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Bolsward, juni 2007
Geachte lezer,
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert brengt een aantal malen per jaar een
nieuwsbrief uit. Met het uitbrengen van onze 2e nieuwsbrief van dit jaar willen wij u
graag op de hoogte stellen van onze recente activiteiten.
Jaarverslagen 2004, 2005 en 2006
We hebben het al meerdere keren aangekondigd: onze jaarverslagen vanaf 2004 t/m
2006 komen er aan. Door het vele werk in onze organisatie en de werkdruk op het
secretariaat, werd het maken van de jaarverslagen een soort sluitpost. Maar…dankzij
de externe hulp van Greetje Schuurmans, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn, is
het dan toch voor elkaar gekomen. Wij als organisatie vinden het belangrijk om op
een duidelijke en heldere wijze verantwoording af te leggen over onze
werkzaamheden. U krijgt zo op een goede manier inzicht in de manier waarop een
zeer enthousiast team mensen zich al meer dan 18 jaar inzet voor de natuur en het
milieu in de stad Bolsward. Als u deze wilt ontvangen, laat het ons dan weten. Wij
zorgen ervoor, dat u de digitale of papieren versie in uw bezit krijgt.
Website Miljeu Wurkgroep “under construction”.
Het was een lang gekoesterde wens voor onze organisatie: een eigen website. Een
telefoonnummer of een mailadres het werkt wel, maar toch! Tot nu toe ontbrak het
ons steeds aan de middelen en aan de kennis. Pepijn Koster heeft zich gemeld bij
onze organisatie om ons te ondersteunen. Inmiddels is hij al aan de slag gegaan met
het opzetten van een website. De eerste contouren zijn inmiddels al zichtbaar. Zodra
de website volledig in de lucht is, krijgt u bericht van ons. Wij hopen dat wij hiermee
nog beter zichtbaar en vooral bereikbaar te worden voor de inwoners van Bolsward.
Juridische Scholing
Een viertal leden van onze werkgroep heeft onlangs een door de drie Noordelijke
Milieufederaties georganiseerde bijeenkomst over de “Juridische aspecten van
Natuur en Ruimtelijke ordening” bezocht. De onderwerpen “De natuurregelgeving
in beweging” en “De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening” zijn op deze avond
uitgebreid behandeld. De opgedane kennis kan zeker binnen de Miljeu Wurkgroep
worden ingezet. Onze organisatie kan vanaf juli 2007 een intensiever beroep doen
op kosteloze juridische ondersteuning, zo werd ons ook op deze avond duidelijk.
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Excursie Laad en Zaad
Enkele leden van de Miljeu Wurkgroep hebben onlangs een korte excursie gemaakt
naar het Weidevogelbeheergebied “Laad en Zaad” bij boer Witteveen.
Indrukwekkend en onverwacht groots was de enorme vogelrijkdom in dit prachtige
(broed-)gebied, dat toch ook weer zo dicht tegen de stad Bolsward aanleunt. Wij
kwamen in ieder geval tot de conclusie dat je hier trots en zuinig moet zijn en dat het
de moeite waard is om dit buitengebied in tact te laten. In verband met een gestarte
vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan in combinatie met een
bouwaanvraag voor het gebied Laad en Zaad heeft de Miljeu Wurkgroep mede
daarom o.a. haar zienswijze ingediend.
Vreemde Ereprijs
Rintje Altena die vorig jaar in Bolsward een flora-inventarisatie in samenwerking met
onze werkgroep heeft gedaan, schrijft ons vol enthousiasme hoe rijk Bolsward is aan
ereprijzen. Op zijn speurtocht naar nieuwe en zeldzame planten trof hij ook dit jaar
weer een zeldzaam exemplaar aan. Rintje Altena wil ons regelmatig op de hoogte
brengen van zijn bevindingen en met genoegen presenteren wij u zijn eerste verhaal.
Wie kent ze niet, de mooie diepblauwe bloemen van de Draadereprijs die elk
voorjaar menig saai grasveld opfleurt en de Veldereprijs met zijn kleine blauwe
pareltjes. Veel groter is de Grote ereprijs die al in maart te bewonderen is en de
Klimopereprijs die vaak te vinden is onder heggen en struwelen. Let ook eens op de
mooie bebloemde aartjes van de Gewone ereprijs en de sierlijke Akkerereprijs: ze
zijn een sieraad in elke tuin, hoewel… veel tuinders hanteren helaas liever de
schoffel! Vergeet ook het water niet: langs en in de sloot is nog wel eens de Rode
waterereprijs aan te treffen met zijn lichtroze bloemaren.
Een paar weken geleden stuitte ik aan de Grote Dijlakker op de Vreemde ereprijs
(Veronica peregrina). Met zijn wittige bloempjes is het een bijzondere verschijning
tussen de ereprijzen en door zijn zeldzame verschijning is het bij de floristen een
soort die sterk aandacht behoeft. Jammer dat deze ereprijs het inmiddels alweer
heeft moeten afleggen tegen de druk van autobanden, gelukkig heb ik deze foto nog:
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Sinneboat -Duurzaamheidsprojecten
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Sinneboatrace 2008 al weer van start
gegaan. In opdracht van de Miljeu Wurkgroep hoopt het Marne-College in 2008
weer een supersnelle Sinneboat in de race te brengen.
