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links: mr. A. van der Meer, voorzitter

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

Het Rijk draait de bezuinigingen op natuurbeheer deels 

terug. De Ecologische Hoofdstructuur wordt uitgevoerd.  

Er liggen afspraken om de komende decennia nieuwe 

natuur te realiseren. It Fryske Gea is financieel gezond en 

heeft een stabiel, groot ledental.

We kunnen tevreden terugkijken op het afgelopen jaar. Waar 

we in het vorige jaarverslag licht optimistisch waren over het 

gedeeltelijk terugdraaien van de eerder aangekondigde forse 

bezuinigingen op natuurbeheer, bleek dat dit jaar inderdaad het 

geval. Bezuinigd wordt er onder staatssecretaris Dijksma nog 

wel, maar minder drastisch dan eerder aangekondigd.

Het is verheugend dat de voor mens en natuur zo belangrijke 

Ecologische Hoofdstructuur alsnog wordt voltooid. Zij het zonder  

de geplande ecologische verbindingszones die dus op een 

andere, creatieve manier een plek moeten krijgen. Bijvoorbeeld 

via een verdere vergroening van het landbouwgebied. Een item 

dat ook in Fryslân speelt en agrariërs kansen biedt.

2013 was ook het jaar van het natuurpact dat Rijk en provincies 

sloten. Daarmee werden de regionale overheden verantwoorde-

lijk voor het natuurbeleid. Belangrijke afspraak is dat ze, samen 

met maatschappelijke organisaties, de komende decennia een 

duurzaam en robuust natuurnetwerk realiseren. Daarbij wordt 

onder meer ingezet op het realiseren van 80.000 hectare nieuwe 

natuur (voor 2027) en het verbeteren van de biodiversiteit. 

Ontwikkelingen die It Fryske Gea onderschrijft en graag aan 

meewerkt. Belangrijke uitdagingen? Het behouden van de zo 

waardevolle weidevogelgebieden, het ontwikkelen van robuuste 

natuurterreinen én het – samen met de provincie en partners - 

aanboren van nieuwe financieringsbronnen.

Ook werkte It Fryske Gea in 2013 weer aan mooie projecten, 

waarvan er een aantal is afgerond. We noemen de realisatie en 

opening van het fraaie Kweldercentrum Noarderleech, vlakbij 

Hallum. De afronding van het project ‘Beekherstel en vismigratie’  

langs de Tsjonger, waar onder meer een vistrap is aan gelegd. 

Andere mooie projecten waarbij we betrokken zijn, is de ont wik-

keling van een vismigratierivier in de Afsluitdijk en de plannen 

voor verdere verkweldering van Noard-Fryslân Bûtendyks.

Behalve voor de natuur, heeft It Fryske Gea ook oog voor het 

Friese culturele erfgoed en landschap. Waar mogelijk inte greren  

we het behoud, en de verdere ontwikkeling, van deze voor 

Fryslân zo waardevolle en vaak onderscheidende elementen 

in ons beleid. In het verlengde hiervan voeren we sinds 2013 

gesprekken met Landschapsbeheer Friesland over nauwere 

samenwerking. Het opzetten van een commissie cultuurhistorie 

binnen onze organisatie bewijst dat ook het Friese erfgoed ons 

na aan het hart ligt. 

It Fryske Gea zet zich voortdurend, met veel enthousiasme en 

energie, in voor alles wat Fryslân zo mooi en bijzonder maakt: 

natuur, landschap en cultuurhistorie. Dat kan alleen dankzij de 

motivatie, inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, een 

grote groep actieve vrijwilligers én de steun van 32.400 leden. 

Hen allen zijn we veel dank verschuldigd.

Arjen van der Meer, voorzitter

Henk de Vries, directeur 

Wat het weer betreft, was 2013 een uitgesproken jaar met 

een lange strenge winter, een warme zomer en stormen  

in het najaar. Voor het natuurbeheer waren dit geen  

ongunstige omstandigheden. Zeker niet in vergelijking 

met de natte zomers van de voorgaande twee jaren.

It Fryske Gea maakt voor het beheer een langetermijnvisie 

(25 jaar) per gebied. Hierbinnen willen we een evaluatiecyclus 

invoeren. Elke zes jaar kijken we of tussentijdse aanpassingen 

nodig of nuttig zijn, bijvoorbeeld om de doelstellingen voor de 

biodiversiteit te halen. Als de omstandigheden daarom vragen, 

kunnen we ook doelen bijstellen. Zo koppelen we beheer (nog) 

meer aan de natuurkwaliteit.

L a n g e t e r m i j n v i s i e  
r e g e l m a t i g  e v a l u e r e n 
e n  e v e n t u e e l  b i j s t e l l e n

Inrichtingsmaatregelen blijken vaak nodig om langetermijn-

doelstellingen te realiseren. Om beheer sneller uit te kunnen 

voeren, gaan we sommige zaken meer projectmatig aanpakken. 

Denk aan het uitbaggeren van waterpartijen, het verwijderen 

van ongewenste beplanting en het plaggen van verruigd riet-

land. Om de juiste keuzes te maken, zijn evaluaties van groot 

belang. Gegevens over beheer combineren we ook met gegevens 

uit inventarisaties van flora en fauna. Zo weten we wat werkt en 

welk beheer de beste resultaten oplevert.

Gecertificeerd beheerder

It Fryske Gea is in 2013 door de overheid erkend als gecerti-

ficeerd beheerder op basis van haar Kwaliteitshandboek 

Natuurbeheer. Hierin staat onder meer hoe we onze doelstel-

lingen realiseren. De certificering bevestigt het vertrouwen  

dat de overheid heeft in onze organisatie.

In de winter konden we lang en dus grondig snoeien waarmee 

waardevolle graslandstroken (strypen) werden vrijgesteld. Ook 

de rietoogst verliep goed dankzij de winterse omstandigheden. 

De zomer was heel goed voor het maaibeheer. Door het mooie 

weer konden gras en hooi eenvoudig en zonder beschadiging 

worden binnengehaald, ook in plas-drasgebieden. Wel vroegen 

de stormen van oktober en december veel van het beheer. Het 

verwijderen van stamhout en takken op ongewenste plekken, 

zoals op paden en in aangrenzend boerenland, vergde de nodige 

tijd en inzet. Waar mogelijk lieten we de omgewaaide bomen  

liggen om extra natuurwaarde toe te kunnen voegen (bio-

diversiteit). In het kustgebied hadden de najaarsstormen grote 

invloed op de waterstand. Zo stuwde de storm op 5 december 

veel water op in de Waddenzee. Noard-Fryslân Bûtendyks en de 

Peazemerlannen kwamen geheel onder water te staan. Ook op 

Ameland liep land onder water (zie ook onder Waterstanden).

Overlast ganzen

In 2013 zijn in verschillende gebieden ganzeneieren geprikt 

om overlast van ganzen voor boeren te voorkomen. Door een 

gaatje in de eieren te prikken, komen er geen kuikens meer 

uit en remmen we de groei van de ganzenpopulatie. In totaal 

werden er 5.859 eieren in 1.170 nesten van vooral de Grauwe 

gans geprikt. Hieraan is 443 uur besteed. Helaas blies LTO 

in december het ganzenakkoord af. Hierin was geregeld 

dat natuurbeschermingsorganisaties op hun terreinen  

maatregelen zouden uitvoeren, in ruil waarvoor de trek-

ganzen in de winter niet zouden worden bejaagd (zie ook 

Beleidsadvisering). 

Waterstanden

Door de storm van 5 december kwamen de kweldergebieden 

Noard-Fryslân Bûtendyks en de Peazemerlannen onder water 

te staan. Op Ameland stond een aanzienlijk deel van de Hon 

onder water en kreeg de vallei bij paal 17-21 een flinke hoeveel-

heid zout water te verwerken. Dynamiek is wenselijk in het 

Waddengebied. Het zorgt voor slibafzet op de kwelders en de 

zomerpolders, én zandafzet op het eiland, waardoor het gebied 

kan meegroeien met de voorspelde stijging van de zeespiegel. 

N A T U U R B E H E E R
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ABovendien biedt het ruimte aan pioniersplanten en insecten, 

waar vogels weer op reageren.

Het laten stijgen van de waterstanden in de diverse weidevogel-

gebieden werpt zijn vruchten af. Vanaf 1 november gaat het peil 

omhoog en ontstaat op sommige stukken een plas-drassituatie. 

Pas in het voorjaar zakt het water tot onder in de greppels. 

W e i d e v o g e l p o p u l a t i e 
i n  D e  R y p  s t e r k  
t o e g e n o m e n

Lage stukken land die belangrijk zijn voor weidevogels, zetten 

we eind maart en begin april waar mogelijk plas/dras. Bij een 

hoge waterstand zit het voedsel namelijk in de bovenste grond-

laag en is het gemakkelijk bereikbaar voor vogels. Mede hierdoor 

maakte vooral de populatie weidevogels in polder De Ryp van 

de Blauhúster Puollen een spectaculaire groei door. Deze polder 

heeft geen andere eigenaren, dus bepalen we hier – in overleg 

met het waterschap – zelf de hoogte van de waterstand. Na een 

herinrichting kan ook de waterstand in de Mûntsebuorsterpolder 

worden verhoogd.

Pachtzaken

In de Binnemiede- en Weeshúspolder en de Eanjumerkolken 

zijn graslanden verpacht aan lokale pachters. Het loonwerk, 

zoals greppelen, hekkelen en walfrezen, doen we sinds 2013 zelf. 

