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WOORD VOORAF

rechts: mr. A. van der Meer, voorzitter

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

De provincie pakt haar rol als verantwoordelijke voor 

de natuur op. De Ecologische Hoofdstructuur wordt 

in 2027 voltooid. Voor weidevogels is nieuw, kansrijk 

beleid ontwikkeld. Het agrarisch natuurbeheer wordt 

op een nieuwe leest geschoeid. Aan deze en andere 

ontwikkelingen het afgelopen jaar ontlenen we veel 

vertrouwen voor de toekomst van de Friese natuur. 

Desalniettemin blijven we alert en is het belangrijk dat 

onze vereniging staat als een huis: financieel gezond, 

met een grote stabiele achterban en aanwezig op de 

plekken en momenten die er toe doen.

2014 was een goed jaar! Er werden belangrijke 
besluiten genomen over de toekomst van de natuur 
in Fryslân. De nieuwe aanpak, na de herijking van 
de Ecologische Hoofdstructuur, is duidelijk en wordt 
door de Provincie Fryslân uitgevoerd. We worden daar 
actief bij betrokken. De nieuwe aanpak voorziet in het 
realiseren van een robuuste natuurstructuur en vitale 
weidevogellandschappen op kansrijke plekken. Door 
het agrarisch natuurbeheer te professionaliseren, 
ontstaan er kansen voor natuurwaarden in het 
cultuurlandschap. Het is een uitdaging om die 
cultuurlandschappen zo vorm te geven, dat ze de 
natuurkernen (kunnen) verbinden. 

Verheugend is ook dat we wederom een financieel 
goed jaar beleefden. Mede dankzij de structurele 
kostendekking voor het terreinbeheer. Maar ook door 
de grote, toenemende stroom aan incidentele middelen 
uit fondsen, erfenissen en legaten. Dat maakt dat we 
onze doelstellingen, via vele mooie projecten, kunnen 
realiseren.

We slaagden er ook in ons ledental te stabiliseren. 
Geheel tegen de trend in Nederland in. Dat toont eens 
te meer dat onze vereniging een trouwe en betrokken 
aanhang heeft. Dit bleek ook tijdens onze eerste ‘trouwe 
ledendag’ die we in september organiseerden. Een 

groot deel van de ruim 900 natuurliefhebbers die meer 
dan 40 jaar lid zijn, was aanwezig. Daar zijn we trots op!

Belangrijke uitdaging is het behoud van kust- en 
weidevogels. Daarvoor moeten we nauw samenwerken 
met andere betrokkenen, vooral de agrarische 
sector. Goed nieuws is dat de otter, de ambassadeur 
voor het moeraslandschap, zich definitief in Fryslân 
heeft gevestigd. Minder fraai is dat een kwart van 
de populatie jaarlijks sneuvelt in het verkeer. Door 
de smalle basis ligt inteelt op de loer. Het oplossen 
van de verkeersproblematiek, maar ook het mogelijk 
bijplaatsen van nieuwe mannetjes uit het buitenland, 
staat op de agenda.

Ook het behoud en herstel van beeldbepalend 
landschap en cultureel erfgoed verdient en krijgt onze 
volledige aandacht. Temeer omdat ze vaak van grote 
waarde zijn voor de natuur. Een voorbeeld is het herstel 
van het park van Martenastate in Cornjum. Een project 
dat mede mogelijk werd gemaakt dankzij particuliere, 
financiële steun.

Onze Commissie Cultuurhistorie timmerde in het 
verslagjaar aan de weg. Ze is druk bezig en ver 
gevorderd met een grondige inventarisatie van 
onze bezittingen en het in kaart brengen van de 
cultuurhistorische waarde. Dit vormt de basis van onze 
visie op hoe It Fryske Gea haar statutaire doelstelling 
gaat invullen op dit punt. 

