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Nieuwsbrief 2015
Voorwoord
...ze praten nog... een mooie
sprekende verbeelding in de
LC van 1 december 2015 tijdens de aanloop naar de klimaattop in Parijs. De ene helft
interesseert het niet (..EH?),
terwijl het water ons al tot de
knieën komt en boven de bank
een inlijsting van "het klassieke
polderlandschap". Wat moeten
wij als natuur- en milieuorganisaties altijd veel praten, tot we
een ons wegen.
Global warming begint nu geaccepteerd te worden, de ijskappen smelten
met een stijging van de zeespiegel tot gevolg. Maar wat te denken van al
die mensen die rond de evenaar, woestijnen en steppen leven, elk jaar
drie graadjes warmer en dus droger lijkt mij ook desastreus voor de mensheid daar.
Kunnen regeringen en bedrijven de CO2-uitstoot terugdringen? Het lijkt
mij ook dat we CO2 en fijnstof uit de lucht moeten vangen!
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Persoonlijk ben ik van mening dat hier een enorme maatschappelijke taak
(denkwijze verandering) bij de waterschappen ligt. "Bladgroen" kan water
en CO2 uit de lucht halen om "energie" en O2 te maken. Het kan zelfs
fijnstof filteren. Vroeger hadden we enorme regenwouden, nu moeten we
meer planten en bomen planten, maar Nederland is al zo vol! Volgens mij
ligt de kans in de Nederlandse polder, naar schattingen is er tot 400.000
kilometer slootlengte in Nederland en hebben we veel meren en het IJsselmeer. Vroeger groeiden in dit water allerlei zuurstofplanten en oeverplanten.
Het waterschap verplicht ons jaarlijks de (schouw) sloten te schonen en te
ontdoen van "begroeiingen", hekkelen genoemd. Als we eens gingen uitzoeken, wat minimaal nodig is om de waterafvoer (binnen een week) te
garanderen, dan kunnen we misschien om het jaar één slootzijde hekkelen of één keer in de drie of vijf jaar, dan zouden we de natuur en daarmee ons zelf enorm kunnen helpen (biodiversiteit, filteren en CO2binding). Alleen op deze manier kun je veel oppervlakte inzetten om CO2
te binden!
Agrariërs hebben het decennia voor het zeggen gehad bij de waterschappen. Telkens meer de (veen)polder) bemalen, waardoor de agrarische bodem daalt in tegenstelling tot de natuur en de wegenstructuur. Door die
grondwaterspiegelverlaging zijn er heel wat broeikasgassen uit de bodem
"ontsnapt", je kunt dit nog iets terugdringen door het grond- en oppervlaktewaterpeil weer te verhogen. Op hoge gronden die van nature afwateren
kun je stuwtjes plaatsen in droge watergangen, om het water voor de drogere zomers te bufferen in de grond en de afvloeiing naar de boezem te
verminderen en te vertragen. Er ontsnapt minder CO2 uit de bodem, meer
biodiversiteit, minder bodemdaling en meer wateropslag in de bodem voor
de drogere zomers die ongetwijfeld zullen komen.
Plant een (geboorte) boom, dan slaan we in ieder geval een aantal decennia CO2 op. En minder frequent hekkelen in de daartoe geschikte oppervlaktewateren, kan een enorme oppervlakte aan "bladgroen" generen!
Daarnaast denk ik dat we de bermen (sloot, weg, spoor of dijk) moeten
gaan koesteren als ecologische verbindingszones en broedplaats voor
flora en insecten. Zodat de natuur van natuurreservaat naar tuinreservaat
(Vara Vroege Vogels) kan hoppen langs "`s heeren wegen" en na elke
bewerking van de agrariër (maaien eerste snede, zode injecteren, ploegen, spuiten, ontwatering) het boerenland van "groene" monocultuur opnieuw kan bevolken met biodiversiteit voor grutto, patrijs en wat al niet
meer. De oppervlakten van bermen en particuliere tuintjes opgeteld is
enorm en gaat in de toekomst misschien wel meer bijdragen aan biodiversiteit dan het boerenland.
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Maar het zou natuurlijk helemaal fijn zijn als het areaal aan "biologische"
landbouw toeneemt. De biologische melk(prijs) zit in ieder geval sterk in de
lift met 55 cent tegen 28 cent voor reguliere melk, misschien dat de overstap nu gemakkelijker wordt. De overgangsperiode van twee jaar is nu
voor veel boeren nog het struikelblok. Op dit moment is Nederland nog de
vleesschuur van de wereld met 500 miljoen dieren in de bio-industrie,
waarvoor we krachtvoer en kunstmest importeren vanuit de derde wereld
en blijven zitten met een mestoverschot.
Laat ons in Nederland tevreden zijn met de productie voor eigen bevolking
en laat de derde wereld hun eigen krachtvoer en kunstmest houden om
hun eigen monden te voeden. De landbouwsector denkt nog steeds dat wij
de wereld moeten voeden vanuit Nederland met supplementen (krachtvoer
en kunstmest) wat we hen eerst ontnemen. Laat ons het gezeul of te wel
de energie voor het transport besparen en de CO2 niet te verstoken.
Folkert Venema, voorzitter

