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links: Mr. A. van der Meer, voorzitter

rechts: drs. H.J. de Vries, directeur

Het jaar 2011 viel op door sombere berichten voor de 

natuur bescherming uit Den Haag, maar voor It Fryske 

Gea ook door een goede financiële positie en een forse 

groei wat betreft het aantal leden van de vereniging.

In de loop van 2011 werd duidelijk dat het menens was met  

het eind 2010 afgegeven signaal dat de rijksregering stevig gaat 

ingrijpen in het bestaande natuurbeleid. Er wordt fors bezuinigd, 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt niet afgemaakt en 

de Provinciebesturen gaan voortaan over de natuur,  maar moe

ten dat ook zelf gaan betalen. Dat ging niet zonder slag of stoot. 

Afspraken met het Interprovinciaal Overleg (het IPO), met het 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  

werden in eerste instantie door vijf provinciale besturen niet  

geaccepteerd. Uiteindelijk zijn ze allemaal overstag gegaan omdat 

duidelijk werd dat er niet meer in zat.

Voor It Fryske Gea betekent dit, dat er voorlopig geen aan

kopen meer kunnen worden gedaan om de natuurterreinen af te  

ronden en ook dat het inrichten van al verworven landbouwgrond 

tot natuurgebied moeilijk kan plaatsvinden. Gelukkig is er nog  

niet beknibbeld op het beheer, zodat er nog goed kan worden 

gezorgd voor de ruim 20.000 hectare prachtige en waardevolle 

natuur die aan de vereniging is toevertrouwd. 

De stop op de verdere uitbreiding van de EHS heeft ook  

grote gevolgen voor het platteland van Fryslân. Allerlei andere 

projecten, of het nu gaat om recreatie, om waterbeheer of zelfs 

om de ontwikkeling van de landbouw, worden beïnvloed door 

de investeringsstop in het landelijk gebied. En dat kan ten koste 

gaan van de leefbaarheid en het welzijn van de bevolking. It Fryske 

Gea zal zich dan ook moeten herbezinnen op haar aanpak hoe 

de natuur van Fryslân duurzaam te beschermen. Een solide basis 

met de Provincie Fryslân is daarvoor meer dan ooit noodzakelijk.  

Maar ook de samenwerking met de andere partners en partijen 

betrokken bij het platteland. Samen is er een kans op slagen.

Gelukkig staan tegenover deze sombere tijdingen ook heel erg 

positieve zaken. Een hele belangrijke is dat It Fryske Gea in 2011 

een spectaculaire groei van haar aanhang meemaakte tot meer dan 

28.500 leden. Dat heeft te maken met nieuwe manieren van leden

werving, de samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar 

in het Natuurcollectief, maar ongetwijfeld is ook het besef bij de 

Friese bevolking gegroeid dat er een sterke beweging nodig is 

om al het moois in onze provincie te behouden.  Het is van groot 

belang dat de Friese bevolking zo laat blijken wat zij van waarde 

acht. Dat blijkt ook uit het feit dat mensen in toenemende mate  

hun nalatenschap aan de vereniging toevertrouwen. Alle  

erfenissen, legaten en schenkingen worden aangewend ter  

bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorische  

waarden in de provincie Fryslân.

Tot slot spreken we hier graag onze grote waardering uit naar al 

degenen die zich in 2011 hebben ingespannen voor It Fryske Gea. 

In het bijzonder betreft dit de vele vrijwilligers die zich belan

geloos voor de vereniging hebben ingezet en de medewerkers  

voor hun gedrevenheid in het werk ten behoeve van de natuur

bescherming in Fryslân.

Mr. A. van der Meer, voorzitter

Drs. H.J. de Vries, directeur

It Fryske Gea had eind 2011 achtenvijftig verschillende 

natuurgebieden met een totale oppervlakte van  

20.412 hectare in eigendom en beheer, verspreid over de  

hele provincie Fryslân. De werkzaamheden in deze  

natuur terreinen bestaan naast het reguliere beheer- en 

onderhoudswerk van de verschillende beheertypen als  

bos, heide, weide vogel- en botanisch grasland, moeras, 

kwelder en duingebied onder andere uit het houden van  

toezicht en het uitvoeren van projecten. Voor de uitvoering 

is de afdeling beheer georganiseerd in vier districten met  

elk een eigen team medewerkers en vrijwilligers.

Invloed van het weer

Voor de natuurbeheerder is het weer erg belangrijk. Naast dat 

het een grote invloed heeft op de natuur, bepalen droge of natte 

omstandigheden ook of werkzaamheden wel of niet kunnen 

worden uitgevoerd. Na een lange vorstperiode in het begin van 

2011 volgde een droog voorjaar. Met name de weidevogels had

den daar veel last van omdat ze in de verdroogde graslanden 

geen voedsel konden vinden. Omdat wateraanvoer vaak niet 

mogelijk was, zijn samen met het waterschap plannen ontwik

keld om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Door 

de weidevogelgebieden al vroeg in de winter van een hoog 

waterpeil te voorzien, blijft het voedsel in de bovenste bodem

lagen en komt de groei van het gewas door de koudere bodem 

later op gang. 

Juist op het moment dat de eerste kuikens van weidevogels, 

maar ook koloniebroeders als visdief, kokmeeuw en kluut 

er waren en veel nesten op uitkomen stonden, stroomde in 

2011 de Warkumerbûtenwaard bij het IJsselmeer enkele keren 

onder water. Door het late vertrek van de brandganzen van de 

Warkumerbinnenwaard en het droge voorjaar was de buiten

waard erg in trek bij de weidevogels en kwam het verlies van de 

nesten en jongen hard aan. 

Als gevolg van het droge voorjaar waren ook veel terreinen in 

de Alde Feanen erg droog. Dit was terug te zien in de beperkte 

groei van de vegetatie in onder andere de gras en rietlanden.  

De rietlanden kregen in mei ook nog eens te kampen met een 

behoorlijke nachtvorst, waardoor de eerste scheuten dood

vroren. De zomer daarentegen was extreem nat. Hierdoor was 

het beheer van (het maaien en afvoeren) de graslanden zeer 

lastig. Door de hoge waterstand en de extreem natte zomer 

konden de hooilanden op de Makkumer Noardwaard, de 

Koaiwaard en de Mokkebank niet worden gemaaid en afge

voerd. In de Driessenpoolder in de Lendevallei werd voor 

het eerst gewas gemaaid en afgevoerd met behulp van een  

wetlandtrack. Met deze rupsmachine kon ruim twaalf  hectare 

nat hooiland worden verwerkt zonder insporing en bodem

verwonding van het terrein.

Verkwelderingsproject Noard-Fryslân Bûtendyks

In 2011 is een start gemaakt met het derde verkwelderingsproject 

in NoardFryslân Bûtendyks. Er wordt gestreefd naar een zo’n 

groot mogelijk aaneengesloten en beweidbaar kweldergebied 

voor NoardFryslân Bûtendyks. De afgelopen jaren is daarom 

een begin gemaakt met de verkweldering van de zomerpolders 

in het Noarderleech en de Bildtpollen. Inmiddels is dit zeer suc

cesvol gebleken. Door het weer teruggeven van zomerpolders 

aan de zee is een proces van verkweldering op gang gekomen en 

is het aantal voor kwelders karakteristieke planten en diersoor

ten sterk toegenomen. In 2011 is vanuit de Kaderrichtlijn Water 

financiering beschikbaar gekomen om het reeds verkwelderde 

areaal met enkele honderden hectares uit te breiden.

Nieuw bedrijfsgebouw Noarderleech

Ten behoeve van het beheer van het natuurgebied het 

Noarderleech (onderdeel van NoardFryslân Bûtendyks) is een 

nieuw bedrijfsgebouw ten noorden van Hallum gerealiseerd. 

Dankzij financiële steun van de Nationale Postcode Loterij kon 

een functionele, eigentijdse accommodatie worden gebouwd. 

Het energiezuinige gebouw is geïsoleerd met schapenwol en 

kenmerkt zich door strakke lijnen.

N a t u u r b e h e e r

2 0 1 1 :  s o m b e r e  
m a a r  o o k  p o s i t i e v e  b e r i c h t e n

w o o r d  v o o r a f
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Drinkwatervoorziening Ferwert Buitendijks

Het vee dat graast in NoardFryslân Bûtendyks heeft belang bij 

voldoende drinkwater. Enerzijds wordt in deze behoefte voor

zien door de dobben, anderzijds vervult de aanwezige drink

waterleiding een grote rol. Vroeger had iedere drinkwaterput 

hier zijn eigen drinkwatermeter, zodat per eigenaar kon wor

den afgerekend. Het stelsel van drinkbakken en meterputten 

was echter door de jaren heen in verval geraakt. Daarom is in 

2011 in goede samenwerking met Vitens en samen met enkele 

particuliere landeigenaren het gehele stelsel van drinkbakken 

en aansluitleidingen in Ferwert Buitendijks vernieuwd.

