zeer rijke

en unieke flora en fauna, lijkt niet tot de Nederlandse overheid te zijn doorgedrongen. Zonder over onderzoeksresultaten te

beschikken waaruit blijkt dat de activiteiten géén schade berokkenen aan het ecosysteem, worden er ook dit jaar weer

vergunningen afgegeven voor het winnen van schelpen. De kokkelvissers kunnen weer vrijwel ongehinderd hun gang gaan en

de intensieve mosselvisserij wordt als vanzelfsprekend getolereerd. De hoofddoelstelling ten aanzien van de Waddenzee is

duurzame bescherming en ontwikkeling als natuurgebied. Als er sprake is van twijfel over eventuele negatieve gevolgen van

bepaalde aktiviteiten, moet het oordeel uitvallen in de richting van de hoofddoelstelling (het 'voorzorgprincipe'). De Nederland-

se overheid neemt het door haar aanvaarde voorzorgprincipe niet serieus.

Nederland staat internationaal hoog aangeschreven waar het gaat om milieu-en natuurbescherming. Het onderzoeks- en

beschermingsbeleid ten aanzien van de bodemverstorende exploitatieve aktiviteiten in het internationaal veel geroemde en

ogenschijnlijk goed beschermde Waddengebied is daarom een blamage. Wij vragen aandacht voor de kwetsbaarheid van

Nederlands laatste wildernis. Wij verzoeken u uw beleid met betrekking tot de vergunningen en ontheffingen voor de huidige

intensieve schelpdierenvisserij en de winning van schelpen in de Waddenzee te heroverwegen in het licht van het door u

onderschreven voorzorgsprincipe. Eerst zal moeten worden bewezen dat het scala aan bodemverstorende aktiviteiten in de

Waddenzee géén schade oplevert aan dit wereldwijd unieke ecosysteem.

Den Haag, 24 september 1998

PieternellaLuttikhuizen, Anita Koolhaas, Petra de Goeij en Maria van Leeuwe en vele anderen

Ingestuurd door Theunis Piersma, en geplaatst doorde redactie