Roerdomp in glijvlucht

Strategisch Natuur Overleg
Onlangs verscheen het Living Planet Report Nederland van het Wereld
Natuur Fonds. Dit rapport toont wederom objectief aan dat de toestand van
de natuur in Nederland deplorabel is. Met uitzondering van onze aquatische ecosystemen, waar gelukkig wel enige verbetering optreedt, zit er
geen herstel in of gaat het ronduit onverminderd beroerd.
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Voedselarme ecosystemen zoals heide en vennen lijden zware verliezen,
en in het agrarisch landschap heeft ecologische kaalslag plaatsgevonden.
Aangezien nog altijd 70% van ons land (in onze gemeente nog meer) in
agrarisch eigendom en beheer is, is 70% van ons landoppervlak verworden tot een ecologische woestijn waar flora en fauna niet meer kunnen
leven. In steden is de biodiversiteit inmiddels groter dan op het platteland.
Een ieder die dat 50 jaar terug had voorspeld was acuut voor gek verklaard.
In 2015 hebben we 5 maal om tafel gezeten om ons te beraden op wegen
om onze natuur uit het slop te trekken. Het volstrekt ontbreken van enige
wezenlijke ambitie van de zijde van onze overheden om onze natuur te
rehabiliteren speelt ons danig parten.
In de huidige situatie is grondruil met agrariërs de enige mogelijkheid voor
de terreinbeheerders om stappen vooruit te zetten. We werken er dan ook
aan om dit instrument effectief in te zetten.
Vanuit ons Provinciaal bestuur wordt wederom ingezet op agrarisch natuurbeheer. Dit conform landelijk beleid. Met minder vrijblijvendheid en
meer ecologische ambitie probeert men het ditmaal wel tot een succes te
maken. Omdat er nu expliciet aansluiting wordt gezocht bij bestaande natuurgebieden lijkt de kansrijkdom groter.
Wij zullen proberen die kansen te benutten. Er staat ons weinig meer te
doen in afwachting van het moment dat breed het besef doordringt dat
Fryslân haar ziel heeft verkocht aan de zuivelexport.

Ronald schouten, lange tijd voorzitter van onze stichting, schreef een
zeer lezenswaardig stuk dat op donderdag 14 januari 2016 werd gepubliceerd in Het Friesch Dagblad, zodat wij hebben besloten dit integraal in onze nieuwsbrief op te nemen:

De maatschappelijke noodzaak van natuurherstel
Met grote regelmaat steekt in Nederland het maatschappelijk verlangen naar een rijke en beleefbare natuur de kop op. We hebben immers nog maar 15% over van onze oorspronkelijke natuurlijke rijkdom, en zelfs dat restant staat onder grote druk.
Tot op heden is nog altijd geen adequate methode gevonden om de
waarde van natuur in geld uit te drukken. Dat heeft als consequentie
dat natuur in het dagelijkse economische krachtenveld consequent
het onderspit delft.
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Natuur lijkt oppervlakkig op een liefhebberij van een klein groepje
mensen dat zich druk maakt om het feit dat er buiten steeds minder
te beleven valt. Maar deze subjectieve benadering vormt een ernstige
ontkenning van een grimmige en bedreigende realiteit die impliciet
door velen wordt gevoeld.
Om die reden is het goed om hieronder, kort en bondig en in objectieve termen te beschrijven waarom natuurherstel niet vrijblijvend is.
Alleen met dat inzicht en die argumentatie kunnen verantwoordelijke
bestuurders de vaak pijnlijke, maar noodzakelijke keuzes maken om
expliciete maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. De weg naar
natuurherstel loopt van bewustwording, via waardering naar het vrijmaken en -houden van ruimte.
Bewustwording
Leven is een bijzonder fenomeen dat, voor zover wij op dit moment
weten, uniek is in het heelal. En hoewel onze aarde groot lijkt, speelt
dit leven zich af in een heel dun schilletje tussen gloeiend gesteente
en een zwart niets. Dat schilletje noemen we onze biosfeer. (Het is
qua ordegrootte te vergelijken met het vezelige wit van een sinaasappel direct onder de oranje schil.) Het leven in deze biosfeer is in al
zijn verscheidenheid enorm complex en laat in zoogdieren de top van
haar scheppingskracht zien.
De mens wordt door velen gezien als het ultieme zoogdier; voorzien
van een complex brein en geciviliseerd is hij verheven boven alle andere levende “materie”. En juist daar gaat het mis. Je kunt je immers
niet verheffen boven iets waar je integraal deel van uitmaakt. Als
mensheid zweven we in de natuur als de spreekwoordelijke foetus in
de baarmoeder. Vooralsnog vanzelfsprekend, gespijsd en gelaafd
door talrijke ecosysteemdiensten, beseffen velen niet dat onze comfortabele positie boven op de piramide van het leven gedragen wordt
door een veelheid aan levensvormen, variërend van bacteriën tot vogels en van algen tot walvissen.
Al dat andere leven hebben wij hard nodig om zelf te overleven. Dat
andere leven daarentegen heeft ons als mensen helemaal niet nodig.
Sterker nog, we zijn het in toenemende mate tot last en vele levensvormen hebben door ons toedoen het veld reeds moeten ruimen. De
“piramide van het leven” verliest steeds meer en in steeds hoger tempo bouwstenen, en daarmee draagkracht. Het gewicht van ons mensen wordt met een snel groeiende wereldbevolking en snel groeiende
consumptie/afvalproductie groter en groter. Het gevolg laat zich raden ….
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Steile bank