Ook namen we afscheid van enkele pachters die niet aan onze 

eisen konden voldoen. De resterende pachters zijn opnieuw 

ingedeeld en kregen grotere pachteenheden. Na een jaar proef-

draaien, zijn we zeer tevreden met het resultaat. We zetten de 

lijn daarom in 2014 door naar de Grutte Wielen en het Bûtenfjild. 

Door nu zelf dichter op het werk te zitten, kunnen we het beheer 

beter afstellen op de doelstellingen voor het terrein. We kunnen 

cultuurhistorische patronen beter zichtbaar maken en bijvoor-

beeld meer doen voor weidevogels. Grotere eenheden bieden 

pachters bovendien meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering,  

bijvoorbeeld wat maaidata betreft of de start van het voorweiden 

met weinig vee tijdens het broedseizoen. 

Alde Feanen

De Alde Feanen is met 2.294 hectare het grootste laagveen-

moerasgebied van Fryslân. Het gebied heeft een grote natuur-

waarde. Het telt circa honderd soorten broedvogels, waarvan 

zo’n twintig Rode lijstsoorten, circa 165 vegetatietypen, negen 

Europees gezien zeldzame habitattypen, 39 soorten vaatplanten  

die op de Rode lijst staan, zeldzame vissen (kleine en grote 

modder  kruiper) en amfibieën (heikikker), tientallen soorten 

libellen, waaronder de zeldzame gevlekte witsnuitlibel en popu-

laties zeldzame zoogdieren, waaronder de noordse woelmuis, 

meervleermuis en otter.

LIFE

Uit de evaluatie van het beheer bleek dat de waterkwaliteit 

in de boezem zich inmiddels op een kantelpunt bevindt. Met 

enkele maatregelen kan het water weer helder worden, met veel 

waterplanten. Om dat mogelijk te maken, heeft de Provincie 

Fryslân – samen met andere overheden en It Fryske Gea – een 

grote Europese subsidie (Life+) aangevraagd. In de zomer 

werd bekend dat het LIFE-project door de EU is goedgekeurd. 

Tot 2018 kan er ruim zes miljoen euro worden geïnves teerd 

in maat regelen die gericht zijn op de ontwikkeling van water-

planten, waterriet, schoon en bevaarbaar water en het her-

stel van veenmosrietland in het boezemgedeelte. Het is een 

gezamen lijk project van de Provincie (Friese Merenproject), 

de gemeente Boarnsterhim/Leeuwarden, landinrichting Alde 

Feanen, STOWA en Wetterskip Fryslân.

To t  2 0 1 8  z e s  m i l j o e n 
a a n  i n v e s t e r i n g e n  i n 
A l d e  F e a n e n

Beheervisie

Bij het beheer van De Alde Feanen gaan we uit van een ruim-

telijke zonering. In enkele ‘stabiele kernen’ grijpen we zo min 

mogelijk in, zodat oudere stadia als veenmosrietland, veen-

heide en hoogveenbos de ruimte krijgen. In een dynamische 

schil daaromheen wordt periodiek ingegrepen om successie 

terug te zetten. Hier vinden jongere stadia, zoals waterplanten 

en riet, hun plek. De buitenrand wordt intensiever beheerd voor 

bloemrijke graslanden en weidevogels. Graslanden waar geen 

botanische- en weidevogeldoelstellingen haalbaar zijn, worden 

ingericht als landschap van kruidenrijke graslanden met brede 

(waterplantrijke) sloten, hoge peilen, maar wel een open en  

grazig karakter.

Plagpilot

In de Princehof aan de Folkertsleat voerden we een plagpilot 

uit. Hiermee deden we ervaring op in het plaggen van rietland 

om verbossing te voorkomen. Van twee rietpercelen zijn de bos-

randen teruggezet. Daarna is met kleine graafmachines circa 

15 centimeter van het gemaaide rietland afgegraven. Dit plagsel  

is tegen de bosrand aan in rillen (dijkjes) gezet. De percelen zijn 

voorzien van een smalle sloot voor de aanvoer van boezem-

water. We monitoren de ontwikkeling in het gebied om te kijken 

of de (veenmos)rietlanden met hun karakteristieke broedvogels, 

planten en dieren op deze wijze voor de toekomst behouden 

kunnen worden.

 

Herinrichting

In het vroege voorjaar werd de tweede fase van de tweede 

module van de herinrichting Alde Feanen afgerond. Begin juli 

werd deze fase door gedeputeerde Johannes Kramer en de 

Bestuurscommissie Alde Feanen opgeleverd. Om het water 

beter vast te houden, werden nieuw moeras en nieuwe kades 

aan de zuidkant van It Wikelslân aangelegd. Het voormalige 

beheer kantoor, informatiecentrum en werkschuur De Reidplûm 

werd in 2012 verkocht en in 2013 heeft de nieuwe eigenaar het er 

naast  liggende terreintje er in erfpacht bij gekregen ten behoeve 

van een natuurcamping. De nieuwe parkeerplaats aan de  

Ds. v.d. Veenwei werd de nieuwe entree voor het Wikelslân.

V a a r v e r b i n d i n g e n  
v e r b e t e r d

In de derde fase zijn vooral in het vroege voorjaar veel graaf-

werkzaamheden verricht. In de 40-Mêd zorgen diepe en 

ondiepe petgaten voor veel nieuw water in het gebied. Met de 

vrijkomende grond zijn nieuwe beheerpaden en stripen aan-

gelegd. In de graslanden aan de Prikwei zijn sloten verruimd, 

kopakkers vernieuwd en enkele percelen plas-dras ingericht 

voor weide vogels. De boezemkerende kade langs de Lange Sleat, 

is verhoogd. Ook verrees er een vispassage tussen de boezem en 

de ringvaart. Voor kano’s en elektrische boten is een vaarduiker 

aangelegd in de Ds. v.d. Veenwei en een vaarverbinding vanaf de 

ringvaart door de polder naar het dorp Earnewâld.

Landgoederen en parken

De band met de Stichting Martenastate is in het verslagjaar 

verder aangehaald. Dat werd ook zichtbaar in het park. De 

laanstructuur, gevormd door knotlinden, is versterkt. Er zijn 

nieuwe (oorspronkelijke soorten) bomen aangeplant waar oude 

bomen door storm en iepziekte waren verdwenen. De zitbanken  

zijn vernieuwd en er kwam een informatiepaneel. Om het water-

peil en de waterkwaliteit in het park te kunnen verbeteren, is 

er subsidie aangevraagd om verdere verbeteringen te kunnen 

doorvoeren. In het verslagjaar is ook begonnen met de aanleg 

van een parkeerplaats. Een boomgaard met oude fruitrassen 

staat nog op het “to-do”-lijstje.

In 2012 werd het woongedeelte van de Wygarastate al aangepakt. 

In 2013 volgden het bedrijfsgedeelte en het erf van deze karakte-

ristieke boerderij onder Ee. Het geheel is zowel landschappelijk 

als bedrijfstechnisch sterk verbeterd.

Huize Rijsterbosch kreeg in 2013 een nieuwe huurder die er na 

renovatie een theeschenkerij en B&B in wil beginnen. Naast het 

heideveldje, aan de westzijde van het Rysterbosk, stond een 

bosje Amerikaanse Prunus die zich, via vogels, over het hele bos 

dreigde te verspreiden. Besloten is het bosje van enkele hectaren 

groot, geheel te kappen. De bovengrond wordt verwijderd zodat 

het beperkte heideveld zich kan uitbreiden.
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ABeekdallandschap

Het project Beekherstel en vismigratie bij natuurgebied  

De Meulereed is in het verslagjaar officieel afgerond. Het gebied 

langs de Tsjonger, noordwestelijk van Oldeberkoop, vormt 

door zijn ligging een belangrijke doorgang naar andere natuur-

gebieden. Bij de werkzaamheden is het mooie, open beekdal-

landschap hersteld. Ook is er een speciale vistrap aangelegd.

W a t e r  L e n d e  k a n  v r i j 
p o l d e r  i n  s t r o m e n

De Scheltingapolder onder Oldeholtpade is in 2013 ingericht. 

Het water van de Lende kan nu zonder drempel vrij de polder in 

stromen. Sommige graslanden komen hierdoor bij hoog water 

deels onder water te staan. Ook zijn er in dit beekdal petgaten 

gegraven en sloten gedempt. Hoge koppen in het landschap zijn 

deels geplagd om heischraalland te realiseren. Een wandelroute 

loopt naar een uitkijkheuvel die de bezoeker een prachtig uit-

zicht biedt over het ‘half natuurlijke’ landschap. 

Paddenscherm redt kikkers en padden

In de berm van de doorgaande weg in de Tsjongervallei is in het 

voorjaar weer een paddenscherm opgezet. De weg scheidt het 

zuidelijke bosgebied van het Ketliker Skar van de gras landen 

van de Tsjongerdellen. De kikkers en padden schuilen in de 

winter in het bos. In het voorjaar trekken ze naar de poelen 

om zich daar voort te planten. Het paddenscherm voorkomt 

dat de dieren zelf de weg over steken. Ze worden in emmers 

op gevangen, geteld en veilig naar de overkant gebracht.  

Er zijn ongeveer drieduizend dieren overgezet.

Ottema-Wiersmareservaat

In het veenlandschap van het Ottema-Wiersmareservaat, ten 

noorden van Hurdegaryp, is vroeger op grote schaal turf gegra-

ven. Wat overbleef was een gebied met natte, schrale gras-

landen, verlande petgaten en open waterplassen. De graslanden  

herbergen veel bijzondere planten, zoals moerasviooltje, blauwe 

knoop en ronde zonnedauw. 

Grenzend aan het Ottema-Wiersmareservaat is dit jaar, met 

steun van de Nationale Postcode Loterij, bijna vier hectare gras-

land aangekocht. Daarmee kunnen we de hoge waterpeilen en 

het extensieve beheer in het gebied voortzetten.