In 2014 voerden we weer vele aansprekende en 
nuttige projecten uit. Ze illustreren de breedte 
van ons werkveld. Denk aan de inrichting van de 
Scheltingapolder in de Lendevallei, de realisatie van 
een oorlogsmonument in Noard-Fryslân Bûtendyks, 
de restauratie van een Amerikaanse windmotor in De 
Alde Feanen, de plaatsing van een otterraster in de 
Kraanlannen, de ontwikkeling van een Landschapskist, 
de start van het LIFE-project De Alde Feanen en de 
verbetering van het mindervalidenpad in het Ketliker 
Skar.

We kunnen dit mooie en nuttige 
werk alleen uitvoeren dankzij de 
motivatie, inzet en betrokkenheid 
van onze medewerkers, veel 
actieve vrijwilligers en de steun 
van zo’n 32.000 leden. Hen allen 
zijn wij veel dank verschuldigd.

2014: duidelijkheid voor het natuurbeleid en een stevige organisatie
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Eind 2014 had It Fryske Gea 59 natuurgebieden 

in eigendom en beheer. Het gaat om een totale 

oppervlakte van 20.479 hectare, verspreid over de 

provincie Fryslân. In deze natuurterreinen is regulier 

beheer- en onderhoudswerk uitgevoerd, afgestemd 

op de verschillende beheertypen als bos, heide, 

weidevogel- en botanisch grasland, wetland, moeras, 

kwelder en duingebied. Ook is er toezicht gehouden en 

werden er projecten uitgevoerd. 

It Fryske Gea hanteert voor haar natuurterreinen 
een langetermijnvisie van 25 jaar. Elke zes jaar vindt 
een tussentijdse evaluatie plaats. Als het doel door 
omstandigheden niet realistisch blijkt, passen we 
dit aan. Andersom passen we soms ook het huidige 
beheer aan, wanneer de gewenste biodiversiteit niet 
wordt gerealiseerd. Zo draagt beheer direct bij aan 
de natuurkwaliteit. 

Vaak zijn er ook inrichtingsmaatregelen nodig om 
een langetermijndoelstelling te behalen. We pakken 
daarom steeds meer zaken projectmatig aan om een 
inhaalslag in het beheer te kunnen maken. Denk aan 
het uitbaggeren van waterpartijen, het afzetten van 
ongewenste beplanting en het plaggen van verruigd 
rietland. 

Evalueren is belangrijk om goede keuzes te kunnen 
maken. We zetten veel beheergegevens op een rij die 
we combineren met gegevens uit de inventarisaties 
van flora en fauna. In 2014 namen we onder meer de 
volgende onderwerpen onder de loep:

•	 Opstellen beheervisie en werkplan Oost-
Ameland

•	 Beheerevaluatie Slachtedyk
•	 Beheerevaluatie Graslanden

In 2013 was het Bûtenfjild reeds geëvalueerd. Dit 
leverde diverse aandachtspunten op die in 2014 
gedeeltelijk konden worden uitgevoerd. Zo is 
onder meer de poreuze kade van de Japmouiskolk 
hersteld, is de steltloperpoel in d’Amelannen 
voorzien van een flauwer talud en gedeeltelijk 
minder diep gemaakt. Ook zijn achterstanden in 
loonwerkzaamheden weggewerkt.

De afdeling beheer is georganiseerd in vier districten 
met elk een eigen team van medewerkers en 
vrijwilligers. Hierna leest u kort de belangrijkste 
activiteiten en ontwikkelingen in het verslagjaar, per 
district gerangschikt.

District Noard

Padenonderhoud Grikelân & Turkije
Mountainbikers maken bij het beoefenen van hun 
sport dankbaar gebruik van de natuurgebieden 
van It Fryske Gea. Dit doen ze onder meer in en 
rondom de Trynwâlden, de regio waartoe de dorpen 
Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk behoren. In het 
bosgebied Grikelân en Turkije gebeurt dit met 
onze toestemming. Als tegenprestatie maakte 
een dertigtal mountainbikers medio januari 2014 
de wandelpaden in de bossen vrij van bladeren. 
Zo wordt voorkomen dat er een dikke humuslaag 
op de paden ontstaat, waardoor ze erg modderig 
worden. Met dit initiatief maken de mountainbikers 
een gebaar van goede wil naar wandelaars. Het 
onderstreept ook de goede verstandhouding met It 
Fryske Gea.