Inrichtingswerken

In 2011 zijn de meanders rond de rivier de Linde in de deelgebieden 

Blesbroggepoolder en het Swartediekien afgewerkt en ingericht. Hier 

is tevens extra ruimte geschapen voor waterberging bij veel neerslag 

en stuwing van de Linde met westenwind. Na vele jaren voorberei

ding en oponthoud is de poolder Logtenberg (landinrichting Beekdal 

Linde)  in 2011 ingericht. Delen grasland zijn hier omgevormd tot pet

gaten. Ter hoogte van de Kontermansbrug bij de Hoeve en langs het 

fietspad langs de Linde zijn de gegraven waterpartijen en petgaten 

goed te overzien.

Paddentrek Ketlikerskar

Langs de Tjongervallei is in het voorjaar voor het eerst een 

scherm in de berm van de weg geplaatst om overstekende  

padden en kikkers over te zetten. De amfibieën houden hun 

winterslaap in het Ketlikerskar en trekken in het voorjaar naar  

de Tjongerdellen om zich daar voort te planten. Er zijn ruim 

3.300 exemplaren overgezet, het merendeel padden met daar

naast bruine, groene en enkele heikikkers.

Begrazing heideterreinen

Begrazing met behulp van een schaapskudde is een effec

tieve manier van heide en schraallandbeheer. Daarom heeft  

It Fryske Gea een eigen schaapskudde, die in de natuur terreinen 

rondom Bakkeveen actief is. Daarnaast wordt met subsidie van 

de Provincie Fryslân het heidebeheer van een aantal kleine  

heidegebieden gedaan door een gescheperde mobiele kudde. 

Moerasontwikkeling de Alde Feanen

Nadat in 2010 de 1e fase van de tweede uitvoeringsmodule van 

de herinrichting de Alde Feanen van start is gegaan, is in 2011 

de 2e fase gestart. Dit betreft het door veel recreanten gebruikte  

Wikelslân ten noorden van Earnewâld. Hier werden in het kader  

van de bufferfunctie van het kerngebied nieuwe petgaten gegra

ven, werd de waterhuishouding verbeterd, werden de wandel

paden en de vlonders vernieuwd en werden de werkpaden en 

de peilscheidingen verhoogd.  Ook is een uitkijktoren geplaatst, 

vanaf welke de bezoeker kan genieten van het prachtige uit

zicht op de nieuwe moeras ontwikkeling. In het kader van her

inrichting SwetteDe Burd zijn twee percelen tussen het Unlân 

fan Jelsma en Kobbelân vergraven tot een petgatenstructuur 

met als functie de verbetering van de waterhuishouding en 

het ecologisch verbinden van de beide terreinen. Verder wordt 

door It Fryske Gea nog steeds volop gewerkt aan het beheer

plan Natura 2000 voor de Alde Feanen. Een knelpunt is daarbij  

echter de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Overzomerende ganzen

Omdat de grauwe gans in veel natuurterreinen broedt maar 

eten zoekt bij de buren, veroorzaken de overzomerende 

ganzen veel schade bij de betreffende boeren. Vooral op de 

MakkumerNoordwaard, in de Alde Feanen, het Easterskar 

en Petgatten de Feanhoop broeden veel ganzen. Door het 

prikken van de eieren wordt er aan legselbeperking gedaan. 

Samen met vrijwilligers werden in 2011 voor het tweede 

opeenvolgende jaar eieren – in totaal ca. 5.000 – geprikt, zodat 

deze niet uit kwamen. Later in het seizoen werden duidelijk 

minder kuikens geteld dan het jaar daarvoor. 

Wikelerbosk 

Het Wikelerbosk bij Wyckel is een echt dorpsbos met een hoge  

cultuurhistorische waarde. Samen met de plaatselijke historische 

werkgroep is een project ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij de paden 

in de lage en natte delen van het bos zijn opgehoogd met zand. 

Verder zijn sloten en waterpartijen uitgediept om zo de waterstand 

te verbeteren  Als band met het voormalige landhuis Meerenstein, 

indertijd ontworpen en bewoond door Menno van Coehoorn, is er 

een ophaalbrug gebouwd op de plek waar het gebouw ooit stond. 

Samen met een informatiebord en zitbanken vormt het een belang

rijk onderdeel van de historische wandelroute door het dorp en 

het bos. Een ander belangrijk onderdeel is de theekoepel die op de  

ijsbaan is geplaatst. Het nieuw aangelegde plantsoen kende in  

2011 een goede groei en samen met de uitgelopen stobben is het 

weer een mooi bos voor mens, plant en dier.

Toezicht

Toezicht bleek ook in 2011 noodzakelijk in de natuurterreinen. 

Een paar voorbeelden: door de gunstige ligging en zijn ondiepe 

kust is het Mirnserklif langs de Friese IJsselmeerkust een top

locatie geworden voor het surfen. Dit trekt behalve surfers ook 

veel toeschouwers aan. Hierbij blijkt toezicht noodzakelijk.

Ook het Rysterbosk trekt grote aantallen  vooral in de week

enden  bezoekers. Om alles in goede banen te kunnen leiden  

moeten honden hier nu vast aan de lijn. Dit is beter voor  

bezoekers en vooral voor de natuur. In 2011 zijn hierover  

folders aan bezoekers verstrekt, borden met uitleg geplaatst 

en zijn overtreders op hun gedrag aangesproken. Na enkele  

maanden is begonnen met verbaliserend op te treden.

ARBO en veiligheid

Met betrekking tot ARBOzaken en veiligheid zijn in 2011 ook 

veel zaken aangepakt. Zo zijn de aandachtspunten afgerond die 

uit de zogeheten “Risico Inventarisatie en Evaluatie” naar voren 

waren gekomen. Onder andere is een heftruck in de werkplaats 

in Earnewâld aangeschaft waardoor onder meer zwaar tillen kan 

worden ondersteund (met het oog op preventief verminderen 

van rugklachten). Het bedrijfsgebouw te Gytsjerk is voorzien van 

een doucheruimte en tegelijkertijd is hier ook de toiletruimte 

vernieuwd. Tevens is de bestaande loods uitgebreid zodat al het 

materieel onder dak kan staan. Verder is de oude gasolietank 

vervangen door een dubbelwandig exemplaar, waardoor wordt 

voldaan aan de nieuwe milieuwetgeving. Tot slot is er bestrating 

aangebracht rondom het bedrijfsgebouw, zodat in natte jaar

getijden de vloer in en om het gebouw schoner blijft.

 

Soort transactie Naam gebied Omschrijving Oppervlakte

Aankoop De Ryp Grasland 6,0476  ha 
Aankoop * Diversen Riet en grasland 129,6308  ha 

Aankoop Dunegeaster en Follegeasterpolder Rietland 3,4530  ha 

Aankoop Ketlikerheide Heide 1,6970  ha 

Aankoop NoardFryslân Bûtendyks   
De Keegen

Grasland 7,7240  ha 

Aankoop Zwattediekien  Lendevallei Bouw en grasland, natuur
percelen met petgaten, water, 
grasstroken en een verlande 
meander van de Linde

17,3415  ha

Aankoop buiten begrenzing Gorterspoolder  Lendevallei Grasland, pad, riet/ruigte, 
water

1,9685  ha

Ruiling ** Botmar, Swettegebiet, Burd Grasland 1,6261  ha

Ruiling *** Ruiling Klifrak/Meulereed Grasland 0,5896  ha
Ruiling **** Sefonsterpolder Grasland 0,1025  ha

Schenking Zevenbuurt  Ychtenerfeanpolder Rietland en water 1,4290  ha

Totaal toename eigendom en beheer   171,4046 ha

*        Aangekocht van Bureau Beheer Landbouwgronden. Betreft overdracht gronden in diverse gebieden.
**      Ruilverkaveling SwetteDe Burd.
***     Provinsje Fryslân heeft de Workumertrekvaart nabij het Klifrak plaatselijk verruimd ten koste van eigendom van It Fryske Gea.  

Hiervoor heeft It Fryske Gea compensatie gekregen bij de Meulereed.
****  Streven van de kavelruil is verbeteren landbouwstructuur en natuurontwikkeling.

Transacties 2011

Verdeling naar beheertype SNL per 31-12-2011

Soort gebied Oppervlakte

Bos 1.288  ha  

Grasland 5.046  ha

Heide, hoogveen en stuifzand                  231  ha

Landschapselementen 31  ha

Moeras, water en riet 8.809  ha

Zee, wad, duin en kwelder 5.007  ha

Totaal 20.412  ha
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P l a N t e N  e N  d i e r e N  i N  d e  N a t u u r g e b i e d e N  
v a N  i t  f r y s k e  g e a

It Fryske Gea maakt elk jaar een overzicht van de  

kwaliteit van haar natuurterreinen op basis van ver-

zamelde gegevens uit het veld. Dit vormt een belangrijke  

graad meter voor de toestand van de natuur in Fryslân.  

Ruim tweehonderd vrijwilligers zijn betrokken bij het  

verzamelen van de benodigde monitoring- en inven-

tarisatiegegevens. De resultaten zijn essentieel voor de  

kwaliteitsbewaking van de natuur terreinen. Ze worden 

gebruikt om het beheer en de inrichting nog beter af  

te stemmen op de planten en dieren die er leven. 

