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Uitgeperst natuur in Fryslân in de krant, van september t/m november, op alfabetische volgorde

Achttien dassen op Friese wegen gedood

Kroonprins pleit voor Waterwet De mens heeft te veel ingegrepen in natuurlijke processen. Er lijkt, als het gaat om

waterbeheer, sprake van onbalans. Volgens kroonprins Willem-Alexandermoet water in plaats van vijand bondgenootworden

en een bepalende factor zijn bij de toekomstige inrichting van Nederland. De kroonprins refereerde aan allerlei actuele

problemen met water. Zeer hoge waterafvoeren door de rivieren, de zeespiegel rijst, het neerslagpatroon verandert en de

bodem daalt. "Extra pompen of het ophogen van dijken zullen op den duur niet meer voldoen. Ingrijpende maatregelen zijn

nodig, door letterlijk weer de ruimte te geven aan het water", aldus de kroonprins.

Waddenclub wil meer gebied onder Vogelrichtlijn De Waddenvereniging vindt dat er een aanzienlijk deel van de

cultuurgronden in het binnendijkse Waddengebiedaangewezen moet worden voor de Vogelrichtlijn. Aanleiding is een studie

die de milieu-organisatie heeft laten uitvoeren naar de waarde van het gebied voor vogels. Ecologisch onderzoeksbureau

Altenburg en Wymenga uit Veenwouden heeft op de eilanden en de vaste wal van Fryslên, Groningen en Noord-Holland

dertien gebiedenonderzocht. Twaalf daarvan blijken zich te kwalificeren voor de Europese Vogelrichtlijn.

lep blijft behouden voor Fries landschep Provinciale lepenwachten kunnen de lep van de ondergang redden.

CoördinatorLuc Deckers van het lepenberaad van de Bomenstichting verwacht dat, als er niet ingegrepen wordt, de lep over

tien jaar uit het Nederlandse landschap verdwenen zal zijn. Jaarlijks leggen zeven- tot achtduizend Iepen het loodje in Fryslên.

Omdat naar verhouding in de provincie veel groeien ziet Siep Beetstra van de lepenwacht de lep voorlopig nog niet uitsterven.

Temeer omdat er nog steeds iepensoorten worden geplant, die minder gevoelig zijn voor iepziekte. Bovendien worden

monumentale Iepen geïnjecteerd om ze te sparen.

Ganzenjacht op schadegevoelig land Staatssecretaris Geke Faber van landbouw en natuur wil uitzonderingen moge-

lijk maken voor het jachtverbod op ganzen op schadegevoelige percelen. Binnen bepaalde begrensde gebieden mogen boeren

jagers inhuren. Het gaat om land dat net is ingezaaid, eerstejaarsgrasland, akkers met wintergranen of percelen met graszo-

denteelt. Er zijn de nodige beperkingen bij het jagen. De percelen moeten ten minste één hectare groot zijn en er mag alleen

op Kol-, Riet- en Grauwe Gans worden gejaagd. In ganzengedooggebieden, begrensde relatienotagebieden, natuurterreinen

en gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen blijft de jacht verboden. Anders dan in de oude Jachtwet mogen de

ganzen wel de hele dag worden bejaagd.

Staatsbosbeheer bestrijdt droogte bij Sneekermeer Staatsbosbeheerbegint nog dit jaar in de omgeving van Sneeker-

meer en Witte en Zwarte Brekken met het treffen van maatregelen tegen de verdroging van dit gebied. Er komen grote duikers

om sneller water in te laten en te verversen, vele kaden en dijken worden versterkt, terwijl twee polders voor de boezem komen

te liggen. Deze beide polders zijn De Kaden en de Tsjebbepolder. Die zullen volledig aan de landbouwworden onttrokken.

Beperkingen voor molenpark door vogels Vogelbescherming Nederland is fel gekant tegen de aanleg van een

windmolenpark langs de Afsluitdijk. Directeur Eric Wanders vreest dat de molens een te grote schade aan de vogels toebren-

gen. Dit blijkt ook uit het concept van het nog niet openbaar gemaakte milieu-effectrapport, dat door bureau Haskoning is

gemaakt in opdracht van de provincies Fryslên en Noord-Holland.Zo zou plaatsing van grote aantallen windturbines binnen

500 meter langs de dijk tot verstoring van rustende vogels leiden en tot relatief veel slachtoffers van aanvaringen.

Nationale parken willen beeldmerk De nationaleparken in Nederlandstreven naar een eigen beeldmerk. De parken,

die zichzelf de parels van de natuurgebieden in Nederland noemen, willen zich meer als een eenheid presenteren om zich

daarmee te onderscheiden van andere natuurterreinen. Dat eigen beeldmerk is een van de weinige punten waarover de

mensen van de verschillende overlegorganen, de gemeentebestuurders en beheerders van de nationaleparken het roerend

eens zijn. Bij monde van directeur Hendrik Oosterveld van LNV Noord roemde staatssecretaris Faber het nationaal park op

Schiermonnikoog: "Het goede beheer van Natuurmonumentenmag als voorbeeld gelden". Voor Jan Berend Bazuin van het

Overlegorgaan Schiermonnikoog waren die loftuigingen teveel. "Hier zakt mijn broek weer van af. Het is weer Natuurmonu-

menten dat het zo goed heeft gedaan. Wat de eilanders daarvoor hebben gedaan om het karakter te bewaren, daarhoor je ze

niet over. Natuurmonumentenkwam hier in een gespreid bedje".

Rectificatie In Twirre nr. 2 van dit jaar stond in Uitgeperst vermeld, dat het onderzoek van Bil en Schuurs naar de over-

levingskansen van jonge Kieviten door de BFVW van tafel werd geveegd. Dit klopt niet: dit gebeurde door de Zuid-Holland-

se bioloog Maurice Kruk. De redactie betreurt de onjuiste weergave en zet het hierbij recht.

Het aantal dassen dat wordt doodgereden, neemt toe. Vorig jaar sneuvel-

den in ons land meer dan zeshonderd van deze nachtdieren in het verkeer. In Fryslân werdenachttien slachtoffers gemeld. De

vereniging Das en Boom in Beek-Ubbergen luidt de noodklok, vooral omdat het aantal verkeersslachtoffers ook dit jaar weer

lijkt toe te nemen. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in Fryslân tien gevallen bekend, waarvan zes in Gaasterland.