Meten is weten

NATUURBEHEER
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Pachtzaken
In de Binnemiede- en Weeshûspolder en de 
Eanjumer Kolken heeft It Fryske Gea graslanden 
verpacht. Sinds 2013 hebben we loonwerk als 
greppelen, hekkelen en walfrezen naar ons 
toegetrokken. Na een jaar proefdraaien is deze lijn in 
2014 doorgetrokken naar de gehele Grutte Wielen en 
Bûtenfjild. 

De vraag naar pachtland blijft stijgen, onder meer 
door het afschaffen van het melkquotum in 2015. In 
het verlengde hiervan hebben we de kwaliteitseisen 
voor de verpachting de afgelopen jaren kunnen 
opschroeven. 

In Noard-Fryslân Bûtendyks namen we in 2014 
afscheid van enkele pachters omdat we niet tevreden 
waren over het beheer van onze graslanden. Door 
de ontstane ruimte heeft er in de deelgebieden De 
Keegen en Ferwert-Bûtendyks een herverkaveling 
plaatsgevonden van het bestaande pachtareaal. 
Met als resultaat grotere pachteenheden en 
minder versnipperde kavels. Ook voor de pachters 
is dit gunstig. Doordat ze meer ruimte hebben, 
is het eenvoudiger flexibiliteit in te bouwen in de 
bedrijfsvoering wat maaidata betreft. Dit geldt 
ook voor de start van het voorweiden in lage 
veedichtheden tijdens het broedseizoen.

Projecten
Diverse projectideeën zijn in 2014 verder uitgewerkt. 
Zo werkte de gebiedscommissie Bûtenfjild plannen 
uit voor het anti-verdrogingsproject Sippenfinnen en 
een vispassage in Bouwepet. Ook werd gewerkt aan 
plannen voor het project ‘Fan swiet nei sâlt’ op het 
Noarderleech en de aanleg van een faunapassage 
in de Westerdyk tussen Grutte Wielen en Bouwepet. 
De Waddenfondsprojecten Súd-Ie (vispassage en 
natuurvriendelijke oever Eanjumer Kolken) en 
Kongsi van de Kooi-eend (Van Asperen Einekoai te 
Eanjum) zitten in de voorbereidingsfase. Achter de 
schermen werken we hard aan deze projecten die de 
bestaande natuurwaarden verder versterken.

Werk in uitvoering
Na een uitvoerig voorbereidingstraject gingen 
diverse projecten in 2014 in uitvoering:

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
Dit Waddenfondsproject werkt aan kwelderherstel 
Holwerterwestpolder. Om de broedbiotoop voor de 
karakteristieke broedvogels te verbeteren, wordt 
de sterke verruiging van de kwelder duurzaam 
teruggedrongen door beweiding met vee. Hiervoor 
moeten goede vluchtwegen en vanghokken 
worden ingericht. Hetzelfde geldt voor een goed 
functionerend drinkwatersysteem. Ver uitgesleten 
(dwars)greppels worden minder diep gemaakt. 
Verder voorzien we steile randen langs het water 
van flauwe(re) taluds, zodat het vee zicht heeft op de 
slenken.