Voor duurzaamheidsprojecten op het gebied van scholing en duurzame (zonne)energie heeft de provincie Fryslân ons een subsidiebedrag toegekend. Deze
projecten hopen wij binnenkort –opnieuw in samenwerking met het Marne-Collegenader in te vullen. Het spreekt voor zich, dat wij hier zeer content mee zijn.
Profielwerkstukken Marne-College
In onze opdracht hebben twee leerlingen van het Marne-College een onderzoek
gedaan naar “Duurzaam inkopen in de gemeente Bolsward”. Dit in het kader van hun
profielwerkstuk. Bij hun presentatie was onze werkgroep aanwezig. Binnenkort
hopen Jouke Gietema en Ruben van der Velde hun onderzoek aan te bieden aan de
Gemeente Bolsward. Uiteraard hopen wij van harte dat de Gemeente iets met hun
aanbevelingen gaat doen. Voor het schooljaar 2007/2008 hebben we alweer de
nodige ideeën voor nieuwe profielwerkstukken in de steigers staan.
Contactavond over “Energie en Duurzaamheid” woensdag 21 maart 2007
De avond over energie en duurzaamheid met Prof.dr. mr. C. Jepma op 21 maart
2007 is voor onze werkgroep in alle opzichten bijzonder geslaagd. Naast de
onverwacht grote opkomst –ruim 80 belangstellenden- werd het thema door prof.
Jepma helder en duidelijk verwoord. De presentatie van Kim Wierda en Derya Güler
–leerlingen van het Marne-College- over de gevolgen van het broeikaseffect was
zeker de moeite waard. Eén opmerking van Prof. Jepma willen wij u niet onthouden:
“energiebesparing begint bij jezelf en dat is de eenvoudigste en goedkoopste
oplossing”!
Overleg Bomenkap – Groenplan Marne II
Onze werkgroep is, samen met andere organisaties en betrokkenen, in overleg
geweest met de Gemeente Bolsward over de bomenkap en het groenplan op het
industrieterrein Marne II. Met compensatie middels herplant op het noordelijk deel
van de Marne is er volgens ons voorlopig een acceptabel resultaat geboekt .
Daarnaast volgen er voor de rest nog nieuwe besprekingen. Verder bezwaar tegen
de kapvergunning van de bomen aan de Witmarsumerweg was daarom volgens ons
niet zinvol. Natuurlijk blijven wij de vinger aan de pols houden en zullen we
controleren of gemaakte afspraken ook worden nagekomen.
Nacht van de nacht
Op 27 oktober 2007 vindt de derde nacht van de nacht plaats. De provinciale
Milieufederaties en de stichting Natuur en Milieu vragen in deze nacht aandacht voor
het belang van duisternis voor mens en natuur. De Miljeu Wurkgroep wil
onderzoeken of wij ons hierbij aan kunnen sluiten. Heeft u ideeën of nog beter, wilt u
mee organiseren? : laat het ons weten. Informatie kunt u vinden op de website
www.nachtvandenacht.nl
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Ontwerp Milieubeleidsplan Bolsward
Onze organisatie heeft nog een aantal aanvullende opmerkingen (o.a. over klimaat
en energie) gemaakt bij het ontwerp Milieubeleidsplan van de Gemeente Bolsward.
In het definitieve plan hopen wij hiervan iets terug te vinden. Overigens heeft de
Gemeente ons al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe
Milieubeleidsplan.
Boomfeestdag – Miljeuhimmelactie
Samen met de gemeente Bolsward en het Steunpunt NME hebben wij meegedaan
aan de boomfeestdag 2007. In het Julianapark werden een groot aantal struiken en
bomen geplant door kinderen van groep 7 van de basisscholen uit Bolsward.
De jaarlijkse Miljeuhimmeldei is door ons op kleine schaal uitgevoerd. Een aantal
aan- en afvoerwegen rondom Bolsward is ontdaan van zwerfafval. Volgend jaar
hopen wij, in samenwerking met het Marne-College, de actie weer grootser op te
zetten.
Ontwikkelingen bij de Miljeu Wurkgroep
Gelukkig krijgen wij de laatste tijd steeds meer aanmeldingen van mensen die ons op
welke manier dan ook willen ondersteunen. Als u belangstelling voor onze werkgroep
heeft of vrijwilligerswerk wilt doen in een leuke maar toch ook gezellige organisatie,
neem dan contact op met Evert Salverda -Tel. 0515-573812- of Titus Hettinga –Tel.
0515-572507-. U kunt daar ook een informatiepakket opvragen.
Financiële ondersteuning Miljeu Wurkgroep
Ons budget is niet groot dus: financiële ondersteuning is altijd welkom! Onze
bankrekeningnummer bij de ABN-AMRO bank te Bolsward is: 58.00.57.798. Uw
geld wordt zeker goed besteed!
Graag wensen wij u een goede zomer en een fijne vakantietijd toe
St. Miljeu Wurkgroep Boalsert
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