Vegetatiekartering Alde Feanen

De vegetatiekartering van de Alde Feanen bevindt zich in de afron

dingsfase en heeft veel bijzonderheden aan het licht gebracht. Zo 

groeide er addertong op de Prinsehôf, werd moeraswolfsklauw 

aangetroffen in de Wolwarren, was riviertandzaad zeer talrijk 

aanwezig in de Jan Durkspolder, werd de blonde zegge op de 

Wyldlannen herontdekt en was de Engelse alant weer aanwezig 

op de Noarderkrite. Dankzij deze kartering is er weer een actueel 

beeld van de omvang en verspreiding van de Natura2000 habitat

typen, waarvoor dit gebied is aangewezen. Verder werden in de Jan 

Durkspolder 93 soorten en in het Wikelslân 55 soorten mossen, 

waaronder klein rimpelmos, geteld. 

Gevlekte witsnuitlibel

Tijdens een soortgericht onderzoek in de Alde Feanen bleek de 

gevlekte witsnuitlibel hier op meer plekken voor te komen dan 

bekend was. Dat is een waardevol gegeven in het licht van de 

Natura2000status van dit dier. In het beheerplan Natura2000 van 

de Provincie Fryslân zullen onder andere maatregelen worden 

uitgewerkt die deze soort ten goede komen. 

Herintroductie otter

In 2011 zijn in samenwerking met de Stichting Otterstation 

Nederland otters losgelaten in het natuurgebied de Alde 

Feanen. Dit is een kroon op het door It Fryske Gea verrichte 

werk. Zo leefden eind 2011 in ieder geval drie otters en ver

moedelijk ook een wilde otter (waarvan sporen zijn gesigna

leerd) in dit natuurgebied. Ook vanuit de natuurgebieden het 

Easterskar, de Tjongervallei en de Lendevallei werden in 2011 

regelmatig meldingen van otters of hun sporen gedaan.

Evaluatie de Fluezen en de Fûgelhoeke

Over de Fluezen en de Fûgelhoeke is in 2011 een evaluatie rapport 

gemaakt op basis van alle tot dusverre verzamelde gegevens over 

flora, fauna en waterkwaliteit. In de Fûgelhoeke wordt sinds 2007 

een natuurlijker fluctuatie van het waterpeil nagestreefd. Het 

meertje is “losgekoppeld” van het landbouwwater en het water

peil zakt zomers op natuurlijke wijze tot maximaal 70 cm beneden 

NAP. Helaas zijn de resultaten van deze maatregel tot dusverre nog 

negatief. De voedselrijkdom (totaal fosfaat en totaal stikstof) is toe

genomen, de doorzicht is zeer gering, het chlorofylgehalte is hoog 

en het aandeel blauwalgen is toegenomen. Mogelijk is de looptijd 

van het project nog te kort, maar de kans bestaat dat de kwaliteit 

van het water achteruit gaat doordat er geen doorstroming meer 

plaatsvindt en voedingsstoffen daarom in het meertje cumuleren.

Amerikaanse vogelkers

In het Rysterbosk is de afgelopen jaren veel bos gekapt en gedund. 

Op de bewerkte plaatsen schoot de Amerikaanse vogelkers op en in 

sommige afgezette bosranden of open gekapte plekken is de soort 

nu uiterst dominant aanwezig. Toch bleek dit niet alleen maar nega

tief. Zo is de nectar waardevol voor insecten, eten vogels de besjes en 

gedijen inheemse bosplanten, zoals dalkruid en salomonszegel uit

stekend onder Amerikaanse vogelkers. De soort werd dan ook alleen 

bestreden waar deze een gewenste ontwikkeling echt tegengaat.

Pingo’s A-zeven en Ychtenerfeanpolder

Voor de deelgebiedjes de Ychtenerfeanpolder en de herstelde 

pingoruïnes Azeven bij Drachten zijn beheersvisies opgesteld. 

Een belangrijk aandachtpunt bij beide objecten is dat deze (deels) 

als “nieuwe natuur” worden beschouwd en er daarom geen 

SNLbeheersubsidie voor wordt ontvangen. Vanwege de geringe 

omvang en de grote variatie aan terreintypen zijn het echter wel 

arbeidsintensieve objecten. 

Broedvogelkarteringen

De gebiedsdekkende broedvogelkarteringen van het Ketlikerskar 

en de Lendevallei leverden in 2011 een schat aan informatie op. 

In beide natuurgebieden weerspiegelden de soortenlijsten het 

succes van de diverse herstelmaatregelen die hier de laatste jaren 

zijn uitgevoerd. In het Ketlikerskar bleken bijzondere heidedoel

soorten, zoals geelgors en roodborsttapuit, flink toegenomen, ter

wijl ook boomleeuwerik en paapje aanwezig waren en de grauwe 

klauwier zich voor het eerst vestigde. Ook het bos bleek soorten

rijk, met onder andere veel holenbroeders, zoals zwarte specht, 

grauwe vliegenvanger en boomklever. In de Lendevallei zijn twee 

belangrijke processen gaande, die hun weerslag hebben op de 

broedvogelbevolking. Ten eerste neemt het areaal (nat) bos toe 

en wordt dit bos ook ouder, waardoor soorten als kleine bonte 

specht, matkop en gekraagde roodstaart toenemen. Anderzijds is 

het effect van vernattingsmaatregelen, zoals uitgevoerd in bijvoor

beeld de Catspoolder en de Lindewijk, te merken aan de toename 

van soorten als dodaars, geoorde fuut, visdief, roerdomp, purper

reiger, grauwe gans, zomertaling, slobeend en krakeend. In het 

kielzog van spontane ontwikkeling en daarmee gepaard gaande 

verruiging van rietland, namen ook veel soorten van ruigte en 

kruidenrijke struwelen toe.

Flora en waterkwaliteit

In 2011 is onderzoek gedaan naar de waterflora van de Lendevallei 

in relatie tot de waterkwaliteit. In het Botkerisservoat werd voor 

het eerst de kleinste egelskop ontdekt, een bedreigde vaatplant 

van de Rode Lijst en kenmerkend voor matig voedselarm water. 

Ook in enkele petgaten in het Oolde stroomdal had zich een fraaie 

onderwatervegetatie ontwikkeld met onder andere rossig fontein

kruid, waar onder andere ook vetje en bittervoorn met een schep

net tussen werden gevangen.

Herintroductie gentiaanblauwtje

Sinds 2010 komt het gentiaanblauwtje niet meer voor in de ter

reinen van It Fryske Gea. Naast het voorkomen van klokjesgen

tianen, waar de vlinder haar eitjes op afzet, zijn er ook speciale 

waardmieren nodig (de bossteekmier, de moerassteekmier en in 

mindere mate de gewone steekmier) die de rupsen “adopteren”. 

Bij onderzoek in 2011 bleek dat de voor de cyclus van het gen

tiaanblauwtje zo noodzakelijke knoopmieren slechts sporadisch  

voorkomen en alleen op één plek op de Heide fan Allardseach,  

één plek op de Delleboersterheide en één plek op de Ketlikerheide. 

In het voorjaar van 2012 wordt het onderzoek vervolgd, waarna 

er per gebied adviezen zullen worden opgesteld ten aanzien  

van het beheer en eventuele kansrijkdom van herintroductie van  

het gentiaanblauwtje.

Dobben Hurdegarypsterwarren en Oer de Wiel

De dobben Hurdegarypsterwarren worden gekenmerkt door 

basisch, voedselrijk water. Eén van de poelen bleek dichtgegroeid 

met krabbescheer. Ook kwamen de gewone pad en de bruine  

kikker er voor en zat er vis in sommige poelen.

In Oer de Wiel, dat in het kader van de herinrichting Bûtenfjild 

in 2010 is ingericht als waterplas met aangrenzend een laagge

legen landbouwpolder, werden 124 soorten vaatplanten geteld,  

waaronder moerasvormers als grote engelwortel, mattenbies en 

krabbenscheer. Vogelaars roemen het gebied nu al vanwege de 

grote vogelrijkdom. Uniek was hier het succesvolle broedgeval van 

een steltkluut. 

Eanjumer Kolken en Kuperuspolder

In de sloten van de Eanjumer Kolken groeien veel waterplan

ten, waardoor er weinig vis voorkomt (lokaal wel 3doornige  

stekelbaars). Uit een waterkwaliteitsmeting van water uit een diepe  

(4,5 meter beneden het maaiveld) grondwaterpeilbuis, bleek dat het 

grond water behoorlijk zout is. Dit zoute grondwater reikt echter niet 

meer tot in de wortelzone, waardoor het gebied verzuurt en de zilte 

plantensoorten achteruitgaan. In de nabijgelegen Kuperuspolder 

houdt de zilte graslandvegetatie wel goed stand. In de sloten groeit 

onder andere veel snavelruppia. Een waterkwaliteitsmeting in deze 

sloten leerde dan ook dat het oppervlaktewater in dit deelgebied  

veel brakker is dan dat in de kolken.

Via www.itfryskegea.nl kan een compleet overzicht worden 

gedownload van alle onderzoeksresultaten die in 2011 zijn verza-

meld en uitleg over wat deze gegevens zeggen over de kwaliteit van 

de betreffende natuurterreinen.
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Niet alleen de natuur ligt It Fryske Gea na aan het hart. 