Inrichtingsmaatregelen dyksput Firdgum en 
grasland Roptazyl
De dyksput Firdgum is nog geschikter gemaakt 
als hoogwatervluchtplaats. Ook kwam er meer 
ruimte voor steltlopers en zijn oude drinkdobben 
en slootstructuren opgeschoond. De afgekalfde 
oever is hersteld met stortsteen om te voorkomen 

Vraag naar pachtland stijgt

Hoogwatervluchtplaats 
aangepakt

Recreatieve evenementen
Als de draagkracht van een gebied het toelaat, 
werkt It Fryske Gea graag mee aan evenementen 
van derden. Afgelopen jaar gaven we onder meer 
toestemming voor de MTB-11-Stedentocht, de 
mountainbiketoertocht door de Trynwâlden, de 
survivaltocht De Lodenhelrun en de wandeltocht 
Statentocht Oentsjerk. Ook op Ameland werken we 
vaak mee aan gecoördineerde evenementen die 
gedeeltelijk in ons gebied worden georganiseerd. 
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dat de kade doorbreekt richting de aangrenzende 
afwateringssloot. 

In het grasland van Roptazyl zijn slenkvormige 
laagtes aangebracht. De vrijkomende grond is benut 
voor een schelpeneiland in de dyksfeart. Hopelijk 
nemen de kustvogels het gebied als broedplek in 
gebruik. De inrichting hiervoor is nu in ieder geval 
optimaal. Bij de dyksput, noordelijk van Sexbierum, 
wordt nog een informatiepaneel over de dyksputten 
geplaatst, gecombineerd met een zitbankje. Deze 
werkzaamheden mogen op de zeedijk echter pas na 
het stormseizoen worden uitgevoerd.

Landhekken en wandelbruggen
In de Eanjumer Kolken, Bûtenfjild en Grutte Wielen 
zijn in het voorjaar van 2014 veel landhekken langs 
de wegen vernieuwd. De oude houten hekken zijn 
vervangen door gegalvaniseerde landhekken, een 
duurzaam alternatief voor hekken van behandeld 
hout, waarin het logo van It Fryske Gea is verwerkt.
In Noard-Fryslân Bûtendyks zijn, achterop de 
kwelder het afgelopen jaar zes wandelbruggen 
vervangen. Onze vrijwilligers gebruiken deze 
bruggen bij het inventariseren van broedvogels.

District Súd

Compensatiemaatregelen
Als compensatiemaatregel voor de bouw van de 
Eemshavencentrale -en dan met name voor CO2-
uitstoot- in Delfzijl, is er een aantal werkzaamheden 
uitgevoerd op de Heide fan Allardseach en de 
Harmsdobbe in Bakkeveen.

Heide van Allardseach
In het verleden zijn grote delen van de Heide fan 
Allardseach volgelopen met houtopslag. Dit jaar 
hebben we ongeveer zes hectare aan bomen en 
struiken gekapt en afgevoerd. De heidepercelen 
zijn hierdoor vergroot en onderling beter met 
elkaar verbonden. De oude ‘Hollewei’ is door de kap 
beter beleefbaar geworden. Ook is de strooisellaag 
verwijderd, zodat de heide weer kan ontkiemen.

Harmsdobbe
Door natuurlijke verlanding van de Harmsdobbe, een 
oude pingoruïne, werd het wateroppervlak steeds 
beperkter. Na een archeologisch onderzoek kon een 
deel van de poel worden uitgebaggerd met behulp 
van een drijvende kraan. Ook houtopslag rondom de 
poel is verwijderd.

District West

In district West was het team in 2014 druk bezet 
met de diverse beheerwerkzaamheden in de 
natuurterreinen.

Weidevogelgebieden
Ten behoeve van de weidevogels is er altijd wel iets 
te optimaliseren wat betreft de natuurterreinen. 
Denk aan het verbeteren van de waterstanden, het 
creëren van een plasdrassituatie, het maaien van 
ruigte en ook het communiceren met de pachter. 

