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Uitgeperst natuurin Fryslân in de pers, van maart t/m juni

Aantal Aalscholvers Wadden loopt snel op

Massaal protest van boeren tegen Vogelrichtlijn
Staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) heeft op 31 maart de definitievelijst bekend gemaakt met gebieden die vallen onder de

Vogelrichtlijn, een wet die nieuwe activiteiten verbiedt die de vogelstand in beschermde gebieden bedreigen. Hierop is

massaal gereageerd door boeren, particulieren, waterschappen, provincies, gemeenten, recreatieschappen en horeca-

ondernemers. Veel boeren vrezen dat hun land minder waard zal worden als hun eigendommen onder de strenge

beschermende Europese vogelregel vallen.

Ganzen op Schier niet meer verjaagd

De boeren op Schiermonnikoog staken het verjagen van ganzen die in de polders overwinteren. Over de ganzen-

gedoogregeling in de polders is jarenlang gepraat. In eerste instantie gaat het om een proef. Op Schiermonnikoog verblijft

regelmatig meer dan 1% van de totale wereldpopulatie van Brandganzen en Rotganzen. Tot op heden waren de ganzen een

grote schadepost voor de landbouwers. Vanaf nu krijgen de boeren een vergoeding voor de schade die de vogels veroorzaken -

Mogelijk rechtszaak om rapen ganzeneieren

Stichting Faunabescherming stapt naar de rechter als Staatsbosbeheer niet vrijwillig afziet van het rapen en schudden van

eieren van de Grauwe Gans in de Deelen en de Rottige Meenthe. Door het rapen en schudden van de eieren wil

Staatsbosbeheer hinder voor boeren in de omgeving voorkomen en de stand van de Grauwe Gans in de natuurgebieden

kunstmatig op een laag peil brengen. Voor het rapen en schudden heeft de natuurbeheerder een vergunning gekregen van het

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Faunabescherming is bang dat er tijdens het zoeken van de nesten

verstoring van kwetsbare soorten als Bruine Kiekendief, Purperreiger en Roerdomp in de natuurgebieden optreedt. Bovendien

is het rapen van eieren van de Grauwe Gans in een natuurgebied in strijd met internationale richtlijnen.

Faber wil meer natuur

Landbouwgrond in Fryslan wordt nog maar zelden omgevormd tot natuur of bos. Staatssecretaris Faber van Natuurbeheer

vindt het merkwaardig dat Friese boeren niet op grote schaal ingezet worden bij natuurbeleid. En dat terwijl Fryslan landelijk

vooroploopt als het gaat om agrarisch natuurbeheer. Ook loopt Fryslan in de pas met landelijke doelstellingen op het gebied

van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Sinds 1 januari 2000 worden boeren niet meer beloond vanwege hun inspanning
om de natuur en het landschap te verfraaien, maar worden ze afgerekend op hun resultaat. Op deze wijze wil Faber meer

natuur in Nederland realiseren met hoge kwaliteiten en de scherpe verdeling tussen natuur- en landbouwgebieden
verminderen.

Pleidooi voor natuur langs waterwegen

Langs de grote waterwegen door Friesland moeten gemiddeld 100 meter brede natuurzones worden aangelegd. Dat staat in

het plan Natuur, Bos en Landschap in de 21-ste eeuw (NBL21). Het rijk geeft daarin zijn visie op de natuurlijke ontwikkeling
van Nederland. Langs de 'natte as’ van Fryslan zou in totaal 10.000 hectare vrijgemaakt moeten worden als ecologische

verbindingsstructuur.

Vos, meeuw en kraai plunderen legsels in weiden

Uit een vooronderzoek blijkt dat een gemiddelde Kievit op boerenland 25% kans heeft dat z'n nest wordt geplunderd door een

vos, kraai of meeuw. In natuurreservaten valt circa de helft van de weidevogelbroedsels ten prooi aan roofdieren (predatie).
Deze cijfers komen uit het vooronderzoek dat, in opdracht van It Fryske Gea, is uitgevoerd in de natuurgebieden Doan-

jumerleech, Polder Laban (Alde Feanen), Kraanlannen, Weeshüspolder (Grote Wielen) en de Warkumerbütenwaard. De

uitkomsten geven slechts een indicatie. Een landelijk onderzoek met een grotere opzet is nodig om werkelijk inzicht te krijgen
in de effecten van predatie op weidevogels.

Meer aandacht voor natuur en mosselvisser

De mossel- en kokkelvissers willen de ontwikkeling van natuur in de Waddenzee bevorderen. Daar tegenover staat wel dat ze

de mogelijkheid willen hebben om buiten hun afgesproken gebied te kunnen vissen als er binnen de grenzen niet genoeg

schelpdieren voorradig zijn. Door meer afstand tot de droogvallende platen te houden, hoopt de sector de zo gewenste
aanwas van stabiele mosselbanken of zeegrasvelden te stimuleren. De belangenorganisaties van de mossel- en kokkelvissers

hebben de voorstellen in het beheersplan 1999-2003 beschreven. De natuurvriendelijke opstelling moet meer begrip kweken

voor de schelpdiersector. De Tweede Kamer zal oordelen of de vissers na 2003 nog in de Waddenzee terecht mogen.

Het aantal Aalscholvers dat de Wadden als broedgebied verkiest, loopt snel op. Er zitten nu, verdeeld over vier kolonies, zo’n

duizend broedparen. Een aantal dat volgens Peter de Boer, die op het onderwerp afstudeerde aan het Van Hall Instituut, de

komende jaren kan oplopen tot drieduizend.

Peter de Boer, gastspreker op de gezamenlijke voorjaarsbijeenkomst van SOVON en FFF, verklaart de opmars van de

Aalscholver in de Waddenzee vooral door een groot aanbod van het voedsel. Het aanbod van zandspiering en platvis is zo

groot, dat de behoefte aan haring mee zal vallen. Ondanks de 760 broedparen op Vlieland vissen de Aalscholvers nog wel

solitair, maar met nog grotere aantallen zou dit om kunnen slaan naar sociaal visgedrag van de Aalscholver.