Ook voor de zorg voor het landschap en de cultuurhisto-

rie van Fryslân heeft de vereniging  aandacht. Aan Friese 

landschapselementen en cultuurhistorisch waardevolle 

objecten zijn namelijk vaak ook specifieke natuurwaarden 

verbonden. Dit draagt  bij aan de ruimtelijke kwaliteit van 

Fryslân. In 2011 heeft It Fryske Gea zich actief opgesteld om 

de ruimtelijke kwaliteiten van Fryslân te bewaken.

It Fryske Gea beschermt diverse cultuurhistorisch, aardkun

dig en/of landschappelijk waardevolle objecten. Hieronder 

be vinden zich bijvoorbeeld states, oude boerderijen,  molens, 

eendenkooien, schansen, pingo’s en de oude binnenlandse 

waterkering “De Slachtedyk”. Voorwaarde bij elk object is dat er 

een link bestaat met de natuur of het landschap.

Huize Rijs en boerderij Wygarastate bij Ee

In Gaasterland bezit It Fryske Gea het oude Huize Rijs. 

Oorspronkelijk was het doel om hier een bezoekerscentrum 

van te maken. Omdat later uit een onderzoek van de provincie 

Fryslân bleek dat dit niet de geschiktste locatie was voor een 

bezoekerscentrum en het zoekgebied anders werd  bepaald, 

werd hier van afgezien. In lijn met het nieuwe koersdocu

ment van It Fryske Gea, waarin bepaald is dat behoud van de  

cultuurhistorie één van de prioriteiten van de vereniging blijft, 

is in 2011 besloten Huize Rijs niet te verkopen maar er een 

huurder voor te gaan zoeken. 

Zo is It Fryske Gea ook eigenaar van boerderij Wygarastate bij 

Ee. Een heel oud, uit een erfenis verkregen gemengd bedrijf, 

dat op een terp staat dat een archeologisch monument is.  

Dit past mooi in het al eerder in het leven geroepen “Fryske 

pleatsenprojekt” met als doel de oude, voor het Friese platte

land karakteristieke boerderijen in beheer te nemen en voor 

de toekomst veilig te stellen. 

Eendenkooien “vangklaar” maken en houden 

It Fryske Gea bezit acht eendenkooien. Het zijn prachtige 

elementen in het landschap. Elk jaar wordt door medewer

kers met hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers de 

staat van de kooien “vangklaar” gehouden, zoals dat heet. In 

de praktijk moet de kooiplas aanwezig zijn en minimaal één 

intacte vangpijp. Dat is nodig om het wettelijk vastgelegde 

afpalingsrecht in stand te houden. Binnen het afpalingsrecht 

(circa 1200 meter vanuit het midden van de kooi) wordt 

maximale rust voor dieren gehandhaafd. Bovendien wor

den de kooien in een zodanig goede staat gehouden dat er  

excursies kunnen worden gehouden om het historische 

gebruik van de kooien aan geïnteresseerden te kunnen 

tonen.

De Kobbekoai in het Grutte Wielengebied en de 

Douwengakoai (Van Aspereren Einekoai) nabij Tytsjerk/

Lytse Geast waren in 2011 aan een grote onderhoudsbeurt 

toe. In de nazomer zijn beide eendenkooien uitgebaggerd, 

zodat ze weer ruim voldoen aan de minimale eis van 0,50 

meter waterdiepte in het midden van de kooiplas. Zo wordt 

de waterkwaliteit in de eendenkooi verbeterd voor de aan

wezige flora en fauna en  zorgt de diepte ervoor dat de wet

telijke status gehandhaafd blijft.

Overigens worden er in geen van de kooien van It Fryske 

Gea actief eenden gevangen (met uitzondering van  de 

Kobbekooi waar voor ringonderzoek en het wegvangen van 

verbasterde wilde eenden beperkt wordt gevangen). Naast 

de cultuurhistorische waarde is de landschappelijke waarde 

van de kooien belangrijk. Voor de leden werd in het voor

jaarsnummer van het verenigingsmagazine een informatief 

artikel geplaatst over de Buismans Einekoai bij Gytsjerk.

Fryslân mooiste provincie

In 2010 werd Fryslân door de Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap uitgeroepen tot de mooiste provincie van 

Nederland. De prijs hiervoor, een ‘etagelinde’, werd door 

Commissaris van de Koningin John Jorritsma geschonken aan 

It Fryske Gea, als hoeder van het Friese landschap. Op 1 maart 

2011 werd de bijzondere etagelinde door de heer Jorritsma en 

Desirée van den Berg, voormalig Miss Nederland, geplant bij het 

hoofdkantoor van It Fryske Gea te Olterterp.

Centrale As

Al tien jaar bestaat het plan van de provincie Fryslân om 

een Centrale As aan te leggen die de rijksweg 31 bij Nijega  

verbindt met Dokkum. Daarvoor is een tracé gekozen dat voor 

75 procent nieuw moet worden aangelegd en dat bestaat uit een 

vierbaansweg. Omdat het gekozen tracé ten koste gaat van het 

kwetsbare landschap in dit deel van de provincie, kwam It Fryske 

Gea samen met acht andere natuur en milieuorganisaties met 

een Groen Alternatief, dat uitgaat van een tracé dat voor slechts  

25 procent  nieuw is en daardoor veel minder belastend voor het 

landschap.

Op 9 november 2011 besloot de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State het Friese Inpassingsplan dat de aanleg 

van de Centrale As mogelijk maakt, in stand te houden. Dit bete

kent dat de provincie Fryslân kan beginnen met de aanleg van 

de autoweg van Nijega naar Dokkum. Het project omvat tevens 

de rondwegen Hurdegaryp en Garyp. De oostelijke rondweg om 

Dokkum en de rondweg Garyp worden éénbaansautowegen 

in beide richtingen. Het bezwaar van It Fryske Gea en de acht 

andere natuur en milieuorganisaties is hiermee afgewezen.  

It Fryske Gea heeft zich vervolgens uitgesproken constructief 

mee te willen werken aan een zo goed mogelijke inpassing van 

de Centrale As in Noordoost Fryslân.

Skriuwersarke Rink van der Velde

Met financiële steun van het TammingaPiebengafûns van 

de Stichting FLMD wordt de skriuwersarke van It Fryske Gea  

(van de in 2001 overleden schrijver Rink van der Velde) 

sinds 2005 door de vereniging aangeboden ter stimulering 

van ‘Fryske keunst, kultuer en wittenskip’. Elke zomer bewo

nen zo diverse Friese schrijvers de skriuwersarke om er te 

werken. Dit heeft al een groot aantal Friestalige artikelen en 

boeken opgeleverd. In 2011 namen Aukje Wijma, Sietse de 

Vries, Hinne Wagenaar, Julia Foekema, Hein Jaap Hilarides en 

Emma Huismans voor een periode hun intrede in het arkje 

gelegen in het natuurgebied Petgatten De Feanhoop.

Ook participeerde It Fryske Gea in 2011 in projecten met 

betrekking tot landschap en cultuurhistorie van andere orga

nisaties zoals “de Friese Waterlinie” en “Oude paden Nieuwe 

wegen”. 
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It Fryske Gea richt haar aandacht ook op voorlichting en 

educatie en wil natuurbeleving bij de verschillende doel-

groepen stimuleren. De toepasselijke middelen daarvoor 

zijn het toegankelijk maken en houden van de natuurter-

reinen, het stimuleren van recreatief medegebruik en het 

organiseren van een goede informatievoorziening over de 

terreinen, de natuur- en landschapswaarden en de recrea-

tieve gebruiksmogelijkheden.

In een dichtbevolkt land, waar natuur zeer afhankelijk is van  

het menselijk handelen, is voorlichting en educatie erg  

belangrijk. It Fryske Gea doet dit door middel van het organiseren  

van diverse activiteiten, excursies, lezingen, folders, leden

avonden, informatiebijeenkomsten, een website, informatie

panelen, boeken, artikelen in de media, etc. Speciaal voor haar 

leden verzorgt de vereniging een kwartaalmagazine met een 

speciale uitgave voor de jeugd genaamd “KidsGea!”. 

It Fryske Gea streeft naar een zo groot mogelijke toegankelijk

heid van haar natuurterreinen. Meer dan 90% van de terreinen is 

dan ook opengesteld voor het publiek. Jaarlijks maken honderd

duizenden mensen gebruik van de terreinen van It Fryske Gea om 

er te wandelen, fietsen, varen, vogels te kijken, natuur te ervaren, 

joggen, genieten, etc. Het Nationaal Park de Alde Feanen spant 

daarbij de kroon met meer dan 750.000 bezoekers per jaar. Vooral 

de recreatie en horecabedrijven in de omgeving merken de grote 

economische betekenis van de natuurterreinen.

