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Uitgeperst natuur in Fryslân in de pers van juni t/m augustus

GOLVEN VAGEN DUIZENDEN LEGSELS WEG

WADDENZEE KRIJGT POLDER HALLUM TERUG

In natuurgebied het Noarderleech nabij Hallum is de eerste proefverkweldering in Nederland van start gegaan. De buitenste

zomerpolder wordt op drie plaatsen doorgestoken, waardoor het zoute water van de Waddenzee weer vrij spel zal krijgen in

het 135 hectare grote gebied. De vegetatie zal geleidelijk veranderen van zoet- naar zoutminnend. Dit zal ook weer gevolgen

hebben voor de fauna. Het plan maakt deel uit van het EU-üfeproject Kwelderplan Friesland Buitendijks, wat de aankoop en

verwerving van in totaal ruim 4,000 hectare slikken, kwelders en zomerpolders langs de Waddenzee omvat.

WEIDEVOGELS VERDWIJNEN UIT BOERENLAND

De broedvogels van het agrarisch cultuurlandschap hebben het moeilijk door onder andere diepontwatering en de moderne

landbouwvoering. Dit blijkt uit voorlopige onderzoeksresultaten van het atlasproject van SOVON. Staatssecretaris Faber van

het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheeren Visserij heeft inmiddels maatregelen genomen om iets voor de weidevogels te

doen. Faber stelde f 40 miljoen gulden extra beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Door verschillende beheersmaat-

regelen hoopt het Ministerie dat er betere broedvoorwaarden voor de weidevogels ontstaan.

FRYSLÂN IS TOPPER IN NATUURBEHEER

Fryslan blijft een toppositie innemenop het gebied van natuurbeheer. Vorig jaar was de totale oppervlakte cultuurgrond, waar-

op de landbouw een stap terug heeft gedaan ten behoeve van de natuur, gegroeid naar 9.701 hectare. Na Gelderland (11.700)

was het Friese areaal hiermee landelijk het tweede in grootte. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) schrijft in het jaarverslag over

1999 dat de totale oppervlakte beheersgebied is gegroeid van 56.824 hectare naar 63.825 hectare. Voor het inrichten van

natuurreservaten is nu 35.368 hectare verworven, een kleine stijging ten opzichte van 1998 (33.284). Daarvan ligt 3.896 hec-

tare in Fryslan. Vanwege de stijgingen van de grondprijzen kan DLG het natuurprogramma steeds moeilijker uitvoeren. Door

een extra bijdrage van het rijk ligt DLG echter nog op schema.

EXTRA GELD KABINET VOOR NATUUR

Het kabinet gaat meer geld besteden aan natuur. Dit en volgend jaar komt er f 50 miljoen per jaar bij, daarna jaarlijks f 100

miljoen. Het kabinet heeft dit 13 juli besloten op voorstel van staatssecretaris Geke Faber van natuurbeheer. Met dit geld zal

harder gewerkt worden aan een ecologische hoofdstructuur (EHS), een aaneenschakeling van natuurgebieden. Vooral water

krijgt meer prioriteit. Zo wordt er gewerkt aan een 'natte as' van de Biesbosch tot het Lauwersmeer. Daarnaast zal het geld

gebruikt worden om 40.000 hectare agrarisch landschap op te knappen.

VERBOD OP TEELT MAÏS IN NATUURGEBIED

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij staat geen maïsteelt toe in de Warkumerwaard. Op zo’n 10 hectare

grond in het beheersgebied werd afgelopen voorjaar maïs gezaaid. It Fryske Gea en de Stichting tot Behoud van Natuur en

Landschap in Nijefurd hadden bij het Ministerie en bij de gemeente aangedrongen op maatregelen. De aanleg van maïsvelden

gaat ten koste van het oorspronkelijk plantendek. Volgens het Ministerie is de teelt van maïs strijdig met het bestemmings-

plan. Bovendien maakt de Warkumerwaard deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Daarom moet het land na de oogst

weer teruggebracht worden in de oude staat.

STRIJD TEGEN SLUIPMOORDENAAR ONDER IEPEN

De Provincie FrysISn liet de eerste week van augustus aan alle gemeentenweten dat zij kunnen rekenen op 50% subsidie voor

het rooien van zieke iepen. Zij hoopt dat de iepziektebestrijding zo op grote schaal en grondig wordt aangepakt. Fryslan loopt

voorop vergeleken bij andere regio’s, maar ook hier blijven nog te veel 'besmettelijke' bomen staan. Van een geschat bestand

van 125.000 iepen is 6% ziek.

NESTEN VAN ROOFVOGELS BESCHOTEN

De vervolging van roofvogels heeft deze zomer ernstigere vormen aangenomen dan in voorgaande jaren. De Werkgroep

Roofvogels Nederland spreekt van alarmerende berichten uit het hele land, met Fryslan aan kop. In het zuidoosten van

Fryslan is op grote schaal op nesten geschoten, een vorm van vervolging die leek te verdwijnen. Ook in de rest van Fryslan

blijkt men vaker dan voorheen roofvogels te doden en de nesten te verstoren. De roofvogelwerkgroep wijt het plotseling

oplaaien van de roofvogelhaat aan de positieve berichten van vorig jaar. Toen werd er gesignaleerd dat het erg goed ging met

de roofvogels. Uit de inventarisatiegegevens moet nog duidelijk worden hoeveel schade er is aangericht.

In de Warkumerbûtenwaard zijn in het laatste weekend van mei duizenden legsels van met name Visdief en Kokmeeuw

weggevaagd door een harde zuidwester storm. Door deze storm steeg het waterpeil aan de Friese IJsselmeerkust met meer

dan een meter, zodat de buitendijkse graslanden en schelpenbanken onder water kwamen te staan. Ook de jongen van de

Lepelaars in de Makkumer Noardwaard hebben de storm niet overleefd.


