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ij Oostermeer heeft de gemeente Tietjerksteradeel plannen om een rekreatieprojekt
te verwezenlijken. Hier wil men een jachthaven, met liggelegenheid voor 185 boten, een
kampeerterrein, voor 30-40 caravans en ca.
40 tenten, en 6 bungalows realiseren.
Op de plaats waar het jachthavenkomplex
is gesitueerd liggen nu reeds enkele
honderden boten. De gemeente gebruikt voor
het aanleggen van dit rekreatieprojekt dan ook
het argument dat hierdoor deze zgn. 'wilde'
ligplaatsen worden opgeheven. Dit is echter
de vraag, omdat er ondanks het huidige plan
nog ca. 100 boten in het buitengebied zullen
blijven liggen. De Friese Milieuraad is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van Tietjerksteradeel.
Als argument voert de Milieuraad aan dat
de natuurgebieden in de omgeving, het Bergumermeer en de Leyen, ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd.
Hoewel de gemeente Tietjerksteradeel
nog steeds van plan lijkt het plan door te
voeren, is het waarschijnlijk dat GS het plan
afkeuren.
In de nota Recreëren wordt namelijk dit
merengebied als stabiliseringsgebied
aangeduid (De nota Recreëren is een voorbereidende inspraaknota voor het Streekplan
Friesland). Met name het Bergumermeer
wordt genoemd als rustgebied waar alleen
maar ruimte is voor uitbreiding van de
mogelijkheden voor de eigen bevolking.
Flora en fauna in en rond het
Bergumermeer
In het Bergumermeer is nog een goed
ontwikkelde waterplantengemeenschap
aanwezig. Hier vinden we soorten als waterlelie, watergentiaan, gele plomp en verschillende soorten fonteinkruid. In de oevervegetatie
worden zeldzame soorten als veenzwenkgras,
schildvruchtereprijs en waterdrieblad

aangetroffen. Daarnaast vinden we in het
noordoosten van het Bergumermeer het veenmos-rietland dat kon ontstaan door de geïsoleerde ligging ten opzichte van het open water
waardoor verzuring ontrad. Dit soort rietland
is tamelijk zeldzaam in ons land. In het riet
en omgeving broeden oa. roerdomp, bruine
kiekendief, wilde eend, meerkoet, waterhoen,
waterral, fuut en vele zang vogels. Vooral
roerdomp en de bruine kiekendief zijn
schaarse broedvogels in Friesland. Dit is het
gevolg van het feit dat hun biotoop begint te
verdwijnen, maar ook omdat ze erg gevoelig
zijn voor onrust in hun territorium. In 1975
bijv. is van een vijflegsel van een bruine
kiekendief slecht één ei uitgekomen; de
anderen zijn waarschijnlijk, door een
overmaat aan rustverstoring na 1 juni,
onvoldoende bebroed.
In de winter is het meer en aangrenzend
boezemland pleister- en voedselplaats voor
verschillende watervogels, vooral eendensoorten, en steltlopers.
Het aangrenzend boezemland vervult niet
alleen in de winter een funktie; zomers zijn
het vooral tal van weidevogels die het gebied
als broedgebied gebruiken. Hierbij komen
vooral gevoelige soorten als tureluur, watersnip en kemphaan voor, naast algemeen voorkomende soorten als grutto, scholekster,
kievit, slobeend, zomertaling, kuifeend, graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik.
Aan de oostkant van het meer begint het
coulissenlandschap van de Friese Wouden. Er
worden hier tal van fraaie hakhoutwallen aangetroffen die een geheel andere vegetatie en
vogelbevolking herbergen dan het merengebied. De flora en fauna van dit landschap zal
echter ook invloed, wel in mindere mate, van
het rekreatieprojekt ondervinden. Deze
invloed bestaat dan vooral uit rustverstoring,
met name met betrekking tot de avifauna.