Ameland

De beheervisie Ameland gaat over de natuurgebieden het Oerd 

en de Hon, in totaal 1.100 hectare strand, duinen, kwelder en 

slikken. Het beheer bestond lange tijd grotendeels uit ‘niets 

doen’. Doordat de buitenste duinen waren beplant met helm en 

er steeds meer stikstof in de regen zit, zijn de duinen snel over-

woekerd door ruige vegetaties van duinriet, struweel en bos van 

wilg en duindoorn.

Twee experimenten brachten daarin de afgelopen jaren ver-

andering. Om weer zandverstuiving op gang te brengen, zijn 

twee jaar geleden in de zeereep kerven aangebracht. Hierdoor 

stuift er aan de noordkant van Ameland weer meer zand vanaf 

het strand op en over de zeereep. Zeldzame duinplanten profi-

teren van dit nieuwe laagje kalkrijk zand. Bovendien houdt het 

de verruiging tegen. 

Z e l d z a m e  d u i n p l a n t e n 
p r o f i t e r e n  v a n  
k a l k r i j k  z a n d 

In 2005/2006 is van 43 hectare duinvallei het bos verwijderd en 

de verrijkte bovengrond beplant. De eerste twee winters hierna 

stroomde de vallei een paar keer vol met zeewater. Het resultaat 

wordt als zeer positief beoordeeld. Jonge duinvallei-vegetaties 

met veel Rode lijstsoorten herstelden zich op grote schaal. Het 

succes van dit project was voor It Fryske Gea mede aanleiding om 

voor Oost-Ameland te kiezen voor natuur gestuurd door natuur-

lijke processen als winddynamiek, getijdenwerking en succes-

sie. Eventueel aangevuld met beheer- en/of inrichtingsmaat-

regelen. Er wordt dus iets actiever beheerd om wind en water 

meer vrij spel te geven. De veiligheid van de kustverdediging  

blijft natuurlijk wel prioriteit.

Soort transactie Naam gebied Omschrijving Oppervlakte

1.  Aankoop Diakonievene grasland en bos 4,1825  ha 

2.  Aankoop Murnzerklif grasland 0,8300  ha 

3.  Aankoop Ottema-Wiersma reservaat grasland 3,8770  ha 

4.  Aankoop Warkumerbinnenwaard grasland 8,5480  ha 

5.  Ruiling Alde Feanen grasland -2,3007  ha 

6.  Ruiling Slachtedyk dijk 0,4325  ha 

7.  Verkoop Kobbelân/Unlân fan Jelsma grasland -0,1800  ha

Totaal toename eigendom en beheer 15,3893 ha

1.   Grenzend aan het Diakonievene werd een perceel grasland aangekocht met een perceeltje bos (inclusief dassenburcht).

2.   Op het Murnzerklif werd (naast het Freuleleantsje) een landschappelijk fraai gelegen perceel grasland aangekocht, omzoomd met een 

houtsingel en de klifrand.

3.   Met de aankoop van twee percelen grasland tegen de Ottemaweg kon het Ottema-Wiersma reservaat mooi worden afgerond.

4.   Op de Warkumerwaard werd aan de Slinkewei een perceel grasland aangekocht. Het perceel is een rijk broedgebied voor weidevogels  

en bovendien botanisch interessant.

5.   In het kader van de Herinrichting Alde Feanen was verwerving van een perceel grasland achter het dorp Earnewâld nodig. Door een 

ruiling met rietland in de Alde Feanen kon deze grond worden verworven. Gelijktijdig werd een jaren voortslepend grensgeschil 

opgelost.

6.   Bij het plan van toedeling van het Landinrichtingsproject Baarderadeel heeft It Fryske Gea een stuk agrarisch grasland (dat via een legaat 

in eigendom is gekomen) ingeleverd. Daarnaast werd het gedeelte “groene” Slachtedyk onder Boazum aan It Fryske Gea toegedeeld.  

Per saldo werd 0,4325 ha meer oppervlakte toegedeeld. De waarde werd met elkaar verrekend.

7.   De betreffende strook grond was belast met een recht van overpad ten behoeve van de aangrenzende boer, die aan weerszijden van 

het natuurgebied Unlân fan Jelsma/Kobbelân land in eigendom heeft. Dagelijks moeten de koeien over deze strook naar de melkstal, 

daarom moest de strook worden verhard. Het was praktischer om de strook grond te verkopen.

Transacties 2013

Soort gebied Oppervlakte

Zee, wad, duin en kwelder 5.004  ha  

Moeras, water en riet 8.726  ha

Heide, hoogveen en stuifzand 241  ha

Bos 1.319  ha

Landschapselementen 33  ha

Grasland 4.487  ha

Overig 656  ha

Totaal 20.466  ha

De verdeling naar natuurdoeltypen SNL per 31-12-2013
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P L A N T E N  E N  D I E R E N

Met het extra geld uit het Lenteakkoord kunnen robuustere natte 

verbindingen worden aangelegd tussen de Grutte Wielen en  

het Lauwersmeer.

Broedvogels Easterkar

In 2013 telden we negentig soorten broedvogels in het Easterkar. 

Daarvan staan er 21 op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde 

soorten broedvogels in Nederland. Watervogels, zoals de grauwe 

gans, brandgans, krakeend en de slobeend, doen het steeds 

beter. Sinds de tellingen van 2001 en 2007 neemt hun aantal toe. 

V e e l  b r o e d v o g e l s  
i n  d e  l i f t
Ook soorten van ruigte en struwelen, zoals de roodborsttapuit, 

putter en kneu zitten in de lift. Hetzelfde geldt voor echte bos-

vogels, zoals de grote en de kleine bonte specht, matkopmees en 

de gekraagde roodstaart.

Soorten die broeden in nat rietland met verspreid wat boom-

pjes en struweel, zoals baardman, sprinkhaanzanger, snor, riet-

zanger en blauwborst, zijn stabiel. Opmerkelijk is het al jaren 

hoge aantal waterrallen in dit gebied (41 territoria dit jaar) en, 

in 2013, het zeer zeldzame kleinst waterhoen. Sinds enkele jaren  

hebben ook de pioniersoorten kluut, kokmeeuw en visdief een 

vaste broedplaats verworven. Enkele soorten die ten opzichte 

van eerdere tellingen achteruit gingen, of zelfs verdwenen, zijn  

porseleinhoen, scholekster, wulp, watersnip, grauwe vliegen-

vanger, graspieper, veldleeuwerik en nachtegaal. 

In de beheerevaluatie Easterskar wordt geconcludeerd dat we 

veranderingen in de broedvogelpopulatie vooral kunnen toe-

schrijven aan gebiedsontwikkelingen als het ouder worden 

van het bos en de toename van het areaal open water, ten koste 

van grasland. De toe- of afname hangt echter ook samen met 

gebiedsoverstijgende ontwikkelingen, zoals de landelijke ach-

teruitgang van de weidevogelstand. Voor de komende jaren stel-

len we een verdere verbetering van de waterhuishouding en het 

uitbreiden van het petgatenlandschap ten koste van hardnek-

kige pitruspercelen voor. Moerasvogels, libellen en otters zullen 

daarvan profiteren. 

Heidevogels

Twee vrijwilligers inventariseren De Schaopedobbe en de 

Ketlikerheide jaarlijks op broedvogels. Op de Schaopedobbe 

telden zij in 2013 veel boompiepers en geelgors. Daarnaast kwa-

men boomleeuweriken, kneu en roodborsttapuit in dit gebied 

voor. Groot nieuws was de ontdekking van een nachtzwaluw. Op 

de Ketlikerheide waren boompieper en geelgors de meest voor-

komende soorten. Ook troffen de vrijwilligers de kneu hier aan. 

De Delleboersterheide is gedeeltelijk geïnventariseerd. Hierbij 

werden de boomleeuwerik, boompieper, geelgors, kneu, rood-

borsttapuit en tapuit waargenomen. 

O n t d e k k i n g  
n a c h t z w a l u w  o p  
d e  S c h a o p e d o b b e

Het inventariseren en volgen van het dieren- en planten-

leven, door medewerkers en vele vrijwilligers, is een 

belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de natuur en 

ons beheer. De gegevens worden gebruikt voor een betere 

afstemming van onze beheervisies. 

Duidelijk is dat de dieren het begin 2013 zwaar hadden door 

de lange en vooral ook strenge winter en het late voorjaar. 

Vooral overwinterende vogels en zoogdieren, zoals ijsvogels 

en zaadetende muizen hadden hier last van. Drie zeearenden  

overnachtten in de winter in het Rysterbosk. Zij voedden zich 

met watervogels die op het ijs en in de open delen van het 

IJsselmeer zaten.

Zilte graslanden

In het verslagjaar zijn de buitendijkse graslanden langs het 

IJsselmeer in kaart gebracht. Ze staan bekend om hun vele 

vogels en fraaie rietlanden. Maar ook om andere redenen zijn ze  

interessant. Overstromingen, en zelfs het zout uit de Zuider-

zeetijd, hebben invloed op de vegetatie. Interessante vegetatie-

typen zijn dotterbloemhooiland, overstromingsgrasland en 

natte pioniersvegetaties, waarin het voor Noord-Nederland zeer 

zeldzame klein vlooienkruid en goudzuring voorkomen. 