Om de natuurterreinen voor het publiek goed toegankelijk te hou

den, worden voorzieningen als paden, routemarkeringen, bank

jes, bebording, etc. regelmatig onderhouden. Hetzelfde geldt voor 

specifieke voorzieningen als observatiepunten, vogelkijkhutten, 

mindervalidenroutes en informatiepanelen. In verband met het 

toenemend recreatieve gebruik van de natuurterreinen worden 

bovendien regelmatig nieuwe informatiepanelen geplaatst en/of 

vervangen. 

Met de opbrengst van een inzamelingsactie van afvalverwerkings

bedrijf Omrin konden in 2011 nieuwe informatie panelen bij 

natuurgebied de Grutte Wielen tussen Gytsjerk en Leeuwarden 

worden gerealiseerd. Wandelfolders verschenen er in 2011 

van park Jongemamaste, ’t Oerd, de Lendevallei en de 

Delleboersterheide en de Diakonievene.

Er is een stijgende trend waarneembaar in de belangstelling 

voor excursies. Om hieraan te kunnen voldoen, prijst de  

vereniging zich gelukkig met de tientallen, speciaal daarvoor  

opgeleide vrijwillige excursieleiders. In 2011 konden zo enkele 

honderden excursies worden georganiseerd met in totaal meer  

dan 10.000 deelnemers!

Bezoekerscentra

Beleven en beschermen gaan vaak samen met informa

tie en educatie. It Fryske Gea is dan ook blij met haar  

bezoekerscentra. In het bezoekerscentrum van het  

Nationaal Park De Alde Feanen werd op donderdag  

17 februari door mevrouw H. Rijpstra, wethouder van de 

gemeente Tytsjerksteradiel, voorzitter P. Miedema van het 

Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen en directeur 

U.G. Hosper van It Fryske Gea samen met leerlingen van 

de Master de Vriesskoalle uit Sumar een educatieruimte in 

gebruik genomen. In deze speciale onderzoeks en onder

wijsruimte, die mogelijk is gemaakt door steun van het 

Nationaal Park De Alde Feanen, kunnen kinderen onder 

begeleiding opdrachten uitwerken, proefjes doen en onder

zoekjes uitvoeren. 

Verder is begonnen met het inrichten van het buiten

terrein als doe en beleeftuin. Het bezoekerscentrum 

wist ook in 2011 jong en oud te stimuleren om het uit

gebreide natuurgebied De Alde Feanen te ontdekken.  

Informatiecentrum “It Beekpronkje” bij het natuur gebied 

het Ketliker Skar vervulde in 2011 ook een belangrijke 

publieksfunctie. In dit (onbemande) centrum worden 

belangstellende bezoekers uitgebreid geïnformeerd over 

de beekdalen in ZuidoostFryslân. Tevens vormt het infor

matiecentrum het startpunt van veel excursies en het  

speciale scholenprogramma van It Fryske Gea.

Jeugd

Met name voor de jeugd zijn educatie over en het beleven van de 

natuur belangrijk om de waarde ervan te leren ontdekken. Jaarlijks 

organiseert It Fryske Gea dan ook een aantal vaste activiteiten 

voor kinderen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn dat 

themamiddagen, gezinsmiddagen en scholenprogramma`s in het 

Noarderleech, de Alde Feanen, het Ketliker Skar en de Lendevallei. 

Rondom  thema’s als “Glijden in het slik”, “Waterdiertjes vangen”, 

“Plantjes proeven”, “Vogels herkennen” krijgen de kinderen een 

echte natuurbeleving. In 2011 gingen zo enkele duizenden kinde

ren op stap om de natuur te verkennen. 

Om de basisschoolkinderen in de gemeente Tytsjerksteradiel 

meer in contact te brengen met de natuur hebben de gemeente 

en It Fryske Gea met elkaar een overeenkomst “Natuur en 

Milieueducatie” afgesloten. De gemeente koppelt hiermee de 

uitvoering van haar natuur en milieueducatieplannen aan 

de kennis en ervaring van de (vrijwillige) medewerkers van It 

Fryske Gea. De speciaal hiervoor aangestelde NMEcoördinator 

ondersteunt de leerkrachten van basisscholen op het gebied van 

natuur en milieueducatie. Tevens is het mogelijk om gratis les

kisten voor praktijklessen natuur en milieu aan te vragen. Het 

bezoekerscentrum van Nationaal Park de Alde Feanen vormde 

in 2011 de uitvalsbasis voor de activiteiten.

Basisschool “Op`e Feanhoop” en It Fryske Gea werken sinds  

29 juni officieel samen wat betreft natuureducatie. Het natuur

gebied De Kraanlannen van It Fryske Gea ligt namelijk tegen

over het schoolgebouw en is dus de ‘voortuin’ van de school.  

Zo wordt de dagelijkse leefwereld van de kinderen gekoppeld 

aan ervaringen in de natuur.

Ook verleende It Fryske Gea in 2011 haar medewerking aan 

de biologiedagen in het Rysterbosk en op de Makkumer 

Noardwaard en participeerde de vereniging volop in activitei

ten als de Gaasterlandse natuurweek. Voor kinderen van twaalf 

tot achttien jaar werden in 2011 weer de jeugdzomerkampen  

georganiseerd: een week in de zomervakantie deelnemen aan 

een onvergetelijk natuurkamp. De uitvalsbasis was deze keer 

een tentenkamp in het Rysterbosk bij Rijs.

Tot slot was It Fryske Gea actief in het Netwerk NMEFryslân: 

een samenwerking van de “groene” organisaties om te komen 

tot een volledig pakket voor natuur en milieueducatie voor het 

basisonderwijs in de gehele provincie Fryslân.

Recreatieve voorzieningen

Uitkijktoren Jan Durkspolder

In Nationaal Park de Alde Feanen worden diverse faciliteiten 

voor recreanten gerealiseerd. Zo verrees er al eerder een nieuwe 

uitkijktoren in het Wikelslân. In november 2011 is ook in de Jan 

Durkspolder een centraal hoog punt gemaakt waar wandelaars, 

fietsers en kanoërs van de natuur kunnen genieten. Op de fun

damenten van de vroegere boerderij van de familie Van der Bij 

is daar een uitkijktoren gebouwd. Het project is gefinancierd 

door de Hedwig Carolinastichting, de Provincie Fryslân, Dienst 

Landelijk Gebied (ILG) en de gemeente Smallingerland.

Wandelroute Noarderleech

De wandelroute op het Noarderleech is in 2011 opgeknapt. 

Tevens zijn de informatiepanelen vernieuwd  en is de brug in 

de proefverkweldering beter bereikbaar gemaakt. Bovendien is 

aan de wens voldaan om de route verder uit te breiden, zodat de 

nieuwe slenk in de verkweldering van de Bildtpollen ook beter  

kan worden bekeken vanaf de wandelroute. 
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Vogelkijkhut Bocht fan Molkwar

Het pad naar de vogelkijkhut in de Bocht fan Molkwar is in  

2011 opgeknapt. De kuilen en de andere oneffenheden zijn 

geëgaliseerd en opnieuw met gras ingezaaid. 

Zitbank Makkumer Súdwaard

Op de Makkumer Súdwaard is van de grond die is vrijgekomen 

bij het plaggen van de berm een verhoging gemaakt waarop een 

zitbank en een scherm zijn geplaatst. Zo is een mooi zicht over 

het water met de zandbanken en het rietveld mogelijk.

Libellenvlonder Catspoele

De Catspoele op de Delleboersterheide is één van de rijkste 

libellengebieden in Fryslân (het ven is de enige plek in  

WestEuropa waar de Oostelijke witsnuitlibel voorkomt) en trekt 

daardoor veel kijkers en fotografen. Om aan de grote belang

stelling tegemoet te komen is aan de waterrand van de Catspoele 

een speciale libellenvlonder gerealiseerd. Tevens is er een infor

matiepaneel geplaatst.

Vogelkijkhut Grutte Wielen

Om de vele watervogels in het natuurgebied de Grutte Wielen 

goed te kunnen bekijken is door leerlingen van het Friesland 

College een nieuwe vogelkijkhut nabij Gytsjerk gebouwd. 

Dit was mogelijk dankzij financiële steun van de Gemeente 

Tytsjerksteradiel, Gemeente Leeuwarden, Plattelânsprojecten, 

Gezamenlijke Dorpsbelangen, Vogelwacht Trynwâlden en een 

eigen bijdrage van It Fryske Gea.

Gezinsactiviteiten

It Fryske Gea organiseert ieder jaar ook diverse gezinsactivitei

ten. Zo bezochten enkele duizenden mensen op zondag 8 mei 

de lammetjesdag bij de schaapskooi te Bakkeveen.

Op 14 mei verleende It Fryske Gea haar medewerking aan de 

3Provinciënwandeltocht. Hiervoor waren door de organisatie 

diverse wandelroutes uitgezet onder andere door de natuur

gebieden van It Fryske Gea rondom Bakkeveen. Een dag eerder 

was It Fryske Gea ook betrokken bij de speciale scholenloop 

waar enkele honderden basisschoolleerlingen aan deelnamen.

Ook namen weer veel leden van It Fryske Gea deel aan de 

jaarlijkse “Grote Ledenexcursie”, die deze keer op 25 juni werd 

georganiseerd in De Trynwâlden.