Fairtrade 
Zaterdag 19 april reikte wethouder Houkje 
Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel zes 
Fairtrade certificaten uit tijdens de Lifestyle Fair 
Oars! in Burgum. Ook ons bedrijfsgebouw It Set 
in Gytsjerk kreeg het keurmerk. We maken al 
jarenlang zoveel mogelijk gebruik van duurzame 
en milieuvriendelijke producten en nu wordt dus 
gebruik gemaakt van fairtrade-producten uit de 
plaatselijke supermarkt.
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De Ryp is een voorbeeld van een polder waar veel 
winst is geboekt. Na verschillende aanpassingen 
is de weidevogelstand aanzienlijk verbeterd en 
broeden er weer tientallen kieviten en grutto’s. De 
naastgelegen Monnikeburenpolder is afgelopen jaar 
op dezelfde manier aangepakt. Door het aanleggen 
van stuwen en pendammen is een hogere, en voor 
de weidevogels uitstekende waterstand, verkregen. 
Bovendien verrees er een plasdras dobbe met 
een windmolentje. Kopakkerbuizen en sloten zijn 
aangepast voor de hogere waterstand. Om het 
landschap rondom de Ryp en Monnikeburenpolder 
aantrekkelijker te maken voor weidevogels zijn de 
bomen in de boezemlanden van de Bombrekken 
gekapt. Ook is de ruigte gemaaid en afgevoerd.

Heideterrein Rysterbosk
Het Rysterbosk bezit nog een klein stukje heide. 
Direct naast dit heideveldje lag een bosje met 
Amerikaanse vogelkers, ook wel Bospest of Prunus 
genoemd. Door verspreiding van bessen door 
vogels komt de Bospest ook voor in andere delen 
van het Rysterbosk. Daarom is besloten het bosje 
te kappen, de stobben te klepelen en de bosbodem 
te plaggen. De geplagde ondergrond vormt een 
prachtig kiembed voor heide en planten die in heide 
voorkomen. 

Bosbeheer
In het verslagjaar heeft het behoorlijk gestormd. 

Dit had gevolgen voor het bosbeheer, met onder 
meer dood hout dat op paden viel en bomen die 
omwaaiden. Om de paden open te houden zijn her en 
der hout, takken en omgewaaide bomen verwijderd.  

Onderhoud aan wandelpaden is de laatste jaren een 
terugkerend ritueel. Het organisch materiaal van 
opgehoopte bladeren moet bijvoorbeeld worden 
verwijderd. In het Rysterbosk, Wikelerbosk en 
Wilhelminaoard zijn afvoergoten gemaakt of opnieuw 
uitgegraven om regenwater af te voeren. 

Langs de lanen in het Rysterbosk staan de oudste 
bomen van het bos. Door diverse oorzaken is de 
gezondheid afgenomen. Onderhoud en zelfs het 
kappen van slechte gedeelten was noodzakelijk. Zo 
is een gedeelte van de bomen aan de Enkhuizerlaan, 
tegen het dorp Rijs aan, gekapt en opnieuw 
aangeplant met jonge beuken. 

Grauwe ganzen
In het voorjaar zijn in enkele terreinen 
ganzeneieren geprikt. Mede door deze maatregel 
en predatie door de vos daalt het aantal 
broedparen aanzienlijk (zie ook beleidsadvisering).

Gifsumak
De Fûgelhoeke is de enige groeiplaats in 
Nederland van de gifsumak. Een exoot die klimt als 
een klimop, maar ook woekert via worteluitlopers. 
De soort valt onder de giftige planten; aanraking 
kan brandblaren veroorzaken. De gifsumak in 
de Fûgelhoeke staat naast een, onder meer door 
schoolgaande kinderen, veelgebruikt fietspad. 
Dorpsbelang Hemelum attendeerde ons er op dat 
de plant dusdanig woekerde, dat hij een gevaar 
werd voor de passanten. Daarop is besloten hier 
onderhoud uit te voeren met een klepelmaaier.