B u i t e n d i j k s e  g r a s l a n d e n 
h e b b e n  i n t e r e s s a n t e  
v e g e t a t i e

Delen van het gebied kleuren ’s zomers rozerood door de  

aanwezigheid van rode ogentroost en fraai duizendgulden-

kruid. Op de Warkumerbûtenwaard groeien grote aantallen 

zilte- en overstromingssoorten als echte koekoeksbloem, fraai 

duizendguldenkruid, gewone brunel, grote ratelaar, lidsteng, 

moeraszoutgras, rode ogentroost, rode waterereprijs, ruwe  

bies en waterkruiskruid. De gebiedsinventarisaties houden we 

ook om de beheersubsidies te verantwoorden. Doelen voor 

‘zilt- en overstromingsgrasland’ bleken met vlag en wimpel te 

worden gehaald. 

Lepelaars

De lepelaars op Ameland hadden het opnieuw zwaar te ver-

duren. De nesten op de kwelder overstromen steeds vaker door 

een combinatie van bodemdaling door gaswinning en hogere 

waterstanden als gevolg van de klimaatverandering. In 2013 

gingen tijdens hoog water in juni zo’n zestig nesten, deels al 

met jongen, verloren. Net als in 2012 ondernamen veel paartjes 

hogerop de kwelder een tweede broedpoging. Met succes. Eind 

juni stond de teller op ruim honderd nesten.

Otters

Al in 2012 werd duidelijk dat de otter bezig is aan een opmars in 

Fryslân. Enkele jaren geleden werd de otter geherintroduceerd 

in reservaten in het zuidoosten van de provincie. Inmiddels 

treffen we spraints en andere soorten sporen verspreid over 

de hele provincie aan. Bijvoorbeeld rond de Fluezen, langs de 

Friese IJsselmeerkust, in De Alde Feanen, de Grutte Wielen en 

in het Bûtenfjild. Camerabeelden van de Stichting Otterstation 

Nederland (SON) bevestigden hun aanwezigheid en bewezen 

dat de faunapassages door de dieren worden gebruikt.

De otter toont aan dat Fryslân, als waterrijke provincie, interes-

sant is voor uitgesproken waterbeesten. Wel moeten er nog 

belangrijke knelpunten in de verbindingszone worden opgelost. 
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drie de terreinen voorkomen. De aantallen zijn, met uitzonde-

ring van de boompieper en geelgors, echter (zeer) beperkt. 

Het betreft veelal bedreigde soorten die op de Rode lijst staan. 

Opvallend is de afwezigheid van het paapje. Hoewel het lande-

lijk slecht gaat met deze soort, werd hij vorig jaar wel gesigna-

leerd in het Easterskar en aan de oostkant van De Alde Feanen. 

De tapuit is nog altijd aanwezig op de Delleboersterheide  

(de Hoorn). Landelijk gaat het heel slecht met deze soort, onder 

andere door verruiging en het ontbreken van konijnen. 

Voor veel broedvogels op de heide is de aanwezigheid van grote 

insecten om jongen te voeren essentieel. Dit is een van de aspecten  

die in 2014 en 2015 zal worden onderzocht als opmaat voor een 

evaluatie van het heidebeheer.

SD  
(103 ha)

DBH  
(100 ha)  
Telling incompleet

KH  
(70 ha)

Boomleeuwerik  4  3  0

Boompieper 27 24 15

Geelgors 19 12 11

Kneu  6  2  2

Nachtzwaluw  2  -  0

Roodborsttapuit  4  2  0

Tapuit  0  1  0

SNL-kwaliteitssoorten broedvogels die op 
Schaopedobbe (SD), Ketlikerheide (KH) en 
Delleboersterheide (DBH) werden aangetroffen  
in 2013

L A N D S C H A P  E N  C U L T U U R H I S T O R I E

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

de bescherming van het landschap en cultuurhistorische  

elementen heeft al geruime tijd onze aandacht. En is in ons 

beleid opgenomen. Een goed voorbeeld is de meer promi-

nente rol van landschap en cultuurhistorie in de in 2013 

geactualiseerde koersnotitie. Maar ook de gesprekken  

over samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en 

de invulling van een nieuwe commissie cultuurhistorie 

getuigen ervan. 

In 2013 stelde het bestuur een geactualiseerde koersnotitie vast. 

Kern is meer duidelijke en prominente invulling van de thema’s 

landschap en cultuurhistorie. In het verlengde hiervan voerde 

It Fryske Gea in het verslagjaar gesprekken over samenwerking 

met Landschapsbeheer Friesland. Beide partijen tekenden  

hiertoe in maart, onder toeziend oog van gedeputeerde 

Johannes Kramer, een intentieverklaring. De verkenning wordt 

in 2014 afgerond.

Commissie Cultuurhistorie

Voor een verdere uitwerking van het thema cultuurhistorie heeft 

It Fryske Gea in 2013 de Commissie Cultuurhistorie in het leven 

geroepen. Zij inventariseert en onderzoekt welke onderdelen 

van cultuurhistorie en cultureel erfgoed aansluiten bij de visie 

en het werkveld van It Fryske Gea. Vervolgens kijkt zij ook hoe de 

vereniging daar vervolgens nader invulling aan kan geven. 

Nadrukkelijk wordt ook samenwerking gezocht met andere 

Friese organisaties, waaronder stichtingen en belangen-

verenigingen, die actief zijn op dit terrein. Met als insteek: elkaar  

aanvullen en waar mogelijk versterken. 

W e l  o f  g e e n  
w i n d m o l e n s  e n  w a a r ? 

Windmolens in het landschap

Ook het vraagstuk van windmolens in het landschap hield het 

bestuur in 2013 bezig. De landelijke ambitie is om in Fryslân 

530  MW aan windenergie op te wekken met grote molens.  

Dit laatste betekent dat inpassing in het landschap lastig wordt 

en heeft als gevolg dat It Fryske Gea haar standpunt over wind-

energie onder de loep moet nemen. Wel of niet in het IJsselmeer? 

Omvangrijke clusters windmolens op het vasteland of kleinere, 

verspreid over de provincie? Etcetera. 

De materie vraagt om een heldere beleidslijn. Voor het eerst in 

de geschiedenis besloot het bestuur haar leden te raadplegen 

voor dit ingewikkelde dossier. De raadpleging staat begin 2014 

op de agenda. De uitkomsten worden benut voor de definitieve 

bepaling van het standpunt.

Geel kader van National Geographic op Ameland

Nederland telt negen door de Unesco erkende werelderf-

goederen, waarvan de Waddenzee er één is. De Oerdblinkert 

is de hoogste duin op Ameland en biedt rondom een prachtig 

uitzicht over het eiland, het omringende natuurgebied en de 

Waddenzee. Daarom werd hier door Stichting Werelderfgoed.nl 

en National Geographic in de laatste helft van 2013 een meters-

hoog geel kader geplaatst, het welbekende logo van National 

Geographic. Doel was om mensen meer bewust te maken van 

de werelderfgoedlocaties in Nederland, waarvoor een bijzon-

dere fotowedstrijd werd uitgeschreven. 

Ontwakend Landschap

Op 26 juni was It Fryske Gea gastheer voor het initiatief 

Ontwakend Landschap. Bij het krieken van de dag ontmoetten  

zo’n vijftig Friese politici, natuur- en milieubeschermers en land-

schapsbeheerders elkaar in It Bûtenfjild. Onder een opkomende 

zon doorkruisten ze het natuurgebied met elektroboten. 

Onderweg kregen ze uitleg over het plaatselijke natuurbeheer 

en de recente herinrichting van het gebied. Onderdelen van het  

programma waren ook een bezoek aan en verhaal over een 

‘stekje’ en een presentatie in de natuur van de initiatiefgroep 

Wetterwâlden Bûtenfjild die de toegankelijkheid en beleefbaar-

heid van het natuurgebied willen vergroten. 
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I N F O R M A T I E ,  E D U C A T I E  E N  R E C R E A T I E

Parkeerplaats Mirns

Sinds de aanleg van de parkeerplaats bij het Mirnserklif 

30  jaar geleden, is er op recreatief gebied veel veranderd. 

Zowel het aantal recreanten als de verscheidenheid aan 

activiteiten nam toe. Behalve om te wandelen en te fietsen,  

komen ze nu ook naar het klif om te surfen, kitesurfen, 

mountainbiken, paardrijden en mennen. Bovendien komen 

de bezoekers niet meer alleen uit de regio, maar uit heel 

Europa. De onverharde parkeerplaats voldeed niet meer aan 

de toeloop. Voor het zomerseizoen is hij daarom verhard. 

Recreanten kunnen nu jaarrond hun auto op een verharde 

parkeerplaats kwijt.

Digitale nieuwsbrief

In 2013 startte It Fryske Gea met het uitgeven van een digitale 

nieuwsbrief. Zo blijven geïnteresseerden maandelijks op de 

hoogte van onze activiteiten. Onderwerpen die de revue passeren  

variëren van excursies, bijzondere waarnemingen en wandel-

routes tot natuurprojecten en -beleid. Het aantal ontvangers van 

de nieuwsbrief is in de loop van het jaar gegroeid tot meer dan 

1.000 lezers.

Bezoekerscentra

De bezoekerscentra zijn belangrijk als spil en startpunt van 

diverse activiteiten. Dat geldt zeker voor het bezoekerscentrum 

van Nationaal Park De Alde Feanen met zijn doe- en beleeftuin 

voor de jeugd. Een natuurattractie waar kinderen spelenderwijs 

de natuur leren kennen en verkennen. Bijvoorbeeld tijdens een 

bezoek aan het bijenhuis of het bewandelen van het zintuigen- 

of insectenpad. Het bezoekerscentrum trok in 2013 ruim 40.000 

mensen en ongeveer 7.800 natuurliefhebbers namen deel aan 

350 georganiseerde excursies. 