Nationale Postcode Loterij-fietsen

Sinds 30 april 2011 staan er voor belangstellenden zoge

naamde “Nationale Postcode Loterijfietsen” klaar bij 

het bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen te 

Earnewâld. De loterijorganisatie heeft It Fryske Gea name

lijk twaalf nieuwe fietsen geschonken, die door bezoekers 

kunnen worden gebruikt voor een fietstochtje door de 

natuur. De Nationale Postcode Loterij wil op deze manier 

mensen stimuleren de natuur te verkennen die zij jaarlijks 

met een aanzienlijke financiële bijdrage steunt.

It Fryske Gea heeft door haar veelzijdige aanpak om de 

natuur in Fryslân te beschermen, veel kennis en ervaring 

op dat vlak. Dat is voor beleidsontwikkeling op tal van 

gebieden belangrijke informatie. Een kleine greep uit de 

onderwerpen die in 2011 speelden.

Natuurbeleid en Natuurwet

De door de rijksoverheid afgekondigde bezuinigingen op het gebied 

van natuurbeleid zijn in 2011 vaak onderwerp van gesprek geweest. 

Vooral om te kunnen bepalen wat de beste strategie is om provin

ciaal te gaan opereren. Om het belang van voldoende aandacht  

en middelen kracht bij te zetten heeft It Fryske Gea samen met  

collegaorganisaties in de verkiezingstijd voor Provinciale Staten 

een demonstratie georganiseerd: er werd een schaapskudde dwars 

door Leeuwarden gedreven, gepaard gaand met muziek, folders en 

toespraken. Verder is er diverse malen gesproken tijdens overleggen 

en in commissies van de Provincie over dit onderwerp. Samen met 

LTO, ANWB, Landschapsbeheer, Friese Milieufederatie, Wetterskip 

Fryslân en andere terreinbeheerders is een “Grien Manifest”  

uitgewerkt, dat als advies aan gedeputeerde mr. J.G. Kramer is  

aangeboden. Hierin is uitgewerkt hoe de realisering van een 

natuurstructuur met ambitie bij voorkeur wordt ingevuld.

Naast de forse bezuinigingen heeft het Ministerie van EL&I 

tevens een voorstel voor een nieuwe natuurwet gedaan. Deze wet 

zou een aantal bestaande wetten vervangen en tegelijk tot een  

vereen voudiging van de regelgeving moeten leiden. Op zich juicht  

It Fryske Gea die beide zaken toe, maar de inhoud van de voor

gestelde natuurwet betekent een sterke achteruitgang van de 

bescherming van de kwetsbare natuur in Nederland. Om die reden 

heeft It Fryske Gea, zowel samen met collegaorganisaties als ook 

zelfstandig, een zienswijze tegen dit wetsvoorstel ingediend.

Overzomerende ganzen

Het weerbarstige ganzendossier leidde op landelijke schaal tot 

een initiatief voor een oplossing. Zeven partijen kwamen met het 

G7akkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over maatregelen om 

overlast door ganzen te voorkomen en op te lossen. De afspraken 

zijn echter op een hoog schaalniveau, zodat lokaal en provinciaal 

maatwerk nodig is om met alle partijen tot acceptabele maatrege

len te komen. De ganzenpopulaties hebben zich dankzij natuur

ontwikkeling en landbouwontwikkeling sterk kunnen uitbreiden. 

Met name de landbouw ondervindt overlast en schade. 

Tot op heden zijn helaas geen goede oplossingen bedacht die echt 

bijdragen deze overlast en schade op te lossen.

Klimaat

Er worden op diverse fronten projecten gestart die kunnen bijdra

gen aan aanpassing aan klimaat gerelateerde problemen. It Fryske 

Gea is aan de Friese IJsselmeerkust een proef gestart waarbij onder

zocht wordt of de buitendijkse gebieden in hoogte mee kunnen 

groeien met een eventuele peilstijging in het IJsselmeer. Dit zou 

dan via het aanzanden gebeuren, met zand dat door de stroming in 

het IJsselmeer wordt meegevoerd. In de proef wordt op drie plaat

sen bestudeerd wat het gedrag van het zand in het water is, en op 

welke wijze dat zand ingevangen kan worden op de kust. De eerste 

resultaten van de proef, die in 2013 wordt beëindigd, zullen in 2012 

beschikbaar komen.

Natura 2000

Voor de meeste Natura 2000 gebieden van It Fryske Gea zijn de 

beheerplannen voor het grootste gedeelte gereed. De definitieve 

vaststelling wacht echter op de concretisering van de maat regelen 

die genomen moeten worden om het effect van teveel stikstof, 

dat door verkeer, industrie en landbouw wordt geproduceerd, 

in de terreinen terug te dringen. De overheid is ver met deze  

uit werking, maar de definitieve maatregelen zijn nog niet  

beschikbaar. It Fryske Gea voert de maatregelen die voortvloeien 

uit Natura 2000 door in het terreinbeheer, zodat de natuurdoel

stellingen gehaald worden.

Friese meren

Met het provinciale Friese Merenproject wordt de kwaliteit van de 

recreatieve voorzieningen verhoogd. De maatregelen uit het pro

ject moeten goed worden afgestemd met het natuurbeheer. Het is 

de bedoeling dat de recreatieve kwaliteitsverbetering leidt tot meer 

waterrecreanten. Naast de verbetering van de natuurbeleving, kan 

recreatieve drukverhoging ook nadelig uitpakken voor de natuur. 

Om die reden overlegt It Fryske Gea met de provincie over het 

robuuster maken van de recreatief belangrijke natuurgebieden.

Weidevogels

Al jaren wordt er veel energie gestoken in het verbeteren van 

de weidevogelbiotoop in de natuurreservaten. Dat lijkt voor

zichtig vruchten af te werpen, maar voor het duurzaam in stand  

houden van de weidevogels in Fryslân is er bescherming op land

schapsschaal nodig. Daarbij is het gewenst dat boeren en natuur

beschermers samenwerken om in grote aaneengesloten gebieden  

de biotoop geschikt te maken en te houden voor deze kenmer

kende vogels van de Fryske greiden. Ook is het gewenst dat die 

inspanningen ondersteund worden met beleid vanuit de Provincie.
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Organisatie

Voor de uitvoering van het beleid staat de vereniging een  

professionele werkorganisatie met ruim zestig medewerk(st)ers, 

verdeeld over het verenigingskantoor te Olterterp en de vier 

districten (met districtsgebouwen te Rijs, Katlijk, Gytsjerk 

en Earnewâld) ter beschikking. Ook telt It Fryske Gea enkele  

honderden vrijwillig(st)ers die eveneens een belangrijk onderdeel 

van de organisatie vormen en waar de vereniging zich gelukkig 

mee prijst. Niet alleen bij beheerwerk, toezicht en inventarisaties 

zijn veel vrijwilligers actief voor It Fryske Gea, maar ook op het 

gebied van voorlichting (excursies en in het bezoekerscentrum  

‘De Wiidpleats’ te Earnewâld) en promotie.

Tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie op 22 november 

werd afscheid genomen van drs. U.G. Hosper als directeur van  

It Fryske Gea. Hosper, die eind 2011 met pensioen ging, werd bij die  

gelegenheid door de heer J.A. Jorritsma, Commissaris van de 

Koningin in Fryslân, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 

Nassau. Hosper kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet 

voor natuur en landschap in Fryslân. 

 

It Fryske Gea vormt samen met de elf andere Provinciale 

Landschappen het samenwerkingsverband De 12Landschappen. 

Dit samenwerkingsverband is in 1989 opgericht om meer invloed 

op het overheidsbeleid uit te kunnen oefenen en om de belan

gen van natuur en landschap beter te kunnen verdedigen. De 

afzonderlijke provinciale landschappen zijn wel autonoom en 

zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun natuurgebieden. 

Gezamenlijk hadden zij eind 2011 ruim 100.000 hectare natuur in 

beheer met een achterban van meer dan 308.000 donateurs. Sinds 

1 oktober 2010 is mr. A. van der Meer, voorzitter van It Fryske Gea, 

tevens voorzitter van De 12Landschappen. 

It Fryske Gea maakt ook deel uit van de Stichting Verantwoord 

Beheer IJsselmeer (VBIJ), die staat voor een verantwoord beheer en 

gebruik van het IJsselmeergebied en een samenwerkingsverband 

is tussen Landschap NoordHolland, de Waddenvereniging, het 

Flevolandschap, de IJsselmeervereniging en It Fryske Gea. Verder 

werkte It Fryske Gea in 2011 waar mogelijk samen met andere orga

nisaties, zoals Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 

de Waddenvereniging, IVN Vereniging voor natuur en milieuedu

catie, de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland. 

Bestuur en Verenigingsraad

Binnen de vereniging is het bestuur verantwoordelijk voor 

het beleid. Eind 2011 bestond het bestuur uit zeven leden. 

De Verenigingsraad, die fungeert als Raad van Toezicht en 

tevens het bestuur en de directie adviseert, bestond eind 

dat jaar uit vierentwintig leden. Veel aandacht is in 2011 

besteed aan zaken zoals de Centrale As, de nieuwe natuur

wet, de ganzenproblematiek, de weidevogels, het Friese 

merenproject, etc.