Stormen zorgen voor meer 
onderhoud
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LIFE
In de zomer van 2013 werd bekend dat het 
ingediende LIFE-project door de EU was 
goedgekeurd. Dit betekent dat er in De 
Alde Feanen (tot en met 2018) voor ruim 
zes miljoen euro aan maatregelen wordt 
uitgevoerd. Het verslagjaar stond vooral in 
het teken van de technische voorbereiding. 
In 2015 zullen verschillende maatregelen 
worden uitgevoerd, zoals herstel van het 
veenmosrietland, de realisatie van waterriet en 
baggerwerkzaamheden.

District Midden

Beheer
Het voorjaar kwam in 2014 vroeg op gang. Toch is 
in district Midden het nodige snoeiwerk verricht. 
Zo zijn onder andere in de 40-mêd, Rengerspôle, 
De Kraanlannen, Omlech en Neeltjesmuoisgat 
overhangende wilgen en elzen teruggezet. Ook 
zijn in het voorjaar op diverse terreinen eieren 
van de grauwe gans geprikt. De zomer was voor 
het maaibeheer erg goed. De vele hooilanden en 
stripen, waaronder de Wyldlannen, Lange Sane, 
Laban en De Bolderen, konden tijdig en onder goede 
terreinomstandigheden worden gemaaid.

Rietlanden
De pilot rietplaggen, waarmee we in 2013 startten, 
kreeg in 2014 een vervolg. In opdracht van 
energiebedrijf RWE (Rheinisch-Westfälisches 
Elektrizitätswerk) maakten we een begin met de 
aanpak van de verboste en verdroogde delen in de 
rietlanden van de 15-mêd, 8-mêd, Fjierdelmêdsje en 
Kobbekoai. Op zo’n dertien hectare is het spontaan 
ontstane bos verwijderd, evenals de verdroogde 
en verzuurde bovenlaag. Het bos en de bovenlaag 
(rietplaggen) is in rillen (kleine dijkjes) verwerkt in 
de bosrand.

In opdracht van RWE is ook de detailontwatering 
van de blauwgraslanden op de Headammen en De 
Wyldlannen aangepakt. Op enkele graslandpercelen 
zijn dammen verbeterd, kopakkers opgeknapt en 
nieuwe stuwen geplaatst om het regenwater beter 
af te voeren. Dit is gunstig voor het beheer en de 
instandhouding van de blauwgraslanden.

Compensatie Polderhoofdkanaal
Als compensatie voor de aanleg van het Polder-
hoofdkanaal heeft de provincie Fryslân onder meer 
ten zuiden van De Kraanlannen een watergang 
aangelegd die het kanaal verbindt met de 
Feanhoopsterfeart. Hiervoor is een deel van de 
kade opgeschoven en vernieuwd en zijn voor het 
beheer van de kade robuuste brugverbindingen 
aangebracht. Het nieuwe ‘compensatiekanaal’ 
zal op termijn als nieuw domein fungeren van de 
gestreepte waterroofkever, de waterspitsmuis en de 
groene glazenmaker. 

De Alde Feanen
De Alde Feanen is met 2.294 hectare het grootste 
laagveenmoerasgebied van Fryslân. Het gebied 
heeft dan ook een grote natuurwaarde. 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 modderkruiper) en amfibieën 
(heikikker), tientallen soorten libellen, waaronder 
de zeldzame gevlekte witsnuitlibel en populaties 
zeldzame zoogdieren, waaronder de noordse 
woelmuis, meervleermuis en otter.

Herinrichting
Aan het begin van de zomer werd de laatste (derde) 
fase van de tweede module van de herinrichting 
Alde Feanen afgerond en gevierd. Na ruim vijf jaar 
van intensieve uitvoering, ten gunste van natuur 
en recreatie, kon dit deel worden opgeleverd. 
We hebben het dan over het gehele gebied ten 
noordoosten van Earnewâld. 
Het inrichtingsplan werd in opdracht van de 
provincie Fryslân en onder de verantwoordelijkheid 
van de Gebiedscommissie Herinrichting Alde 
Feanen gemaakt door de Dienst Landelijk 
Gebied in samenwerking met onder andere 
Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de gemeente 
Tytsjerksteradiel. 

