Inventarisatieproject Stinswei, oproep door Gertie Papenburg
Zoals de meesten van jullie wel weten heeft de aanleg van ‘de Centrale As’, tussen Dokkum
en Drachten, veel beroering gebracht in NO-Friesland. Vooral in onze natuurkringen was het
verzet zeer heftig, omdat de aanleg grote natuurschade als gevolg heeft. Die schade wordt zo
veel mogelijk ‘gemitigeerd’ (= klein gehouden) en gecompenseerd. Een aantal compensatiemaatregelen vindt plaats in het ‘Stinsweigebied’, meer specifiek in het gebied ten noorden
van de Stinswei.
Ik vertegenwoordig de belangen van de natuur- en landschapsorganisaties in de GEBIEDSONTWIKKELINGSCOMMISSIE DE CENTRALE AS (GOC DCA). Daar heb ik me sterk gemaakt
voor maatregelen om ook de watervegetaties in het Stinsweigebied te consolideren. Momenteel worden zulke maatregelen voorbereid, waarbij geadviseerd wordt door bureau ALTENBURG & WYMENGA te Veenwouden. A&W grijpt daarbij terug op inventarisaties van kwelvegetaties die het eerder uitgevoerd heeft. Die inventarisaties dateren al weer van een aantal
jaren terug. De maatregelen worden in twee fasen uitgevoerd. De eerste (inrichtings)fase is is
in de herfst van 2014. Nu willen we graag de ‘nulsituatie’ in kaart brengen. Ik heb de DCAorganisatie aangeboden FLORON-vrijwilligers te vragen. Ik zet samen met Eddy Wymenga
een onderzoeksplan op dat als uitgangspunt heeft, dat kansrijke sloten volgens een nog nader
te preciseren methode op water- en oeverplanten geïnventariseerd worden. De principemaatregelen die nu voorbereid worden, kunnen dan met onze gegevens geconcretiseerd worden.
Ik ben op zoek naar vrijwilligers die in de tweede helft van juni, op en tussen de zaterdagen
21 juni en 5 juli, mee willen helpen met die inventarisaties. Je kunt een grotere of kleinere
tijdbijdrage leveren. Zoals ik het nu zie, zal er een belangrijk startmoment zijn op 21 juni,
waar de methode goed doorgesproken wordt en waar dan een verdeling van de werkzaamheden plaatsvindt. Voor alle duidelijkheid: het tussenliggende weekend is het inventarisatiekamp op Terschelling
Opgave bij mij: gmgjtp@xs4all.nl, of via de intekenlijst op de FLORON-startavond op
vrijdag 28 maart in Reduzum.
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Het onderzoeksgebied ligt tussen Burgum,
Garyp en Suwâld. T.w.v Burgum ligt de Wijde
Ee in een laagte. Ten noorden en ten zuiden
liggen hogere gronden die ‘gebufferd’ water (=
niet zuur, niet kalkig) uitkwellen in de sloten
naar de lagere delen. In de rood-aangegeven
sloten trof A&W waardevolle watervegetaties
met o.a. bijzondere fonteinkruiden en kranswieren aan. Parallel aan de Gravinneloane die
bovenlangs Garyp loopt, zie je een zwarte lijn.
Daar wordt een aftakking van de Centrale As
aangelegd. Het strikte onderzoeksgebied is een
selectie van sloten tussen die CA-aftakking en
de Wijde Ee. In het midden van dat gebied
loopt, weer parallel aan de CA-aftakking, de
Stinswei.

