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ZUIDWOLDE

Paddenstoelendag
Zaterdag 1 oktober om 9.30 uur
start Natuurvereniging Zuidwolde bij het Tonckenshuys met
de jaarlijkse paddenstoelendag.
Bernhard de Vries laat paddenstoelen zien, ruiken, proeven en
beleven. Voor kinderen is er een
speciale gids. Naderhand worden bij Waringin, Meppelerweg
45, onder leiding van Carla den
Brock paddenstoelengerechten
klaargemaakt en gegeten. Leden
betalen € 5, niet-leden € 15. Opgave voor de maaltijd bij Tineke
Bos per e-mail info@natuurverenigingzuidwolde.nl. Neem zelf
een klein lunchpakket mee, de
paddenstoelenmaaltijd is pas in
de loop van de middag klaar.

VLEDDER

Paddenstoelenexcursie
Zondag 25 september om 13.30
uur. Paddenstoelen zoeken in
de Vledderhof onder deskundige leiding. Na aanmelding op
de site ontvangt men de exacte
startlocatie.

Vrijdag 23 september 2016

Groen & Doen
Nieuwe Wet Natuurbescherming
gaat per 1 januari van kracht
Hero Moorlag

Landelijk en provinciaal is de laatste
jaren gesteggeld over de totstandkoming van de nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze wet moet
de Natuurbeschermingswet 1998,
de Boswet en de Flora- en Faunawet vervangen. De provincies zijn
belast met de uitvoering. Zij krijgen
meer bevoegdheden. Drenthe riep
frequent belanghebbenden bijeen
om hun kritiek en aanvullingen te
kunnen verwerken in de nieuwe
wet. Op 13 september hoorden belangenorganisaties in restaurant De
Börken in Lhee wat gedeputeerde
Henk Jumelet en zijn medewerkers met de kritiek hebben gedaan.
De Provincie heeft breed vooroverleg gevoerd. De reacties worden in
een nota opgenomen of verwerkt in
een wetsartikel. Via Provinciale Staten gaat de wet naar Gedeputeerde
Staten. Per 1 januari 2017 treedt de
Wet Natuurbescherming in werking
en zal in 2019 geleidelijk overgaan
in de Provinciale Omgevingswet.
Nieuw voor Drenthe is een klachtenpunt, het Faunaloket.
Voorzitter van Fauna Beheereenheid Drenthe (FBE-Drenthe) Willem Urlings, eertijds burgemeester
van Hoogeveen, maakte 13 september in Lhee van de gelegenheid gebruik de instelling van het
Faunaloket te verduidelijken. Iedereen die op welke
manier dan ook in
contact komt met
in het wild levende dieren in Drenthe en misstanden constateert, kan contact opnemen met het Faunaloket, via www.
faunaloketdrenthe.nl. Het gaat om
boeren die schade ondervinden
van bijvoorbeeld dassen, particulieren die verstoringen van dieren

Spelende jonge dassen bij een burcht onder de rook van Hoogeveen.
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opmerken en bij het loket kunnen
ontheffingen worden aangevraagd
om beschermde dieren die overlast veroorzaken te verjagen. Het
Faunaloket is gezaghebbend voor
het faunabeheer en in het Provinciehuis ondergebracht bij Prolander. Deze organisatie is in de
plaats gekomen
van de Rijksdienst Landelijk Gebied en werkt
aan de inrichting van een aantrekkelijk landschap waarin ruimte is
voor natuur, landbouw en recreatie. De provincies Groningen en
Drenthe zijn samen eigenaar van
Prolander. Het faunabeheer is in

! Faunaloket nieuw in
Provincie Drenthe

RUINEN

Tuinmarkt
Zondag 25 september: Tuinmarkt van 11.00 tot 16.00 uur.
Achter Bezoekerscentrum Dwingelderveld ligt een vlindertuin.
Bloemenpracht en een oase
voor vlinders en andere insecten. Planten en zaden uit eigen
vlindertuin zijn te koop. Verder demonstraties wol spinnen
en manden vlechten. Kinderen
kunnen tegen een kleine vergoeding wol vilten of een slangetje
vlechten.

BALKBRUG

Kindermiddag
Woensdagmiddag 28 september
om 13.30 uur: Op stap met de
boswachter in het Reestdal. De
kosten zijn € 2,50 per kind. Vooraf aanmelden bij Margreet Dekker via tel. 0522-441829. Locatie:
Bezoekerscentrum De Wheem,
Oud Avereest 22.
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handen van de Drentse wildbeheereenheden (WBE’s, lees jagers) die
verplicht werken onder de paraplu
van de FBE. Jagers, boeren en burgers kunnen met hun klachten per
direct terecht bij het Faunaloket.
Vrijstelling en zorgplicht
In het wild levende dieren behoren volgens de wet duurzaam
te worden beheerd. Grondgebruikers (boeren) kunnen een ontheffing aanvragen voor het verjagen
van ganzen en zwanen van hun
weiland of maïsstoppelveld, maar
mogen de dieren niet doden. De
wet zegt: de soort mag niet in zijn
voortbestaan worden bedreigd. De
zorgplicht, ooit opgenomen in de

