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25 JARIG JUBILEUM FFF IN 2001

VERVOLG SAMENWERKINGSINITIATIEFFFF

In navolging van de gesprekken die het bestuur van de FFF dit jaar voerde met de Werk- en studiegroep Reptielen en Amfi-

bieën Friesland (WARF) en de Vlinderwerkgroep Friesland (VWF), werd op donderdag 20 juli jl. gesproken met de Padde-

stoelenwerkgroep Friesland (PWF), Het informele gesprek tussen Klaas van Dijk, Sietske Rintjema, Jan Tuinstra, Johannes

Fokkema en Sjoerd Greidanus verliep positief.

Zoals eerder in Twirre beschreven is de doelstelling van de FFF met dit samenwerkingsproject om meer samenhang en struc-

tuur aan te brengen in de veelheid aan werkgroepjes die zich binnen Fryslan bezig houden met natuurstudie en natuur-

bescherming. Meer samenhang en meer samenwerking kan de natuurlobby in Fryslan een duidelijker gezicht geven en

daarmeeook de invloed op beleid en bestuur vergroten. De FFF zoekt hierbij in eerste instantie samenwerking met provinciaal
actieve werkgroepjes die zich bezig houden met een bepaalde biologische groep en hierbij als belangrijkste activiteit

ontplooien: het zelf doen van onderzoek en het verzamelen van gegevens. Zowel de WARF, VWF als de PWF passen prima
in dat beeld. De samenwerking is in eerste instantie vooral gericht op praktische zaken, bijvoorbeeld bij concrete activiteiten

als cursussen, publicaties, excursies etc.

De PWF is een groep mensen in Fryslan die geïnteresseerd zijn in paddestoelen. Zij kent momenteel ca. 10-15 actieve leden,

met name rond Drachten en Heerenveen. De PWF onderhoudt contacten met de Nederlandse Mycologische Vereniging en

met de KNNV. Naast de provinciale werkgroep zijn er recent ook twee regionaal actieve werkgroepjes opgericht, rond

Drachten en in Gaasterland. In de herfst organiseert de PWF een aantal determinatie-bijeenkomsten, met als belangrijkste
doel het uitwisselen van informatie en het op naam brengen van gevonden soorten. Daarnaast worden er in deze periode ca. 2

excursies gehouden. Jaarlijks verschijnt er een jaarverslag met daarin een opsomming van alle waarnemingen. Doel is

uiteindelijk om zoveel mogelijk ‘witte (paddestoel)gebieden’ in Fryslan in te vullen.

De volgende samenwerkingsmogelijkheden tussen FFF en PWF kwamen onder meer aan bod:

• Bij de leden van de werkgroep zal onder de aandachtworden gebracht dat het gewenst is dat er artikelen of korte bijdragen
over paddestoelen in Fryslan in Twirre worden gepubliceerd.

• De PWF heeft reeds een aantal paddestoelencursussen georganiseerd. Indien er een vervolg op deze cursussen komt, zal

bekeken worden hoe de FFF hierbij van dienst kan zijn, bijvoorbeeld door er mede bekendheid aan te geven.

• Wanneer er ergens een probleem speelt met betrekking tot paddestoelen in Fryslan is het mogelijk om de werkgroep
Finger oan ‘e Pols van de FFF in te schakelen, teneinde het probleem bij betreffende personen/instanties onder de

aandacht te brengen.
De FFF hoopt dat deze bespreking in de toekomst een positief vervolg krijgt. We zijn benieuwd!

CONFERENTIE WADER STUDY GROUP IN 2001 IN HET LAUWERSMEERGEBIED

De Wader Study Group (WSG) is een internationale organisatie van steltloper-enthousiastelingen. Er zijn ruim 650 leden die

overal op de wereld wonen. Daar de FFF tal van steltloperfreaks onder haar leden telt, zijn nogal wat FFF-ers ook lid van de

WSG en actief binnen deze organisatie. De WSG bestaat geheel uit amateurs. Ze geeft drie maal per jaar het blad ‘Wader

Study Group Bulletin’ uit, organiseert en/of coördineert steltloperstudies en houdt jaarlijks een meerdaagse conferentie. Deze -

Engelstalige - conferentie wordt veelal in West-Europa gehouden. Er komen meestal zo’n 150-200 mensen op af. De dage-

lijkse organisatie van de conferentie is vaak in handen van een aantal enthousiaste lokale leden. Meinte Engelmoer, actief bin-

nen de Wadvogelwerkgroep van de FFF, heeft een jaar geleden het voorstel gedaan om de conferentie van 2001 in het

Lauwersmeer te organiseren, nabij Dokkumer Nieuwe Zijlen waar zich een conferentieoord bevindt. De WSG vond dit een

goed idee. Onlangs is daartoe een eerste bijeenkomst geweest met het organisatiecomité (bestaande uit de FFF-ers Meint

Engelmoer, Johan Taal, Jaap Veenstra en Titia Zijlstra) en de besturen van FFF, WSG, Wadvogelwerkgroep FFF en Avifauna

Groningen.

De FFF bestaat in 2001 25 jaar. Dat jubileum moet natuurlijk gevierd worden. Voor de organisatie van een jubileum-activiteit

(hoe en wat staat nog geheel open!) kunnen we nog steeds wat extra hulp en ideeën gebruiken. Voor o.a. de feestcommissie

zijn de eerste aanmeldingen al binnen, maar meer zijn welkom. Naast deze jubileum-activiteit zal de FFF gedurende het ge-

hele jaar tijdens diverse gelegenheden prominent aanwezig zijn met stands, veel info, jubileumposters, etc. Ook hiervoor zijn

vrijwilligers welkom!

Eén van de leuke ideeën die reeds werden geopperd is om het jubileumjaar in het teken te laten staan van 25 karakteristieke

soorten waar de FFF (alle ferbânnen) zich de afgelopen 25 jaar mee bezig heeft gehouden... Kortom, denk en doe mee en

meld u aan bij één van onderstaande personen:
• Siep van der Veen, tel.: 0513-651310, e-mail: s@svanderveen-1.myweb.nl
• Jappie van den Bergs, tel.: 0513-541425

• Sietske Rintjema, tel.: 0513-462094, e-mail: klasie@hetnet.nl
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Het organisatiecomité heeft als wens uitgesproken dat de WSG-conferentie als activiteit onder de paraplu van o.a. de FFF

gaan vallen, om daarmee bijvoorbeeld de aandacht te vestigen op de Friese Waddenkust en andere Friese steltloper'gebieden.
Het FFF-bestuur ziet dit zeker zitten en heeft haar medewerking toegezegd.

Op de eerste gezamenlijke bijeenkomst van het organisatiecomité hebben de verschillende organisaties kennis met elkaar

gemaakt. Er was lof voor de begroting en alle voorbereidendewerkzaamheden die Meinte reeds had uitgevoerd. Verder is er

afgesproken dat het organisatiecomité verantwoordelijk is voor de algehele organisatie van de conferentie en dat het

organisatiecomité allereerst op zoek gaat naar een financiële dekking voor de begroting.
De conferentiezal plaatsvinden van 31 augustus t/m 2 september 2001.

Het organisatiecomité is nog op zoek naar mensen die hand- en spandiensten kunnen verlenen. Nadere informatie hierover is

te verkrijgen bij Meinte Engelmoer(tel.: 050-5421158, e-mail: m.engelmoer@worldonline.nl). In komende Twirres zal regelma-

tig over dit project worden bericht.