Informatiecentrum ‘It Beekpronkje’ bij natuurgebied Ketliker 

Skar vervulde in het verslagjaar ook een belangrijke publieks-

functie. Het (onbemande) centrum informeert bezoekers uit-

gebreid over de fraaie beekdalen in Zuidoost-Fryslân. Bovendien 

is het centrum hier het startpunt van excursies en het speciale 

scholenprogramma van It Fryske Gea.

K w e l d e r c e n t r u m  
N o a r d e r l e e c h  g e o p e n d
In 2013 is ook Kweldercentrum Noarderleech geopend. Een 

onbemand informatiecentrum, vlakbij Hallum, aan de rand van 

de zeedijk en het bijzondere buitendijkse natuurgebied Noard-

Fryslân Bûtendyks. Het centrum geeft informatie over dit bij-

zondere kwelderlandschap en het uitgestrekte natuurgebied. 

Op aanvraag staat een enthousiaste groep vrijwilligers klaar voor 

groepen belangstellenden. Er is in het verslagjaar ook een speci-

aal belevingsprogramma opgesteld en een goed bezochte open 

dag gehouden. 

Evenementen

Waar de draagkracht van het gebied het toelaat, werkt It Fryske 

Gea graag mee aan door derden georganiseerde evenemen-

ten. Afgelopen jaar gaven we onder meer toestemming voor 

de MTB-11-Stedentocht en de mountainbike toertocht door de 

Trynwâlden. Ook op Ameland werken we regelmatig mee aan 

evenementen die deels op ons terrein worden georganiseerd. 

Het aantal aanvragen voor evenementen neemt duidelijk toe. 

Sinds enkele jaren proberen we dat te stroomlijnen via de 

methode van ‘S(up)port for nature’. De aanvrager krijgt daar-

mee vooraf duidelijkheid over de aspecten waar hij/zij rekening 

mee moet houden bij het organiseren van een evenement in de 

natuur. Soms worden aanvragen voor een evenement afgewe-

zen. Of omdat ze te grootschalig zijn of omdat ze de rust van het 

gebied (te veel) verstoren. Waar het kan, verlenen we graag onze 

medewerking.

Jeugd en natuurbeleving 

Bij het leren kennen en waarderen van de natuur door kinderen, 

spelen natuurbeleving en -educatie een belangrijke rol. Voor 

scholieren van de basisschool organiseert It Fryske Gea jaarlijks 

een aantal vaste activiteiten. Denk aan jeugdexcursies, thema-

middagen, kinderfeestjes en speciale scholenprogramma’s in 

Noard-Fryslân Bûtendyks, in De Alde Feanen, in het Ketliker 

Skar en in de Lendevallei. Glijden in het slik, waterdiertjes  

vangen, plantjes proeven, vogels herkennen. Dat en meer kan 

allemaal. Zo leren ze op jonge leeftijd de natuur spelenderwijs 

verkennen en beleven. 

Als natuurbeschermer en -beheerder stimuleert It Fryske 

Gea jong en oud om zo veel mogelijk van de natuur te 

genieten. Voorlichting en educatie spelen daarbij een 

belangrijke rol. Net zo goed als het toegankelijk maken en 

houden van natuurterreinen, het promoten van recreatief  

gebruik en het verstrekken van wetenswaardige infor-

ma tie over terreinen, natuur-, cultuur- en landschaps-

waarden. Dit doen we zowel op locatie, gedrukt als online. 

In een dichtbevolkt land als Nederland, is natuur een schaars 

goed waar we zuinig op dienen te zijn. Maar we moeten er ook 

van (kunnen) genieten. In haar voorlichting en educatie stimu-

leert It Fryske Gea daarom zowel het recreatief gebruik, als het 

zorgvuldig omgaan met én genieten van de natuur.

Zo organiseren we publieksactiviteiten als open dagen, excursies  

en programma’s voor scholen waarin het beleven van de natuur 

centraal staat. Daarnaast geven we informatie en voorlichting 

via ledenavonden, lezingen en uiteenlopende communicatie-

middelen. Denk aan informatiepanelen op locatie, artikelen 

in de media en de uitgave en verspreiding van folders, boe-

ken en ons ledenblad met een speciale uitgave voor de jeugd:  

Kids Gea! Online zijn we actief via onze website, YouTube, 

Facebook, Twitter en de digitale nieuwsbrief waarvoor iedereen 

zich kan aanmelden: lid of (nog) geen lid!

Toegankelijk

Maar liefst negentig procent van onze natuurterreinen staat 

open voor het publiek. Daarmee genieten jaarlijks honderd-

duizenden wandelaars, joggers, fietsers en ook waterrecreanten 

van de bijzondere flora en fauna. Nationaal Park De Alde Feanen 

spant de kroon met jaarlijks ruim 750.000 bezoekers. Gevolgd 

door publiekstrekkers als ‘t Oerd, Rysterbosk en Mandefjild. 

Recreëren in de natuur is niet alleen aangenaam en gezond, 

maar horeca-, recreatie- en verblijfsaccommodaties varen er 

ook wel bij. 

A l d e  F e a n e n  
t r e k t  j a a r l i j k s  
7 5 0 . 0 0 0  b e z o e k e r s

Om natuurgebieden voor bezoekers en recreanten aantrekkelijk 

en toegankelijk te houden, is het belangrijk dat paden, route-

markeringen, borden en bankjes aanwezig zijn én goed worden 

onderhouden. Hetzelfde geldt voor extra’s als observatiepunten, 

vogelkijkhutten, mindervalide-routes en informatiepanelen die 

de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid vergroten. 

Door toenemend recreatief en educatief gebruik, plaatst  

It Fryske Gea regelmatig nieuwe informatiepanelen. Zo werden 

in het verslagjaar Park Martenastate, Kraanlannen, Meulereed, 

Holwerterwestpolder en Slachtedyk van nieuwe panelen voor-

zien. In De Alde Feanen zijn de verouderde panelen vervangen. 
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AS p e l e n d e r w i j s  
d e  n a t u u r  v e r k e n n e n 
e n  b e l e v e n

Dat gebeurt ook in Nationaal Park De Alde Feanen. Samen 

met watersportcentrum ‘De Twirre’ organiseert het bezoekers-

centrum leuke activiteiten voor kinderen als het overbruggen 

van water met een ‘Low-rope’ survivalbaan. Deze en andere 

sportieve uitdagingen worden gecombineerd met natuur-

educatie. In 2013 is de samenwerking met ‘De Twirre’ uit-

gebreid met even leerzame als avontuurlijke schoolreisjes. 

Maar liefst 1.200 kinderen namen daar aan deel. 

Succesvol waren ook de biologiedagen in het Rysterbosk en op 

de Makkumer Noardwaard. Daarnaast participeerde It Fryske 

Gea in activiteiten als de Gaasterlandse natuurweek en de Karel 

Knapzakroute in Bakkeveen. De speciale jeugdzomerkampen 

van It Fryske Gea, voor tieners van twaalf tot achttien jaar, waren 

opnieuw een groot succes . 

Succesvol avonturenkamp op Ameland 

Het jaarlijkse jeugdzomerkamp was weer een succes. Begin 

augustus gingen de tieners voor vijf dagen naar zon, zee en 

het strand van Ameland. Ze ontdekten met sleepnetten het 

waterleven van het Wad, vertelden verhalen bij het kampvuur, 

maakten een avondwandeling door het bos, beklommen  

de vuurtoren en hielden een watergevecht. Zo kwamen 

vakantie, natuur en avontuur bij elkaar op Ameland.

Natuur- en milieueducatie

De gemeente Tytsjerksteradiel wil graag dat basisschool-

leerlingen de natuur leren kennen. Bij de uitvoering van haar 

programma voor natuur- en milieueducatie werkt ze samen met 

It Fryske Gea. Wij leveren de kennis, ervaring en het enthou-

siasme van onze vrijwilligers. Het bezoekerscentrum van 

Nationaal Park De Alde Feanen fungeert als uitvalsbasis voor  

de activiteiten in de natuur. Een NME-coördinator ondersteunt 

de leerkrachten bij het opstellen van het programma. De samen-

werking tussen de gemeente en It Fryske Gea is in 2013 met vier 

jaar verlengd. 

Omdat we natuur- en milieueducatie belangrijk vinden, is 

It  Fryske Gea ook actief in het netwerk NME-Fryslân. Dit is een 

samenwerkingsverband van groene organisaties op het terrein 

van natuur- en milieueducatie. Een van de activiteiten is het 

snoeien van elzensingels door basisschoolkinderen. Honderden 

kinderen uit de Noardelyke Fryske Wâlden deden in 2013 

mee en leerden het belang van duurzaam natuurbeheer van 

dichtbij kennen. Sinds 2013 werken we ook nauw samen met  

NME-Achtkarspelen en NME-centrum de Klyster. We ont-

wikkelen aantrekkelijke programma’s, delen kennis en kunnen 

zo de financiële middelen efficiënter inzetten. Een win-win  

situatie dus.

S a m e n w e r k i n g  
m e t  g e m e e n t e  
Ty t s j e r k s t e r a d i e l  m e t 
v i e r  j a a r  v e r l e n g d

Activiteiten voor het gezin

De activiteiten die we voor het hele gezin organiseren, voorzien 

duidelijk in een behoefte. Duizenden belangstellenden, van 

alle leeftijden, bezochten in 2013 de jaarlijkse lammetjesdag bij 

de schaapskooi te Bakkeveen en de open dagen in het Ketliker 

Skar, Kweldercentrum Noarderleech, de Buismanseinekoai bij 

Gytsjerk en Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen. 

It Fryske Gea werkte ook mee aan de 3 Provinciënwandeltocht. 