Flora en fauna in en rond de Leyen
Het door vervening gevormde meer de
Leyen vormt een ideaal milieu voor watervogels. De grillige inhammen rondom het meer
en de vele eilandjes in het meer zorgen ervoor
dat hier vele watervogels broeden.
Hier komen, naast de algemene soorten,
schaarse broedvogels als roerdomp en de porceleinhoen voor. Ook bezit de Leyen een
voortreffelijk ontwikkelde watervegetatie met
soorten als waterlelie, gele plomp, watergentiaan, veenwortel en verschillende soorten
fonteinkruid.
In het aangrenzende boezemland broeden
vele weidevogels waaronder zeldzame soorten
als watersnip, kemphaan en kwartelkoning. In
dit boezemland worden ook zeldzame plantensoorten zoals veenreukgras, spaanse ruiter en
waterdrieblad aangetroffen. Het areaal van dit
soort boezemland wordt jaarlijks steeds
kleiner ten gevolge van kultuurtechnische
werken. Door zijn fraaie en intieme karakter
is de Leyen wellicht nog waardevoller dan het
Bergumermeer.
Het weidevogelreservaat bij Oostermeer
Een gedeelte van het rekreatieplan zal
komen te liggen in een weidevogelreservaat.
Dit reservaat is een klein poldertje tussen
Oostermeer en het Bergumermeer en beslaat
een oppervlakte van ca. 25 ha. Hierin komen
de volgende soorten vrij regelmatig voor:
kievit, grutto, tureluur, watersnip, slobeend,
scholekster en wilde eend. Deze vogels
moeten in een open weidelandschap broeden.
Het aanleggen van een rekreatieprojekt zal
dan ook funeste gevolgen hebben voor de
unieke weidevogelstand in dit gebied. Over de
periode 1973 - 1977 kwamen hier gemiddeld
ca. 5 paar weidevogels per ha voor. Voor een
goed weidevogelgebied wordt landelijk als
norm 0,5 - 1 paar weidevogels per ha gehanteerd.
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Niet in 't riet

Kwaliteitsverlies door waterrekreatie
De ontwikkeling van de waterrekreatie is
voor de natuurbescherming een grote zorg.
Juist in de zomer als de groeiprocessen in de
natuur zich moeten afspelen, komt dat water
niet meer tot rust. Dat werkt naar twee
Camping westkant Bergumermeer
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kanten: gesedimenteerd organisch materiaal
raakt in beweging, waardoor het omzettingsproces versneld wordt en er zuurstofgebrek
optreedt. Aan de andere kant neemt het in
zwevende toestand gebrachte materiaal een
deel van het licht weg dat nodig is voor de
assimilatie van de waterplanten.
Dit leidt tot een verschuiving van de ve-

getatie en achteruitgang - direkt of indirekt van de fauna. Daarnaast treedt door het varen
mechanische beschadiging aan waterplanten
en mogelijk ook dieren op.
Hoe bezwaarlijk deze algemene gevolgen
van de toenemende rekreatiedruk zijn, is
uiteraard in de eerste plaats afhankelijk van de
intensiteit van de scheepvaart en per schip van
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de grootte, met name de diepgang, de rompvorm, de voortstuwing en de snelheid
waarmee gevaren wordt. Deze faktoren spelen
vooral een rol bij de oeverbeschadiging. De
mate waarin deze optreedt, houdt uiteraard
nauw verband met de aard en de begroeiing
van die oever, doch mede met de breedte van
het vaarwater.
Speedboten horen evenmin als dubbelschroefsmotorkruisers thuis in vaartjes en
kleine meren als de Leyen, die officieel 7
meter breed zijn, maar in de praktijk tot de
helft zijn dichtgegroeid met riet en andere
waterplanten. Maar ook als het vaarwater
breder is en de oevers zacht zijn, is varen met
beleid noodzakelijk om schade te voorkomen.
Dit geldt evenzeer voor het wegvaren bij
venige oevers.
Een ander gevolg van de waterrekreatie
is de rustverstoring. Daardoor is vooral de
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avifauna erg gevoelig. Dit geldt voor de ene
soort meer dan voor de andere en wisselt
bovendien per individu.
Sommige soorten mijden gebieden waar
de mens komt volledig of gaan bij de geringste verstoring op de vlucht. Ondanks hun
verschillende reaktie op aanwezigheid of geregeld voorkomen van mensen willen ze zeker
niet in een onrustige omgeving broeden.
Iedere rustverstoring doet potentieel afbreuk
aan de levensvoorwaarden van de avifauna.
Een ander gevolg van waterrekreatie is
het van boord gaan. Hierdoor worden oa. rietlanden zodanig vernield dat de latere oogst
moeilijkheden oplevert, en tevens wordt
schade toegebracht aan andere botanische, en
tevens landbouwkundige, waardevolle vegetaties.
Enkele andere faktoren die kwaliteitsverlies in natuurgebieden tot gevolg hebben

zijn: de horizonvervuiling door de vele aan de
oevers afgemeerde boten en de door deze
boten gepleegde afvallozingen.
Afgezien van hygiënische bezwaren
hebben deze afvallozingen een extra aanslag
op de waterkwaliteit tot gevolg terwijl ook de
vaste afvalstoffen zoals verpakkingen, plastics
een ontsierende werking kunnen hebben op
het landschap.
De hierboven geschetste bezwaren gelden
vooral daar waar het water te druk bezet is
en/of in kleinschalige gebieden als de Leyen.
Maar ook de oevers en boezemlanden rond
het Bergumermeer zullen negatieve gevolgen
ondervinden van de rekreatiedruk.lf
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