Een ieder kan op internet eenvoudig vaststellen dat de levensstandaard van de gemiddelde Nederlander (ecologische voetafdruk) de
aarde veel te zwaar belast. Dat geldt ook voor de gemiddelde Fries.
Dat bewustzijn zal moeten leiden van de overheersing nu, via rentmeesterschap naar partnerschap: het besef dat de natuur onze
vriend is en niet onze vijand.
Waardering
Desgevraagd geeft meer dan 90% van de mensen aan dat ze natuur
belangrijk vinden. Maar vraag mensen wat ze voor de natuur over
hebben (“willen betalen”), en de wenkbrauwen fronsen zich.
Dat komt omdat “onze verzorging” door de natuur altijd als gratis en
vanzelfsprekend is beschouwd en geweest. Die “verzorging” duiden
we ook wel aan met de term ecosysteemdiensten: al de door het
milieu gratis geleverde goederen zoals drinkwater, voedsel, energie
en bouwmaterialen, en verrichte diensten zoals het reguleren van
atmosfeer, oceanen, bodem en waterhuishouding door middel van
kringlopen. Ze vormen het fundament van ons bestaan en zijn onmisbaar voor ons welzijn en onze welvaart. Zo bestaat Nederland bij
de gratie van een mondiaal klimaat dat ijskappen in stand houdt.
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Een toenemende instabiliteit van ons klimaat door een almaar toenemende uitstoot van broeikasgassen maakt ons toekomstperspectief behoorlijk onzeker en toont aan dat deze ecosysteemdienst niet
langer vanzelfsprekend is.
Maar gezien de opkomende handel in emissierechten is ze evenmin
langer gratis. En die parallel zal helaas opgaan voor nog veel meer
ecosysteemdiensten.
Maar de waarde van onze natuur laat zich niet alleen uitdrukken in
ecosysteemdiensten. De natuur heeft ook een intrinsieke waarde
met een weergaloze soortenrijkdom en adembenemende landschappen. Ze is bron van kennis en inspiratie, stelt ons in de gelegenheid ons verdriet te verwerken en brengt ons tot rust. En dan
zijn er nog zgn. “optiewaarden”. Tot nog toe onbekende waarden in
ons natuurlijk kapitaal die zo maar een oplossing kunnen bieden
voor een nieuw opdoemend probleem. Hoeveel medicinale stoffen
in de regenwouden van Amerika, Afrika en Azië zijn al onontdekt
verloren gegaan doordat de biodiversiteit die ze verborg is verpletterd onder sojateelt om onze veestapel te voeden?
Allemaal erg lastig in geld uit te drukken. Zeker in positieve zin. Er
zijn uitzonderingen. Een vergelijking tussen tientallen jaren terug en
nu levert een voor een ieder zichtbaar beeld op dat de welvaart van
de bewoners van onze Waddeneilanden aanzienlijk is toegenomen
dankzij het toerisme. Een goed voorbeeld van hoe natuurlijke rijkdom mensen voorspoed oplevert.
In negatieve zin lukt het (helaas) beter. Zo is prima te becijferen wat
er aan economisch kapitaal verloren gaat als Nederland onder water verdwijnt. Het belastinggeld dat is opgegaan aan alle pogingen
(geslaagde en minder geslaagde) om bodemvervuiling uit het verleden te saneren kan maar beter niet hardop worden geroepen. De
maatschappelijke verontwaardiging zou wel eens groot kunnen zijn.
Het is voor veel mensen enorm wennen aan deze “nieuwe realiteit”.
We worden op een harde manier ingehaald door en geconfronteerd
met ons verleden waarin we in hoog tempo product- en procesinnovaties hebben doorgevoerd zonder te letten op neveneffecten op en
grenzen van ecosystemen. Het resulteert anno 2016 in een erg druk
en lawaaiig Nederland onder een walm van uitlaatgassen, gif- en
meststoffen en met een zeer ernstig aangetaste biodiversiteit en
afnemende gezondheid.
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De urgentie is hoog en neemt nog steeds toe. Het is zeer de vraag
of we moeten wachten tot ons natuurlijk kapitaal echt in harde euro's kan worden uitgedrukt om serieus te worden meegewogen in
politieke en macro-economische afwegingen. De kans dat de prijs in
de vorm van een catastrofaal soortenverlies te hoog oploopt is reëel.
Ruimte voor de natuur
Natuur in Nederland heeft te kampen met talrijke bedreigingen,
maar de geringe oppervlakte die we voor haar reserveren is veruit
de belangrijkste. Hierdoor beletten we haar haar natuurlijke processen te ontplooien zoals begrazing en predatie, kan dynamiek van
wind en water geen landschappen meer opbouwen en afbreken,
kan geen voldoende weerstand worden geboden tegen vermesting,
verdroging en verzuring en zijn geïsoleerde populaties van planten
en dieren door genetische verarming gedoemd te verdwijnen. Robuuste, omvangrijke natuur is prima in staat zichzelf in stand te houden; daar hoeft geen mens aan te pas te komen. Het “beheer” hoeft
daarom nagenoeg niets te kosten. Wat wel een forse investering
vraagt is het vrijmaken van gronden. Zo'n investering verdient zich
echter snel terug. Een natuurrijke omgeving is immers een gewilde
vestigingsplek voor mensen en bedrijven. Een gemeente als Steenwijkerland bijvoorbeeld adverteert met haar troefkaart: een nationaal
park Wieden/Weerribben als achtertuin.
Met name bedrijven in de toeristische sector kunnen profiteren.
Maar ook ecologisch werkende landbouwbedrijven zullen zich graag
vestigen in een omgeving waar zij optimaal kunnen profiteren van
een gezonde bodem, een goede waterregulering en natuurlijke
plaag-onderdrukking. Kleine gezinsbedrijven die gezonde voedingsproducten voortbrengen tegen een reële prijs die uitdrukking geeft
aan de zorg die de boer besteedt aan natuur, landschap, milieu,
dierenwelzijn, derde wereld en al die andere zaken die nu verdwijnen onder verstikkende dekens van mest en gif. Wat voor de boer
geldt op het land geldt voor de visser op het water.
Beide economische sectoren zijn primaire exploitanten van onze
natuurlijke hulpbronnen op het overgrote deel van ons grondgebied
en hebben daarom een grote impact op ecoystemen. Natuurherstel
in Fryslân en de rest van ons land is niet mogelijk zonder extensivering van deze sectoren en het loslaten van de ongezonde focus op
export. Ook het recent verschenen Living Planet Report Nederland
van het Wereld Natuur Fonds laat daar geen enkele onduidelijkheid
over bestaan. Inzoomend op Fryslân leidt de huidige weg ons binnen een decennium naar een situatie waarin een handjevol agro-8-