Diverse wandelroutes voerden de vele deelnemers door onze 

natuurgebieden rond Bakkeveen. Verder waren we in het ver-

slagjaar betrokken bij de Natuurwerkdag en de Nacht van de 

Nacht. Tot slot organiseerden we een speciale, grote excursie-

dag voor leden. Deze keer speelde zich die af rondom en in de 

Petgatten de Feanhoop. 

Honderden excursies 

De aantrekkingskracht van excursies in onze natuur-

gebieden blijft sowieso groot. In 2013 organiseerden we 

er honderden, samen goed voor ruim 10.000 deelnemers.  

Dit kunnen we alleen doen, dankzij de inzet van tientallen 

vrijwillige excursieleiders. We zijn hen zeer erkentelijk. 

Jonge kerkuilen op webcam

De Alde Feanen beleefde in 2013 een primeur. Voor het eerst 

waren er vier jonge kerkuilen te bewonderen op de website van 

It Fryske Gea. Uilendeskundige Johan de Jong volgde hen tijdens 

het opgroeien op de voet. Via een weblog deed hij verslag van 

het leven van deze bijzondere dieren. 

Recreatieve voorzieningen

Opening Kweldercentrum Noarderleech

Vrijdag 4 oktober opende Gedeputeerde Tineke Schokker het 

Kweldercentrum Noarderleech. Zij noemde het informatie-

centrum een voorbeeld van goede besteding van gelden uit  

het Waddenfonds.

Het onbemande bezoekerscentrum bij Hallum brengt de  

kennis en verhalen van het binnen- en buitendijkse gebied bij 

elkaar. Even binnen kijken om buiten meer te zien, is de insteek.  

Het centrum is de ideale uitvalsbasis voor lange wandelingen, 

boeiende excursies en mooie wadlooptochten. Ook fietsers  

vinden hier even rust en verstilling. 

Hondenpoepvrije zone

In de Bakkefeansterdunen, onderdeel van het Mandefjild bij 

Bakkeveen, mogen honden op een speciaal gemarkeerde zone 

loslopen. Eigenaars maken daar dankbaar gebruik van. Dat is 

mooi, maar de zandvlakte – waar veel kinderen spelen – moet 

vrij blijven van hondenpoep. Daarom heeft It Fryske Gea hier 

een ‘hondenpoepvrije zone’ ingesteld. Ook werd er een speciale 

hondenpoepafvalbak neergezet. 

Wandelpaden opgeknapt

Door een combinatie van veel natte perioden en humus op 

zandpaden, waren sommige wandelpaden in natuurgebieden 

van It Fryske Gea in de herfst en winter moeilijk begaanbaar. We 

hebben het met name over paden in het Rysterbosk en in de bos-

gebieden van de Trynwâlden, zoals Grikelân en Turkije. In 2013 

zijn deze paden onder handen genomen. De bovenste modder-

laag is afgeschraapt, zodat de zandlaag weer aan de oppervlakte 

kwam. Bezoekers houden de voeten nu dus weer droog. 

Het pad in de Slottún bij Rijs was in een natte winter moeilijk  

begaanbaar. In 2013 is daarom een pad met betonverharding 

aangebracht, zodat de tuin weer het hele jaar toegankelijk is, ook 

voor mensen met een rollator of rolstoel. 

Steun van Ynnatura

De Stichting ‘Ynnatura, bedrijven voor It Fryske Gea’,  

sponsorde voor € 40.000,- twee van onze projecten: het web-

cam project in De Alde Feanen en het verharden van het 

wandelpad in de Slottún bij Rijs. 

Jubileumbankjes

In 2012 bestond Van Lanschot Bankiers 275 jaar. Om dat te  

vieren, wilde de bank iets teruggeven aan de maatschappij.  

Dit werden zitbankjes die inmiddels op verschillende, inspire-

rende locaties in Nederland zijn geplaatst. It Fryske Gea mocht 

in juni twee bankjes in ontvangst nemen. Het eerste bankje 

is onthuld bij het nieuwe Kweldercentrum Noarderleech bij 

Hallum en het tweede staat in Park Jongemastate bij Raerd.

Wandelroutes langs de Wadden

Met budget uit het Waddenfondsproject Waddenwandelen  

konden we voorzieningen voor wandelaars in het buiten-

dijks gebied verbeteren. De coördinatie hiervan lag bij 

Landschapsbeheer Friesland. In samenwerking met de gemeente 

Dongeradiel werd de wandelroute in de Holwerterwestpolder 

voorzien van bruggetjes over slenken, informatiepanelen,  

klaphekjes en een overstap over het prikkeldraad bij de zeedijk. 

Ook de buitendijkse wandelroute boven Ferwert en Marrum, 

die bekend staat onder de naam Burmaniapaad, is aangepakt. 

Dit in de vorm van enkele klaphekjes, een vernieuwd bruggetje 

over een brede slenk en twee nieuwe loopplanken met leuning 

over diepe greppels. De route is helaas (nog) niet optimaal toe-

gankelijk, omdat hij deels over particulier eigendom loopt. 
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Natuurbescherming is meer dan het beheren van 

natuurterreinen. Het is ook het signaleren van ont-

wikkelingen en het op basis van jarenlange kennis en 

ervaring informeren en adviseren van organisaties  

die betrokken zijn bij de Friese natuur en het landelijke  

gebied. It Fryske Gea doet dit onder meer via de 

Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) waarin  

vrijwel alle representanten van het landelijk gebied  

zitting hebben.  

In dit jaarverslag melden we een aantal ontwikkelingen die in 

2013 onze aandacht hadden en die belangrijk zijn voor het 

behoud van (de beleving van) de Friese natuur en het landelijk 

gebied. Ontwikkelingen ook die meer groene organisaties op de 

agenda hebben staan.  

Wadden

De bescherming van de natuur in de Waddenzee is niet goed 

geregeld. Samen met zeven andere natuurorganisaties wil 

It  Fryske Gea ervoor zorgen dat de kwaliteit van dit unieke 

natuurgebied, en UNESCO Werelderfgoed, wordt beschermd 

en waar nodig hersteld. Dit betekent veel overleg en afstemming 

met tal van betrokkenen. 

Tw e e  W a d d e n f o n d s 
p r o j e c t e n  s u c c e s v o l 
a f g e r o n d

Tussentijds werken we aan het herstel van de natuurwaarden.  

Al dan niet samen met andere partijen en/of (mede) 

gefinan cierd door het Waddenfonds. In 2013 zijn twee 

Waddenfondsprojecten succesvol afgerond. Op 4 oktober is het 

Kweldercentrum Noarderleech bij Hallum officieel geopend 

door gedeputeerde Tineke Schokker. Eind van het jaar werd 

het begrazingsonderzoek op de kwelders van Noard-Fryslân 

Bûtendyks afgesloten met een presentatie van de resultaten.  

Op dit project promoveren drie onderzoekers.

Ganzen

De toename van het aantal broedende ganzen bezorgt boeren 

in de omgeving van broedgebieden overlast. Eind 2012 sloten 

betrokken organisaties een landelijk akkoord af om dit probleem 

samen op te lossen. Toen het eind 2013 echter zo ver was, besloot 

de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) het akkoord af te blazen.  

Daarmee zijn we helaas terug aan de onderhandelingstafel.

Per provincie wordt getracht met alle betrokkenen tot een 

akkoord te komen. Als natuurbeschermers pleiten we er voor 

dat de ganzen tussen 1 november en 1 april in alle rust kunnen  

foerageren. Dus dat er in die periode niet wordt gejaagd. 

Uiteraard willen we dat er goede regelingen komen voor grond-

eigenaren die de ganzen opvangen.

Weidevogels

De achteruitgang van het aantal weidevogels baart ons zorgen.  

Om het tij te keren en deze voor het landschap – en de beleving  

daarvan – zo karakteristieke vogels te behouden, is samen 

met ver schillende andere partijen een advies uitgebracht aan 

de provincie. We stellen voor de beschikbare middelen voor 

weidevogel bescherming alleen in te zetten in gebieden waar 

de omstandigheden voor de vogels geoptimaliseerd kunnen  

worden. Dat is in natuurreservaten, maar natuurlijk ook in de 

omliggende weiden van particuliere eigenaren. 

B e s c h i k b a r e  m i d d e l e n 
w e i d e v o g e l b e h e e r  
e f f e c t i e f  i n z e t t e n

De provincie neemt dit advies over in haar weidevogelbeleid 

dat de basis vormt voor de financiële regelingen. Binnen de 

aan gewezen weidevogelgebieden moeten de gezamenlijke 

beheerders de omstandigheden optimaliseren. Dat betekent 

met aandacht voor de inrichting van de waterhuishouding,  

de bemesting van het grasland, het beheer van de vegetatie,  

de bescherming van nesten en kuikens én het voorkomen van 

verliezen door predatie.

Extra land voor weidevogels

Duizenden vogels foerageren, broeden, overwinteren en 

rusten jaarlijks op en langs de waarden van de IJselmeerkust. 

De Warkumerbinnenwaard staat vooral bekend om de  

vele weidevogels die hier elk voorjaar neerstrijken.  

It Fryske Gea wil dit stimuleren en weidevogels de ruimte 

geven. Dankzij de Nationale Postcodeloterij konden we dit 

jaar in de Warkumerwaard ruim 8,5 hectare weidevogelrijk 

grasland aankopen.  

Natuurbeleid/PCLG

In 2013 herijkte de Provincie Fryslân de Ecologische Hoofd-

structuur. Dat was nodig vanwege het beperkte budget voor 

natuurontwikkeling en -beheer. Onlogische begrenzingen voor 

toekomstige natuur en de ecologische verbindingen kwamen  

daarmee te vervallen. Wat resteert is een robuuste natuur.  