Flora- en Faunawet, blijft in de Wet
Natuurbescherming recht overeind
staan. Pas in het uiterste geval zal de
Provincie toestemming geven voor
afschot. De WBE’s zijn verplicht ieder jaar tellingen van het wild uit te
voeren en een faunabeheerplan op
te stellen. Nieuw is dat in het bestuur van de FBE maatschappelijke
organisaties moeten zijn vertegenwoordigd om het maatschappelijke
draagvlak te vergroten.
De Provincie wil drie beheerders
(jagers) en drie natuurbeschermers
in de FBE naast onafhankelijke
voorzitter Urlings. Over vrijstellingen zal dan zeker worden gediscussieerd. Wezel, hermelijn, bunzing
en egel worden met name in de wet
genoemd als soorten waarvoor vrijstelling kan worden aangevraagd.
Steenmarter en das zijn niet vermeld. Gedeputeerde Jumelet in
Lhee: ‘Er komen te weinig klachten van deze dieren binnen om ze
op de vrijstellingslijst te plaatsen.
Maar wellicht brengen meldingen
aan het Faunaloket daarin verandering. Het Faunafonds, nu opgenomen in Bij12, keert een redelijke
tegemoetkoming uit in gevallen van
schade.’ Vooralsnog blijven steenmarter en das dus in onze provincie
beschermd.
De dassenwerkgroepen constateren echter vanaf 2015 een toename van het aantal verstoringen van
burchten. Het vermoeden bestaat
dat grondbezitters of anderen het
recht in eigen hand nemen. Helaas
laat handhaving van de wettelijke
regels te wensen over. Op heterdaad
betrappen van personen die een
dassenburcht verstoren is vrijwel
onmogelijk. Binnenkort gaan vertegenwoordigers van Drentse dassenwerkgroepen met het Faunafonds
om de tafel om een standpunt te bepalen.

Het mooie van herfst is dat je kunt oogsten
Op het aanrecht lag dit voorjaar
een zakje met zaadjes. Niks bijzonders zo op het eerste gezicht,
ik ben een verzamelaar. Maar dit
zakje had een boodschap. Een
briefje vergezelde de zaadjes:
‘Zaadjes van eetbare viooltjes’.
Het was nog te vroeg om ze buiten
te zaaien, dus bleef het zakje liggen. Tot het moment dat ik dacht:
‘Nu kan het, de zaadjes mogen
de grond in’. Inmiddels stond het
aanrecht vol met potjes van de
grootgrutter. De eerste sprietjes
van rucola en rode biet kwamen
boven de grond. Ik vul een mooie
pot met potgrond, strooi de zaadjes uit het zakje voorzichtig over
de aarde en probeer ervoor te
zorgen dat ze net onder de aarde verdwijnen. Water, zon, licht,
lucht, kom maar op, ik wil die eetbare viooltjes weleens proeven.
Voerende merels
De rucola schiet door, de rode
biet is slakkenvoer en de viooltjes laten zich niet zien. ‘Geduld,
Grietje, geduld, het gaat vast gebeuren.’ Dan zit er ineens een

Bloeiend viooltje tussen de tuintegels.

merel te broeden in de tuin, de
eitjes komen uit en pa en ma merel halen de hele tuin overhoop
om overal lekkere hapjes tevoorschijn te toveren voor hun kroost.
Mijn mini-viooltjestuin wordt
compleet omgewoeld en ik weet
niet eens meer of ik dan blij moet
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zijn (hoera, er broeden merels in
de tuin) of verdrietig (ach en wee,
nu kan ik nog geen kennismaken
met eetbare viooltjes). Ik stort me
op andere zaken, zie dat de tomaat de eerste vruchtjes vormt
en dat er augurken aan de struik
groeien. Steeds werp ik een blik

op de pot met omgewoelde aarde. Er verschijnen groene puntjes, ze verdwijnen ook weer. Er
komen blaadjes die verdacht veel
op blaadjes van een viooltje lijken. Het duurt en duurt en als ik
na een lange ziekenhuisopname
weer thuis ben en door de tuin
loop, vallen me twee dingen op.
Of nee, drie dingen.
De zaadjes van de eetbare viooltjes hebben één plantje voorgebracht, de bloempjes zijn uitgebloeid, er valt dus niets meer te
proeven. Tussen de tegels hebben
andere viooltjes voedzame aarde
gevonden en ze trekken zich niets
aan van de tuinregels die ik heb
verzonnen: niet tussen de tegels,
anders ga je eraan.
Deze laat ik staan. Je kunt alle
viooltjes eten als je zeker weet dat
ze niet met gif bespoten zijn. Dus
toch eetbare viooltjes. En het derde ding: het is herfst aan het worden in de tuin. Tijd om te oogsten.
Grietje Loof,
IVN-afdeling Hoogeveen