industriëlen lachend hun geld zit te tellen op de Bahama's, en een
Fries volk dat zich vol heimwee een natuurhistorie herinnert waarmee ze zich ooit kon identificeren. Onze ziel wordt verkocht.
Economische activiteiten kunnen alleen duurzaam voortbestaan als
ze veilig liggen ingebed in de robuuste armen van de natuur. Nu is
het net andersom.
De schamele snippers natuur die ons nog resten vechten een wanhopige strijd tegen een dominant mensdom dat zich te veel ruimte
toe-eigent. Vroeg of laat pakt de natuur terug wat haar is ontnomen
en dat gaat ons mensen veel pijn doen. Zo ver moeten we het niet
laten komen. Geef terug wat haar toebehoort en herstel het evenwicht. Tot heil van alles wat ademt.
De zandwinning van Smals in IJsselmeer
Voor de kust van Lemmer en Oudemirdum wordt in 2017 een baggereiland gebouwd met als doel ruim 80 miljoen kubieke meter fijn metselzand
te winnen. Het Limburgse bedrijf Smals start in 2017 de werkzaamheden
en vrij snel daarna zal de exploitatie plaatsvinden. Het zand is nodig voor
de cementindustrie.
Voor de kust komt een werkeiland dat zodanig wordt gebouwd, dat het ingepast is in het
landschap volgens Smals. Op
de website van Smals: http://
www.smals-ijsselmeer.nl/project
-ijsselmeer/ is meer te lezen
over dit project. Onze stichting
heeft een zienswijze ingediend
(samen met de Stichting Het
Blauwe Hart) om het eiland nog
beter in te passen in het landschap dan nu het geval is. Met
name lichtoverlast is een punt
van aandacht.
Impressie van het werkeiland

Een ander onderwerp is dat de tot 60m diepe put weinig ruimte laat voor
zuurstof. Bij de winning zal het troebele en zuurstofloze water omhoog
worden getransporteerd en via stromingen in IJsselmeer langs de kust
zich afzetten op locaties waar dat niet wenselijk is.
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Daarom is door ons voorgesteld in een waterkwaliteitsoverleg om een
aantal kunstmatige eilanden te realiseren als afbakening van de put voor
de scheepvaart en te voorkomen dat de zuidwestenwind het zuurstofloze
en troebele water naar de Natura2000 gebieden, zoals de Steile bank
brengt. De kunstmatige eilanden die worden aangelegd moeten zo hoog
(of laag) zijn dat de vogels in het voorjaar kunnen nestelen en fourageren
en de platen ook regelmatig onder water komen om te voorkomen dat ze
met struikgewas en jonge boompjes dichtgroeien.