De termijn waarop één en ander gerealiseerd moet worden, is 

verlengd zodat volledige uitvoering mogelijk is. Met bijvoor-

beeld agrarische natuur verenigingen moet gezocht worden 

naar mogelijkheden om de (vervallen) verbindingszones alsnog  

te realiseren.
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AIt Fryske Gea is dé provinciale vereniging voor natuur-

bescherming in Fryslân. Behalve beschermen, ontwikkelen  

we ook nieuwe natuur en zetten we ons in voor het behoud 

van het Friese landschap en het cultuurhistorisch erfgoed. 

Dat kunnen we doen dankzij een professionele werkorga-

nisatie en vooral ook de steun van 32.400 leden en meer 

dan 400 vrijwilligers. Zo werken we als vereniging samen 

aan een mooi en leefbaar Fryslân. 

It Fryske Gea heeft ruim zestig medewerkers, verdeeld over het 

kantoor in Olterterp en de districtsvestigingen in Rijs, Katlijk, 

Gytsjerk en Earnewâld. Daarnaast kunnen we een beroep doen 

op honderden vrijwilligers die niet alleen actief zijn in het veld, 

maar ook voorlichting geven, excursies leiden en zich inzetten 

voor de promotie van onze vereniging en doelen.

Vereniging en bestuur 

Het zes leden tellende bestuur van It Fryske Gea is verantwoor-

delijk voor het beleid. Hetzelfde geldt voor de tweeëntwintig  

leden tellende Verenigingsraad, die opereert als Raad van 

Toezicht en die bestuur en directie adviseert. Daarmee hebben 

de leden een belangrijke stem in de koers. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 28 mei in 

Earnewâld, namen we afscheid van de heer M.B.R. Landstra. 

Hij trad tussentijds af als bestuurslid. Tegelijkertijd werd 

mevr. ir. drs. J.F.X. Visser benoemd als nieuw bestuurslid en 

de heer ir.  J.  Houtsma herbenoemd. Statutair werd afscheid 

genomen van enkele leden van de Verenigingsraad: de 

heer ir. S.M. Nijboer, de heer drs. G.P.   Karstkarel, mevrouw 

G.   Ploeg-van den Brug, mevrouw drs.  R.   Smit en de heer 

ing. K. Munting. Gelijktijdig werden de heren S.S. Feenstra 

en J.W. Visser herbenoemd als lid van de Verenigingsraad. 

Als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor  

It Fryske Gea ontvingen de aftredende bestuurders, uit handen 

van voorzitter mr. A. van der Meer, een fraai ingelijste foto van 

Park Huize Olterterp.

D e 1 2 L a n d s c h a p p e n  
b e h e r e n  1 1 0 . 0 0 0  
h e c t a r e  n a t u u r 

De12Landschappen

Binnen het samenwerkingsverband De12Landschappen werkt 

It Fryske Gea samen met elf andere Provinciale Landschappen. 

De12Landschappen is in 1989 opgericht om de belangen van 

natuur en landschap beter te kunnen verdedigen en meer 

invloed uit te kunnen oefenen op het overheidsbeleid. De 

provinciale landschappen zijn wel autonoom en verantwoor-

delijk voor het beheer van hun eigen natuurgebieden. Samen  

beheerden de twaalf Provinciale Landschappen eind 2013 zo’n 

110.000 hectare natuur. De achterban telt 309.392 huishoudens. 

De voorzitter van It Fryske Gea, Mr. A.van der Meer, is tevens 

voorzitter van De12Landschappen.

V E R E N I G I N G

Samenwerken 

It Fryske Gea maakt ook deel uit van de Stichting Het Blauwe  

Hart. Deze organi satie zet zich in voor een verantwoord 

beheer en gebruik van het IJsselmeergebied. Partners zijn dan 

ook Landschap Noord-Holland, de Wadden vereniging, het 

Flevoland schap en de IJsselmeervereniging. 

Samengewerkt, overlegd en afgestemd werd er in het verslag  -

jaar ook met natuurlijke partners als de Vereniging Natuur-

monumenten, Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging, IVN 

Vereniging voor natuur- en milieueducatie, de Friese Milieu 

Federatie en Landschapsbeheer Friesland.

ARBO

In 2013 is ook gewerkt aan verbetering van de werk-

omstandigheden. Bedrijfsgebouw It Set in Gytsjerk is deels 

verbouwd, waarmee de kantineruimte nu gescheiden is  

van de kantoren. Bovendien is de klimaatbeheersing  

ver beterd door het aanbrengen van isolatiemateriaal en  

dubbele beglazing op de begane grond. Door de ingrepen 

kan de kantine ook gebruikt worden om te vergaderen. Verder 

ging een ARBO-adviseur bij de districten langs om advies te 

geven over de werkhouding op kantoor en in het veld. 

Bedankt!

Onze activiteiten worden breed gedragen in de maatschappij. 

Dat blijkt wel uit het aantal vrijwilligers, maar ook uit het grote 

aantal leden: 32.400. Bijna één op de acht gezinnen in Fryslân is 

dus lid van It Fryske Gea. Daar zijn we trots op. 

Ons ledenbestand groeit niet vanzelf. Daar doen we ook het 

nodige aan. In de vorm van promotie en ledenwerf acties, maar 

ook door een samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar 

in het Natuurcollectief. Met deze collectieve zorgverzekering 

benadrukken de deelnemers, met succes, de positieve samen-

hang tussen gezondheid en natuur.

N a t u u r c o l l e c t i e f 
w e r p t  z i j n  v r u c h t e n  a f

In 2013 werden we ook weer door verschillende organisaties, 

stichtingen, bedrijven en particulieren gesteund. Zo zijn we 

via De12Landschappen beneficiënt van de Nationale Postcode 

Loterij. In 2013 kon het samenwerkingsverband rekenen op een 

donatie van 11.250.000 euro van deze Goede Doelen Stichting. 

Het bedrag is verdeeld onder de provinciale landschappen die 

er weer mooie projecten mee konden realiseren. 

Dankbaar waren we in 2013 ook voor de bijdragen van 

Provinsje Fryslân, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, de 

Hedwig Carolina Stichting, de Stichting Ynnatura, Gemeente 

Tytsjerksteradiel, Overlegorgaan Nationaal Park De Alde 

Feanen, Wetterskip Fryslân, Waddenfonds, Rotshuizen Geense 

Advocaten, RWE en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uit het programma ‘Groen en Doen’ van het ministerie van 

Economische Zaken ontvingen we een bedrag van 6.660 euro. 

Met dit programma worden projecten georganiseerd om het 

vrijwilligerswerk in de natuur en het landschapsbeheer te stimu-

leren. De subsidie is door ons besteed aan educatieprojecten 

voor vrijwilligers.

In 2013 ontving It Fryske Gea ook middelen uit schenkingen, 

legaten en erfenissen van organisaties, verenigingen, leden en 

andere particulieren. Genoemde giften werden in de lijn van 

onze doelstellingen aangewend voor bescherming, behoud en 

ontwikkeling van natuur en landschap én de bescherming van 

cultuurhistorische waarden in Fryslân.

Om haar doelstellingen te realiseren, is een groot draagvlak in 

de samenleving belangrijk voor It Fryske Gea. De vereniging is 

daarom bijzonder blij met genoemde steun. Namens de natuur 

in Fryslân: hartelijk dank!
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Net als voorgaande jaren, was ook 2013 in financieel 

opzicht een goed jaar voor It Fryske Gea. De vereni-

ging is dan ook financieel gezond en kent een stabiel,  

groot ledental. 

De belangrijkste doelstelling van de organisatie is het beheren 

en beschermen van inmiddels 20.466 hectare natuur gebied. 

Ook in 2013 waren dat de belangrijkste activiteiten waar we ons 

mee bezig hebben gehouden. 

Het is ons streven om de structurele baten en lasten zodanig in 

balans te houden, dat de structurele baten de structurele kosten  

dekken, eventueel onder toevoeging van de opbrengsten uit 

beleggingen en rente. Met de invoering van de Subsidieregeling 

Natuur en Landschap (SNL) in 2011 is dit mogelijk geworden.

In 2013 kenden we een aantal belangrijke baten met een inciden-

teel karakter. Zo mochten wij uit meerdere erfenissen een totaal-

bedrag ontvangen van 678 duizend euro. Uiteraard zijn we daar 

bijzonder mee ingenomen.

Ook mochten we in 2013 weer een donatie van de Nationale 

Postcode Loterij ontvangen van 937 duizend euro. Deze donatie  

wordt als een incidentele bate beschouwd. De bijdrage wordt 

daarom ook nagenoeg geheel aangewend voor projecten, aan-

kopen van natuurterrein en andere incidentele uitgaven.

In 2013 is voor een bedrag van in totaal 433 duizend euro 

aan natuurterrein verworven met de gelden van de Nationale 

Postcode Loterij en een deel met gelden uit bovengenoemde  

erfenissen. Het ging daarbij om een uitbreiding van  

ca. 15 hectare.

In de toekomst zal bij de verwerving van natuurterrein naast de 

subsidie een eigen bijdrage worden gevraagd van 15% van de 

verwervingskosten. Bij 100 hectare per jaar kan dat oplopen tot 

15 % van vier miljoen euro is 600 duizend euro per jaar.

De kosten van projecten worden voor een groot deel gefinan-

cierd met subsidies van de Rijks en Provinciale overheid, met 

Europees geld en van gemeenten, bedrijven, instellingen en 

particulieren. Wat niet gesubsidieerd wordt, wordt bestreden 

uit de bijzondere baten en lasten (Nationale Postcode Loterij en 

andere bronnen) dan wel reserves. Vanwege het onvoorspelbare 

aantal, tijdsduur en omvang van projecten, worden projecten tot 

op heden niet in de Productbegroting opgenomen.