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 24 

mei te Earnewâld nam It Fryske Gea statutair afscheid 

van de heer J.K. Kolhoff als lid van het bestuur. Als dank  

voor zijn  jarenlange inzet voor de vereniging werd hem  

door voorzitter mr. A. van der Meer de onderscheiding  

‘de Sulveren Swanneblom’ uitgereikt. 

Als nieuw lid van het bestuur is mevrouw prof. dr.  

J. van der MeerKooistra benoemd.

Ook werd statutair afscheid genomen van enkele leden  

van de Verenigingsraad:  mevrouw ing. R. Sytema, 

mevrouw A. WesterKoopmans en de heren D. Kootstra,  

drs. J. van den Bergs en drs. M. Schroor.  Als dank voor  

hun jarenlange inzet voor de vereniging ontvingen zij 

uit handen van voorzitter mr. A. van der Meer een fraaie,  

ingelijste foto van Park Olterterp.

Prof. dr. Th. Piersma werd herkozen als lid van de 

Verenigingsraad. Tot slot werden mevrouw M. de Roos 

en de heren M. Dijkhoff, J. W. Hettinga en drs. L. Walstra 

benoemd als nieuwe leden van de Verenigingsraad.

v e r e N i g i N g

Bedankt voor uw steun!

It Fryske Gea voelt zich breed gedragen door de samenleving. 

Veel mensen en organisaties steunen de vereniging.

In 2011 steeg het aantal leden explosief met meer dan 6.500 

tot 28.550 leden aan het einde van het jaar. In absolute  

cijfers was It Fryske Gea landelijk gezien als onderdeel van  

de 12Landschappen zelfs de grootste stijger.

Meer dan één op de tien gezinnen in Fryslân is lid van  

It Fryske Gea. Een gegeven om trots op te zijn!

De grote stijging is onder andere veroorzaakt door de  

diverse ledenwerfacties en de succesvolle samenwerking met 

De Friesland Zorgverzekeraar in het Natuurcollectief.

Het Natuurcollectief is een collectieve zorgverzekering met als 

doel er voor te zorgen dat mensen actief en dichtbij huis van 

de natuur kunnen genieten. Naast onder andere een korting 

die de deelnemers op hun zorgverzekering ontvangen, ontving 

It Fryske Gea in 2011 namens de deelnemers bovendien een 

donatie van de zorgverzekeraar ten behoeve van de natuur. 

Verder werden gezamenlijk activiteiten georganiseerd. Begin 

2011 ontstond een sterke toename in het aantal deelnemers 

aan het Natuurcollectief toen het voordeel bij deelname aan het  

collectief werd vergroot.

Daarnaast werd It Fryske Gea in 2011 door diverse orga

nisaties, stichtingen, bedrijven en particulieren financieel 

dan wel anderszins gesteund. Zo zijn de twaalf Provinciale 

Landschappen, waaronder It Fryske Gea, beneficiënt van de 

Nationale Postcode Loterij. In 2011 ontving De12Landschappen 

in die hoedanigheid een donatie van 11.250.000 euro van de 

Nationale Postcode Loterij.

Dankbaar was de vereniging in 2011 ook voor de ontvangen 

bijdragen van de Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Dienst 

Landelijk gebied, de Hedwig Carolina Stichting, de Stichting 

Ynnatura, Omrin, Gemeente Tytsjerksteradiel, Overlegorgaan 

Nationaal Park de Alde Feanen, Wetterskip Fryslân, 

Waddenfonds, Rotshuizen Geense Advocaten, Meindersma

Sybenga Stichting, Stichting Woudsend anno 1816, ANWB, 

Rabobank Burgum, Stichting Sint Anthony Gasthuis en de 

Soroptimistclub Noord.

Ook ontving It Fryske Gea in 2011 steun in de vorm van schen

kingen, legaten, en erfenissen van organisaties, verenigingen, 

leden en andere particulieren. Alle bovengenoemde bijdragen 

zijn overeenkomstig de doelstellingen van It Fryske Gea gebruikt 

voor de bescherming, het behoud en de ontwikkeling van natuur 

en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waar

den in Fryslân.

Ten behoeve van het realiseren van haar doelstellingen is een groot 

draagvlak in de samenleving voor It Fryske Gea erg belangrijk. 

De vereniging is daarom bijzonder blij met de genoemde steun. 

Namens de natuur in Fryslân: hartelijk dank!
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Toelichting

Het jaar 2011 was in financieel opzicht een bijzonder jaar  

voor It Fryske Gea. De structurele subsidies van overheden 

zijn belangrijk voor een natuurbeschermingsorganisatie als  

It Fryske Gea om een duurzame organisatie te kunnen  

ont wikkelen en behouden. It Fryske Gea beschikt al jaren  

over onvoldoende  structurele inkomsten om de structurele 

kosten te kunnen dekken. Ieder jaar moesten daarom  

incidentele meevallers worden ingezet om tot een positief  

resultaat te komen. 

In 2011 is de nieuwe Regeling Subsidie Natuur en Landschap 

(SNL) door het Rijk ingevoerd en opengesteld. Deze rege

ling is gebaseerd op nieuwe berekeningen van wat het beheer  

van verschillende types natuurterrein (beheertypen) kost. 

Dat resulteerde in een verhoging van de beheervergoe

ding, zodat die beter de kosten dekt. Gelijktijdig stelde de  

Provincie Fryslân echter de provinciale budgetsubsidie 

naar beneden bij. Gelukkig kon deze korting met de verbeterde 

beheervergoeding worden opgevangen. Daardoor kon in 2011 

het beheer adequaat worden uitgevoerd en was het ook mogelijk 

een aantal problemen, die door bezuinigingen in het verle

den waren ontstaan, aan te pakken. Voor het eerst sinds jaren  

kwamen de structurele baten nu in evenwicht met de  

structurele kosten. 

It Fryske Gea ontving in 2011 ook een aantal schenkingen, waar

onder een erfenis van ruim negenhonderdduizend euro. Deze 

laatstgenoemde schenking is in een fonds op naam gezet en 

bestemd voor projecten in de natuurgebieden de Lindevallei en 

de Alde Feanen.

Dergelijke grote schenkingen zijn uiteraard zeer zeldzaam, maar 

bijdragen (groot en klein) van particulieren zijn van groot belang 

voor organisaties als It Fryske Gea. De vereniging is de gevers 

van een schenking dan ook bijzonder dankbaar.

Positief was in 2011 ook de toename van het aantal leden van de 

vereniging tot ruim 28.500 eind 2011. Naast dat dit een vergroot 

draagvlak aangeeft voor de doelstellingen van de vereniging, 

betekent dit ook een vergroting van de inkomsten uit lidmaat

schapsgelden. Gelden die de vereniging goed kan gebruiken 

voor het verwezenlijken van de door haar gestelde doelen.

Door voormelde ontwikkelingen kon It Fryske Gea de boeken 

van 2011 afsluiten met een (historisch) positief resultaat van  

1,4 miljoen euro. De bestemming van dit resultaat is verderop 

aangegeven.

In de komende tijd zal It Fryske Gea plannen moeten maken 

voor een goede invulling van de beschikbare subsidies en andere 

inkomstenbronnen. Want bijna gelijk met de verhoging van de 

subsidie voor beheer zijn de subsidies voor aankopen en inrich

ting van nieuwe natuurgebieden nagenoeg geheel weggevallen 

en zullen de kosten hiervan uit eigen middelen moeten worden 

gefinancierd. Ook de dreiging van toekomstige bezuinigingen is 

nog niet uit de lucht.

In het kader van transparantie en CBFvoorschriften zijn 

diverse onderwerpen in de volledige jaarrekening 2011 

opgenomen. Deze volledige jaarrekening is gecontroleerd 

door PriceWaterhouseCoopers Accountants en zij hebben 

een goedkeurende controleverklaring verstrekt. U kunt de 

jaarrekening 2011 downloaden vanaf www.itfryskegea.nl.

( Alle hierna in dit verslag vermelde bedragen zijn een veelvoud van € 1.000,-. 