Bodem
De Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) had
2015 uitgeroepen tot jaar van de bodem, wat een dankbaar onderwerp
was voor de 28e Gaasterlandse Natuurweek.
De bodem is overal en onder het maaiveld is van alles te beleven: insecten, wormengangen, poriën, wortels en verder wat de mens dan nog eens
aan buizen en kabels de grond in propt. We hebben in deze week willen
benadrukken dat je zuinig en met beleid met de bodem om moet gaan.
Beginnend met de Groene Markt in het Rijsterbos en eindigend met de
“Nacht van de Nacht” in hetzelfde bos. Op de tussen gelegen dagen was
er een scala aan activiteiten, variërend van excursies, kindertheater, een
lezing over biologisch dynamische landbouw, een lezing over oude stenen
in Gaasterland, knutsel- en fotografieworkshops en allerlei buitenactiviteiten. Ondanks dat het weer het zo nu en dan een beetje liet afweten werd
de week goed bezocht. Deze week is ooit geïnitieerd door de Stichting en
wordt nu gezamenlijk gedragen door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
It Fryske Gea, IVN, Groen Doen, bezoekerscentrum Mar en Klif en wordt
ondersteund door de gemeente.

Lelieteelt in Gaasterland
De laatste jaren is er sprake van een sterke toename van lelieteelt in
Gaasterland. De reden is dat de Gaasterlandse gronden uitermate geschikt zijn voor deze teelt. Elk jaar worden op andere percelen lelies geteeld vanwege uitputting van de grond.
De teelt is financieel lucratief (1 euro per bol gemiddeld), maar ook belastend voor het milieu en het landschap.
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Lelieveld in voorbereiding op de Hege Bouwen

Met name de grondontsmetting voor de start van de teelt is schadelijk,
omdat een groot deel van het bodemleven wordt vernietigd. Daarnaast
wordt om de week a 10 dagen een cocktail aan bestrijdingsmiddelen over
de lelies gespoten tegen ziekten, aaltjes en ander dierlijk leven dat schadelijk is voor de lelies.
Al jaren zijn er verontruste bewoners in Gaasterland die zich zorgen maken over de lelieteelt, met name over de gezondheidseffecten van de
grondontsmetting en van het regulier spuiten.
De Stichting Gaasterlân Naturlân gaat zich meer bemoeien met de lelieteelt door meer informatie te verstrekken met betrekking tot de gezondheidseffecten, de gevolgen voor de natuur, het landschap en het bodemleven. Voor een evenwichtig en objectief beeld van alle gevolgen zal ook de
sector benaderd worden voor informatie. Dorpsbelang Wyckel (in de omgeving van Wyckel staan momenteel de meeste bollen) en de Stichting
hebben daarom besloten een info-avond te organiseren over de huidige
stand van zaken met betrekking tot de lelieteelt, waarbij onder andere een
lopend onderzoek van het RIVM naar de gezondheidsrisico's en het economische belang van de teelt aan de orde zullen komen. De avond wordt
gehouden in dorpshuis “Irene” in Wyckel op woensdag 9 maart om 19.45
uur.