Het positieve resultaat over 2013 is 611 duizend euro.  

Dit bestaat uit een resultaat van structurele baten en lasten 

van 86 duizend euro en een resultaat van incidentele baten 

en lasten van 525 duizend euro. 

In 2013 is, zoals eerder genoemd, een bedrag aan erfenissen 

en legaten als bate opgenomen van 678 duizend euro. 

De baten uit beleggingen zijn hoger mede door uitbreiding 

van de effectenportefeuille. Verder worden de kosten van 

met name “Beheren en Verwerven” steeds beter afgestemd 

op de subsidiegelden.

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

Hierdoor zijn mogelijk enkele afrondingsverschillen ontstaan.)

 31-12-2013 31-12-2012

Activa     

Vaste activa

 Materiële vaste activa

1. Onroerende zaken 2.554 2.714

2. Inventarissen 904 851

3. Veestapel 16 18

 3.474 3.583

 Financiële vaste activa

4. Deelneming Noorderleegsbuitenveld - 3 - 3

5. Termijndeposito’s - 77

6. Effecten 1.878 867

 1.875 941

Vlottende activa

7. Voorraden 8 7

8. Debiteuren 101 282

9. Diverse vorderingen 4.536 3.765

10. Projecten 342 -543

11. Liquide middelen 3.089 4.347

 8.076 7.858

 13.425 12.382

 31-12-2013 31-12-2012

Passiva    

12. Reserves en fondsen

 Continuïteitsreserve 5.939 5.272

 Bestemmingsreserves 4.564 4.621

 10.503 9.893

 Bestemmingsfondsen 905 905

 11.408 10.798

13. Voorzieningen

 Waterschapslasten 780 590

14. Schulden op korte termijn

 Crediteuren 588 435

 Overige schulden 649 559

 1.237 994

 13.425 12.382
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 Resultaat 2013 Begroot 2013 Resultaat 2012

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving structureel 688 624 751

Baten uit eigen fondsenwerving incidenteel *  810 - 298

Baten uit acties van derden 937 937 937

Subsidies overheden structureel  4.383 4.344 4.469

Subsidies overheden aankopen en projecten *  287 - 172

Baten uit beleggingen 188 62 165

Huren en terreinopbrengsten 1.020 923 958

Overige baten 144 - 96

Som der baten 8.457 6.890 7.846

Lasten
Besteed aan de doelstellingen:

Beheren en verwerven Natuurterreinen:

Beheer 3.760 3.480 3.419

Verwerving en projecten*  1.798 700 1.270

 5.558 4.180 4.689

Publiek, overheid en natuur

Voorlichting educatie en  

Belangenbehartiging:

Structurele kosten 1.597 1.624 1.700

Projectmatige kosten *  43 237 270 

 1.640 1.861 1.970

Verenigingszaken:

Structurele kosten 156 142 143

 156 142 143

 7.354 6.183 6.802

Werving baten:

Kosten eigen fondsenwerving 64 47 46

Kosten acties derden 13 13 12

Kosten verkrijging subsidies overheden 26 25 24

Kosten beleggingen 17 9 7

 120 94 89

Kosten beheer en administratie 372 362 349

Som der lasten 7.846 6.639 7.240

Resultaat 611 251 606

*   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

2013

Beheren en 

verwerven

Publiek, 

overheid 

en natuur

Verenigings-

zaken

Eigen 

fondsen 

werving

Acties 

van 

derden

Subsidies Kosten 

beleggingen

Aankopen en verwervingen 433 - - - - - - - 433
Projecten doelstellingen 1.365 43 - - - - - - 1.408

Salarissen 1.505 729 99 28 11 20 - 266 2.658
Overige personele kosten 140 21 3 2 - - - 7 173
Reiskosten 20 11 1 - - - - 3 35
Bureaukosten 420 138 35 25 1 2 17 47 685
Magazine, informatie en educatie - 218 - 4 - - - - 222
Bezoekercentrum Alde Feanen - 303 - - - - - - 303
Huisvesting 218 107 14 4 1 3 - 39 386
Verzekeringen 59 28 4 1 - 1 - 10 103
Belastingen 260 1 - - - - - - 261
Kosten terreinen 1.138 41 - - - - - - 1.179

5.558 1.640 156 64 13 26 17 372 7.846
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Directie

H.J. de Vries

Directiesecretaresse  J. Veenstra-VeenstraFondsenwerving  J.B. Uildriks

HR  A. Bosma

Verenigingszaken en communicatie

Th. Wiersma (hoofd)

Communicatie & voorlichting

E.S. van der Kooi 

D. de Klein

Bezoekerscentrum NPAF

A.M.S. Laarman

E.S. van der Velde

M. Tolsma

D. Deijns

Secretariaat

A. Kerkstra-Mulder

A. Liemburg

Interne Dienst

G. de Haan-Van der Meer

Th. Bruining

Beheer

P.A.M. de Wit 

(rentmeester/hoofd)

Natuurkwaliteit

C. Bakker (hoofd)

Beheerkwaliteit

en Inventarisatie

H.J. Jager

S. Rintjema

E. van Vliet

H. Scholten

Financiën en administratie

J. de Boer (hoofd)

Financiële administratie

W. Bruinsma

Administratie beheer/ 
Automatisering/ 
Carthografie

M. Rinzema-Bergsma 

M. Wielenga

B. Boltjes

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

P. Daniëls

R. Hiemstra

J. v.d. Galiën

District Midden

G. van der Burg (districtshoofd )

A. Huitema (opzichter)

W. Bouma

G. Bootsma

S. Dijkstra

B. Sjonger

S. Veenstra

A. de Haan

J. Nutma

District Súd

A. Zijlstra (districtshoofd)

R.B. de Ree (opzichter)

A. Akkerman

W. Boonstra

T. Jager

T.A. Kerkhof

H.F. Maring

R. Bosma

G. v.d. Lei

District West

H. Pietersma (districtshoofd)

H. v.d. Draai (opzichter)

T. Kunst

J.E. Schram

T.P. de Witte

S.M. Sikkes

A. Nooitgedagt

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 3

Beschikbaar voor doelstelling

 Overheidsubsidies:

 Rijk SNL beheer 3.404

 Provincie budgetsubsidie 777

 Overige subsidies 202

1. Overheidsubsidies structurele exploitatie  4.383

2. Overheidsubsidies aankopen/projecten  287

3. Baten eigen fondsenwerving  1.498

4. Nationale Postcode Loterij  937

5. Baten uit beleggingen  188

6. Exploitatie terreinen/bezoekerscentrum AF  1.020

7. Incidentele baten voorgaande jaren  144

 Som der baten 100,0% 8.457

Besteed aan doelstelling

 Beheren en verwerven:

1. Aankoopkosten natuurterreinen  433

2. Projectkosten terreinbeheer  1.365

3. Uitvoeringskosten Beheer  3.760

 Publiek, overheid en natuur:

4. Projectkosten  43

5. Uitvoeringskosten structurele exploitatie  1.597

  Verenigingszaken:  

6. Uitvoeringskosten structurele exploitatie  156

 Besteed aan de doelstelling 86,9% 7.354

 Kosten werving baten totaal  120

 Kosten beheer en administratie  372

 

 Som der lasten  7.846

 

Resultaat boekjaar  611

Bestemming van het resultaat 

 Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering -109

 Bestemmingsreserve activa doelstelling 2

 Bestemmingsreserve waardeverschil beleggingen 51

 Continuïteitsreserve 667

 Totaal  611

(De in de tabellen vermelde bedragen zijn een veelvoud van € 1.000,--)
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(Situatie mei 2014)
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N A T U U R G E B I E D E N  I T  F R Y S K E  G E A

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. Wilhelmina-oard

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

59. Middelste Bos

Bestuur
mr. A. van der Meer (voorzitter)

mw. prof. dr. J. van der Meer-Kooistra (vice-voorzitter)

H.G. Buith (secretaris)

ir. J. Houtsma (penningmeester) 

prof. dr. H. Folmer 

mw. ir. drs. J.F.X. Visser

Verenigingsraad
ir. S.A. Kroes (vice-voorzitter)

drs. J. Arjaans 

M. Dijkhoff 

S.S. Feenstra

dr. E. Fokkema

ing J.W. Hettinga 

drs. J. Hornstra 

J.W. Hylkema 

ir. A.J. IJzerman 

ir. drs. T.B. Jongman

drs. H.G. Kalsbeek 

bc. J. Luimstra

ing. H.J. Miedema

ing. W. Mooij

mw. M.C. Pemmelaar-Groot bnt

prof. dr. Th. Piersma 

mw. M. de Roos 

mw. drs. H.M.G. Uilhoorn 

J.W. Visser BEc

mr. W.R. Visser 

S. van der Wal RA 

drs. L. Walstra

Juridisch adviseur 

mr. E.J. Rotshuizen

(ultimo december 2013)
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It Fryske Gea

Van Harinxmaweg 17

9246 TL  Olterterp

Postbus 3

9244 ZN  Beetsterzwaag

T 0512-381448

info@itfryskegea.nl

www.itfryskegea.nl

Redactie: It Fryske Gea/ 

Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar

Vormgeving: Okkinga Communicatie

Fotografie: Archief It Fryske Gea,  

Anton Huitema, Jan Jelle Jongsma,

Dico de Klein, Tjerk Kunst,

Hans Pietersma, Henry Spruyt,

Albert Wester, Ane Zijlstra

Druk: SMG-Groep

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 negenenvijftig verschillende  

natuurgebieden – met een totale oppervlakte van 20.466 hectare –  

verspreid over de provincie Fryslân en telt meer dan 32.400 leden.