Hierdoor zijn mogelijk enkele afrondingsverschillen ontstaan. )

 31122011 31122010

Activa     

Vaste activa

 Materiële vaste activa

1. Onroerende zaken 2.870 2.302

2. Inventarissen 896 867

3. Veestapel 17 21

 3.783 3.190

 Financiële vaste activa

4. Leningen u.g. 87 271

5. Deelneming NLB  3  3

6. Termijndepositos 77 77

7. Effecten 787 837

 948 1.182

Vlottende activa

8. Voorraden 7 24

9. Debiteuren 60 86

10. Diverse vorderingen 3.816 2.516

11. Gebouw (hotel) Rijsterbos  650

12. Projecten 228  351

13. Liquide middelen 2.472 2.625

 6.583 5.550

 11.314 9.922

 31122011 31122010

Passiva    

14. Reserves en fondsen

 Continuïteitsreserve 4.434 4.332

 Bestemmingsreserves 4.852 4.454

 9.286 8.786

 Bestemmingsfondsen 904 

 10.190 8.786

15. Voorziening Wygarastate  125                     

16. Schulden op lange termijn

 Leningen o.g.  15

17. Schulden op korte termijn

 Crediteuren 360 432

 Overige schulden 639 689

 999 1.121

 11.314 9.922
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 Resultaat 2011 Begroot 2011 Resultaat 2010

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving structureel 535 413 429

Baten uit eigen fondsenwerving incidenteel *  1.148  568

Baten uit acties van derden 937 937 937

Subsidies overheden beheer 4.277 2.908 3.084

Subsidies overheden aankopen en projecten *  4.042  2.039

Baten uit beleggingen 60 122 103

Huren, pachten en terreinopbrengsten 961 800 929

Overige baten incidenteel 100  113

Som der baten 12.060 5.180 8.202

Lasten
Besteed aan de doelstellingen:

Beheren en verwerven Natuurterreinen:

Beheer 3.265 2.909 2.845

Verwerving en projecten*  5.332 700 3.365

 8.597 3.609 6.210

Publiek, overheid en natuur

Voorlichting educatie en 

belangenbehartiging:

Structurele kosten 1.287 1.313 1.229

Projectmatige kosten *  164 237 107 

 1.451 1.550 1.336

Verenigingszaken:

Structurele kosten 135 124 124

Projectmatige kosten *    36

 135 124 160

 10.183 5.283 7.706

Werving baten:

Kosten eigen fondsenwerving 59 51 50

Kosten acties derden 15 12 12

Kosten verkrijging subsidies overheden 34 32 31

Kosten beleggingen 9 9 8

 117 104 101

Kosten beheer en administratie 356 340 337

Som der lasten 10.656 5.727 8.144

Resultaat 1.404 - 547 58

*   Subsidies en kosten van aankopen en projecten worden niet meegenomen in de begroting door gebrek aan zicht op omvang en datum van realisering. Alleen de besteding van 
de ter beschikking staande middelen van de Nationale Postcode Loterij zijn wel begroot omdat deze redelijkerwijs zijn te voorzien. Dit is 700 bij Beheren en verwerven en 237 
bij projectmatige kosten Publiek, overheid en natuur.  

 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling Werving 
baten

Beheer en 
administratie

Totaal
2011

Beheren en 
verwerven

Publiek, 
overheid 

en natuur

Verenigings
zaken

Eigen 
fondsen 
werving

Acties 
van 

derden

Subsidies Kosten 
beleggingen

Aankopen/verwervingen 3.186        3.186
Projecten doelstellingen 2.146 164       2.310

Salarissen 1.393 570 90 33 12 26  254 2.378
Overige personele kosten 180 25 3 1 1 1  10 221
Reiskosten 39 15 3 1  1  6 65
Bureaukosten 394 90 22 16 1 2 9 41 575
Magazine, informatie en educatie  150  3     153
Bezoekercentrum Alde Feanen  312       312
Huisvesting 336 84 13 4 1 3  37 478
Verzekeringen 52 20 4 1  1  8 86
Belastingen 92        92
Kosten terreinen 779 21       800

8.597 1.451 135 59 15 34 9 356 10.656
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Directie

drs. H.J. de Vries (directeur)

mw. J. VeenstraVeenstra (directiesecretaresse)

mw. A. Bosma MSc (hrm)

Verenigingszaken en communicatie

Th. Wiersma (hoofd)

Communicatie

mw. ing. E.S. van der Kooi 

D. de Klein

Bezoekerscentrum NPAF

ing. A.M.S. Laarman

mw. E. van der Velde

mw. M. Tolsma

Secretariaat

mw. A. KerkstraMulder

mw. A. Liemburg

Interne Dienst

Th. Bruining

mw. G. de HaanVan der Meer

Beheer

P.A.M. de Wit 

(rentmeester/hoofd)

Natuurkwaliteit

mw. ir. N. van der Ploeg 

(hoofd)

Inventarisatie/
beheer

H.J. Jager

mw. ing. S. Rintjema

mw. ing. E. van Vliet

mw. ing. H. Scholten

Financiën en administratie

J. de Boer (hoofd)

Financiële administratie

W. Dootjes

W. Bruinsma

Beheeradministratie/ 
Automatisering/ 
Carthografie

B. Boltjes

mw. M. RinzemaBergsma 

mw. M. Wielenga

District Noard

J.J. Jongsma (districtshoofd)

A. Wester (opzichter)

R.T. Kiewiet (opzichter)

J. Vlieger

G. v.d. Leest

F.A. Oud

J.J. Paulusma

O. Wesselius

J. Westerhof

J. Elzinga

District Midden

G. van der Burg (districtshoofd )

A. Huitema (opzichter)

G. Bootsma

H. Bouma

S. Dijkstra

B. Sjonger

A. de Haan

I. de Vries

W. Bouma

S. Veenstra

District Súd

A. Zijlstra (districtshoofd)

R.B. de Ree (opzichter)

A. Akkerman

W. Boonstra

T. Jager

T.A. Kerkhof

H.F. Maring

R. Bosma

P. de Lang

District West

H. Pietersma (districtshoofd)

H. v.d. Draai (opzichter)

G. van Kalsbeek

T. Kunst

J.E. Schram

T.P. de Witte

S.M. Sikkes

A. Nooitgedagt

(voorjaar 2012)

o r g a N i s a t i e s c h e m as t a a t  v a N  b a t e N  e N  l a s t e N  2 0 1 1

Beschikbaar voor doelstelling

 Overheidsubsidies beheer:

 Rijk SNL beheer 3.266

 Provincie budgetsubsidie 910

 Overige subsidies 101

1. Overheidsubsidies structurele exploitatie  4.277

2. Overheidsubsidies aankopen/projecten  4.042

3. Baten eigen fondsenwerving  1.683

4. Exploitatie terreinen/bezoekerscentrum AF  1.061

5. Nationale Postcode Loterij  937

6. Baten uit beleggingen  60

 Som der baten 100,0% 12.060

Besteed aan doelstelling

 Beheren en verwerven:

1. Aankoopkosten natuurterreinen  3.186

2. Projectkosten terreinbeheer  2.146

3. Uitvoeringskosten Beheer  3.265

 Publiek, overheid en natuur:

4. Projectkosten  164

5. Uitvoeringskosten structurele exploitatie  1.287

  Verenigingszaken:  

6. Uitvoeringskosten structurele exploitatie  135

 Besteed aan de doelstelling 84,4% 10.183

 Kosten werving baten totaal  117

 Kosten beheer en administratie  356

 

 Som der lasten  10.656

 

Resultaat boekjaar  1.404

Bestemming van het resultaat 
 Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering 593

 Bestemmingsreserve activa doelstelling 187

 Bestemmingsreserve waardeverschil beleggingen 8

 Bestemmingsfonds Mw. W.J. Heymeijer 904

 Continuïteitsreserve 102

 Totaal  1.404
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District Noard

District Súd

District Midden

District 
West
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District Noard
1. ’t Oerd en de Hon

2. Noard Fryslân Bûtendyks

3. Peazemerlannen

4. Eanjumer kolken

5. De Bjirmen

6. Lân Roordastate

7. Dobbe Stienzer Aldlân

8. Bûtenfjild

9. Grutte Wielen

10. Einekoaien Lytse Geast

11.  Dobben 

Hurdegarypsterwarren

12. Park Martenastate

13. Grikelân en Turkije

14. Park Jongemastate

15. Slachtedyk

District West
16. Makkumerwaarden

17. Warkumerwaard

18. Bocht fan Molkwar

19. Mokkebank

20. Steile bank

21.  Buismans einekoai  

Piaam en Dyksfearten

22. Blauhústerpuollen

23. Ringwiel en Hop

24. Teroelster sipen

25. Fluezen

26.  Polder Koarnwert en 

Makkumersudmar

27. Aeltsje en Warkumermar

28.  Mûntsebuorsterpolder,  

De Ryp en Syp Set

29. Dúne en Follegeasterpolder

30. Bancopolder

31. Súdermarpolder

32. Huitebuersterbútenpolder 

33. Rysterbosk

34. Joadetsjerkhof Teakesyl

35. Wikelerbosk

36. Wilhelminaoard

District Midden
37. Alde Feanen

38. Petgatten de Feanhoop

39.  Unlân fan Jelsma en Kobbelân

40. Botmar 

District Súd
41. Dellebuursterheide

42. Tsjongerwâlen

43. Meulebos

44. Ketliker Skar

45. Taconisbosk

46. Ychtenerfeanpolder

47. Lendevallei

48. Bekhofschaans

49.  Jeudse Karkhof Noordwoolde

50. Skiedingsboskje

51. Park Huize Olterterp

52. Liphústerheide

53. Kapellepôle

54. Mandefjild Bakkefean

55. Schaopedobbe

56. Stokersdobbe

57 Diaconievene

58 Easterskar
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It Fryske Gea, provinciale vereniging voor 
natuurbescherming in Fryslân

It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling 

van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische 

waarden in Fryslân. De vereniging beheert achtenvijftig verschillende 

natuurgebieden – met een totale oppervlakte van 20.412 hectare –  

verspreid over de provincie Fryslân en telt meer dan 30.000 leden.