- 11 -

Otter
Onze harige vriend met de grote snorharen en een voorliefde voor vis, lijkt
zich vooralsnog te kunnen handhaven. Maar zijn terugkeer is geen klinkend succesverhaal zonder meer. Bij de herovering van zijn geliefde Fryslân vindt íe helaas nogal wat apen en beren op de weg. In de vorm van
auto's wel te verstaan. De A6 en A7 eisen veel slachtoffers en uit DNAonderzoek blijkt dat de genetische basis versmalt. Toch groeit de populatie nog steeds.
In “Kriteverband” hebben we ons hard gemaakt om snel rasters en faunaduikers te realiseren op het traject tussen Lemmer en Joure. Een berucht
wegdeel waar relatief veel slachtoffers waren te betreuren. Er was enig
aandringen voor nodig, maar het werk is nu ter hand genomen en onze
otters kunnen relatief veilig oversteken. En daar is ook de bever blij mee.
Ook dit dier staat te popelen om zijn eeuwenoude rol als bomenknager in
Fryslân weer op te pakken.
Maar ook aan de zuidgrens van ons werkgebied hebben we ons best gedaan voor de otter. In een brief aan het verantwoordelijke Ministerie hebben we onze bezorgdheid geuit over de fuikenvisserij aan de IJsselmeerkust.
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Die vindt nog altijd plaats met staande wanten tot aan de oever en fuiken
zonder stopgrid of ontsnappingsluik voor de otter. Wij vermoeden dat dit
de verspreiding van de otter in dit voor dit dier ideale habitat ernstig hindert.
Langs onze kust worden nauwelijks ottersporen gevonden en autopsie op
dood gevonden dieren wijst nogal eens uit dat het dier door verdrinking
om het leven is gekomen.
Het antwoord van het Ministerie op onze brief was weinig bemoedigend,
maar heeft Calutra (de otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging) wel in de gelegenheid gesteld dit thema opnieuw met kracht aan de
orde te stellen. Een mooi voorbeeld van hoe natuurbeschermingsorganisaties met diverse aandachtsgebieden elkaar kunnen versterken.

Het gouden vierkant van Gaasterland
Voormalig Gaasterland was beperkt in het aantal inwoners maar het
grondgebied was redelijk groot. En met de fusie is dat alleen maar meer
geworden. Toch lijkt het soms dat alleen één vierkante kilometer van belang is. Iedereen wil daar wat, meestal iets wat anderen dan weer niet willen. Alleen de natuur heeft niets te willen, hoewel het vooral een natuurlijk
gebied is.
Het gaat om de vierkante kilometer van de manege; Roekenbos; Golfbaan; Kippenburg; campus de Wyldemerk en de Grasdrogerij. Het begon
met de manege en het bijbehorende parkeerterrein. Toeristen konden
vanaf daar het bos in en naar Oudemirdum. Veel meer dan een carpoolplaats en parkeerplaats voor paardenevenementen is het nooit geworden.
Daarna kwam de golfbaan, voor de elite van Gaasterland en omstreken.
Gladgeschoren ‘natuur’ met bijzondere vogels en plantjes maar niet vrij
toegankelijk. Vervolgens moest er een brug over de Luts naar het rust en
stiltegebied het Roekebos. Als die brug er niet kwam dan zou het plan
voor ruitertoerisme instorten. De plannen voor een bedrijfswoning, kanovervoer etc. zijn alleen voor de subsidieaanvraag (?). Het bestuur verzekert dat het doel alleen paardensport is. Dus niet verder zeuren en instemmen met de brug.
De campus dient zich aan, fel bestreden door verschillende partijen. Vijf
jaar mocht de tijdelijke bebouwing blijven staan. Toen de vijf jaar om waren was de campus failliet. De gemeente deed niets, ook niet na een uitspraak van de Raad van State.
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Stiltegebied het roekenbos te Oudemirdum met de daarin gelegen poel.
Het roekenbos bevindt zich aan de "achterzijde" van de manege.

Ondertussen werd de Sminkevaart uitgebaggerd in het kader van het project met de boot naar het bos. Het resultaat is bekend, de varens zijn vernietigd en de boten lopen weer vast in de blubber. Veel geld uitgegeven
voor de transitie van mooiste opvaart van Friesland naar een armzalig
slootje.
De campus werd verkocht en er waren grootse plannen voor het terrein.
De gemeenteraad stak hier een stokje voor. Niet getreurd want de wethouder helpt bij het verleggen van de plannen en de units.
Zo zijn we terug bij de manege waar de units van de campus naar toe
moeten verhuizen. Het gaat om een bedrijfswoning; kanoverhuur; boxen
en een wedstrijdgebouw. Dat wat er nooit zou komen. Alles aan de achterkant van de manege langs de Luts.
Uit onderzoek van Altenburg en Wijmenga, uitgevoerd in opdracht van de
gemeente rond de aanleg van de campus, blijkt dat de Luts belangrijk is
voor verschillende soorten vleermuizen. Vleermuizen zijn vooral gevoelig
voor verstoring door licht.
Daarbij ligt aan de overzijde nog steeds een rust en stiltegebied. De stichting heeft vanzelfsprekend bezwaar aangetekend.
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Amsterdam heeft de gouden bocht. Gaasterland heeft het gouden vierkant.
Goud voor ondernemers, niet voor de natuur. De reden voor de verschillende initiatieven op deze vierkante kilometer is vooral de natuur. Bos, water en bijbehorende rust. Vervolgens wordt er nooit rekening gehouden met
de natuur, die moet zich plooien naar de wensen van de gebruiker. Wat
zou het toch mooi zijn als de natuur tegen al die plannenmakers zou zeggen:” Als het je niet aanstaat zoals wij ons als natuur hier presenteren dan
rot je maar op naar een ander gebied”. Helaas is het aan ons als stichting
om de natuur een stem te geven. Dat blijven wij ondanks alle frustraties
met volle overtuiging doen.

Bestuurlijk
Er hebben afgelopen jaar verschillende overleggen plaatsgevonden met de
gemeente, altijd in Kriteverband (de Stichting, Moai Skasterlân, Vrienden
van het Nannewiid) punten van overleg zijn o.a. geweest o.a. de nota
“Andere kijk op Groen”, de monumentale Bomenlijst, de campus Wyldemerk, zandwinning in het IJsselmeer en de stand van zaken rond de Koningsvarens.
Er zijn 2 monumentale bomenlijsten, één voor de particuliere bomen en
één voor de gemeentelijke, waardevolle bomen. De lijsten en criteria zijn te
vinden op de gemeentelijke website. Het is wel zaak de lijsten te checken
in de woonomgeving en als er iets niet klopt te reageren.
Wat de stichting ook nog zorgen baart is de conditie van de koningsvarens
langs de Sminkefeart. Wellicht moeten we er in het nieuwe jaar eens een
ecoloog bij halen die alles over mos en varens weet.
Door de fusie van de gemeente naar De Fryske Marren leek het ons verstandig onze statuten aan te passen. Naast het verruimen van de grenzen,
wordt de vertegenwoordiging veranderd en het doel waar ons vermogen
heengaat bij opheffing; dit is de Friese Milieufederatie in Leeuwarden geworden.
Leuk nieuwtje: de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft besloten onze website
te archiveren en voor de lange termijn te bewaren. De KB ziet het als haar
taak om websites, die een representatief beeld geven van cultuur, geschiedenis en samenleving op te slaan en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties.
Voor onze donateurs hebben we nog twee activiteiten georganiseerd, t.w.
een boeiende avond over eetbare wilde planten in Mar en Klif en een vaarexcursie door de Lindevallei, heel stil en heel mooi.
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De bewonderde ringslangen

Zwemmende ringslang

Het toeval wilde dat toen we uitgestapt waren, we verschillende ringslangen, die van het mooie weer in september lagen te genieten, konden bewonderen. Dit door de oplettendheid van de vader van onze voorzitter.

Bestuur
Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende mensen:
Folkert Venema
Marijke Lodeweges
Henk Folmer
Arnoud van de Ridder
Ilja Sanders
Theunie Zijlstra

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid
lid

06-24876965
06-20811747
0514-602553
06-30105981
06-45077719
06-49948730

Donateur worden?
De stichting waakt over de natuur en het landschap in uw omgeving en
meedoen is van belang. Voor slechts € 5 per jaar bent u donateur en
steunt u het werk van de SGN: stuur een e-mail info@gaasterlandnatuurland.nl. Ook zonder registratie als donateur is iedere bijdrage welkom en te storten op bankrekening:
NL18 RABO 0131 7548 31
t.n.v. Stichting Gaasterlân Natuerlân.
Misschien kunt u ons uw e-mailadres doorgeven per e-mail of via de omschrijving bij de jaarlijkse donatie. Altijd leuk voor commentaar of als er
iets georganiseerd wordt.
Foto’s: o.a. Jan Tijsma

Drukwerk: BvS Dieuwke Melchers (www.bvsdm.nl)
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