Beheervisie 
In januari is de nieuwe beheervisie voor De Alde 
Feanen 2013-2038 door het bestuur van It Fryske 
Gea vastgesteld. Deze visie werd met ondersteuning 
van een ingenieursbureau opgesteld om het 
toekomstbeeld van het natuurgebied vast te leggen 
en de kenmerkende dieren en planten in dit 
bijzondere moerasgebied voor de lange termijn te 
kunnen beschermen.

Diverse rietlanden aangepakt
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Transacties 2014

Soort transactie Naam gebied Omschrijving Oppervlakte

1. Aankoop Alde Feanen Elzenbroekbos 5.8850 ha

2. Aankoop Burd Oeverland met polderdijk 0.1480 ha

3. Aankoop Grutte Wielen Water, riet en land 3.9380 ha

4. Beheer Lendevallei Kavelstrook 0.6190 ha

5. Ruiling Dobben Hurdegarypsterwarren Grasland en laantje 1.0907 ha

6. Ruiling Dobben Hurdegarypsterwarren Wandelpadtracé 0.4380 ha

7. Schenking Delleboersterheide Bos 0.5150 ha

Totaal toename eigendom 
en beheer

12.6337 ha

1. Perceel ligt aan de Ds. v.d. Veenweg. Betreft een mooie afronding van het eigendom van It Fryske Gea.
2. Grenzend aan het Biggemar en Prinses Margrietkanaal. Bij de herinrichting van de Burd zal het kadeprofiel 

aangepast worden.
3. Het perceel maakt onderdeel uit van het meertje de Sierdswiel en grenst aan de Binnemiedepolder. Het perceel 

is ingesloten door eigendom en water dat in beheer is bij It Fryske Gea. Prima afronding van het natuurgebied.
4. It Fryske Gea pacht dit van Wetterskip Fryslân. Kavelstrook langs de Blessevaart. Het betreft de toegang en 

moerasstrook naar de herstelde Blesbroggeschans.
5. In verband met het tracé van de Centrale As heeft It Fryske Gea een paar strookjes grond, een verbindingspad 

en een deel van de pingo de Dokterspoel af moeten staan. It Fryske Gea heeft meer grond ontvangen tussen 
de pingo’s. Deze gronden worden zodanig ingericht dat het een aantrekkelijk leefgebied wordt voor de 
Waterspitsmuis, zodat deze ook na de aanleg van de Centrale As van de ene naar de andere pingo kunnen 
komen. Daarvoor zal ook een faunapassage onder de weg door gemaakt worden. Ook is het historisch 
waardevolle Heideleantsje nu eigendom van It Fryske Gea. Dit laantje wordt de toegang naar de Dokterspoel.

6. Ook deze ruiling heeft met de Centrale As te maken. Er kan nu een fietspadtracé worden gerealiseerd waarmee 
de verschillende pingo’s beter met elkaar zijn verbonden. Daardoor zal de beleving van de pingo’s voor het 
publiek worden verhoogd.

7. Betreft een eiken/berkenbos ten zuiden van de Catspoele en geheel ingesloten door eigendom van It Fryske Gea. 
Het maakt onderdeel uit van een groter bosperceel. Het is een waardevolle afronding van het bezit en een zeer 
welkome schenking.

Verdeling naar natuurdoeltypen per 31-12-2014

Soort gebied Oppervlakte

Zee, wad, duin en kwelder 5.004 ha

Moeras, water en riet 8.729 ha

Heide, hoogveen en stuifzand 241 ha

Bos 1.326 ha

Landschapselementen 33 ha

Grasland 4.545 ha

Overig 601 ha

Totaal 20.479 ha
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De resultaten van het inventariseren en 
volgen van het dieren- en plantenleven door 
medewerkers en veel vrijwilligers, zijn een 
belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van 
de natuur en ons beheer. De gegevens worden 
gebruikt om de beheervisies te verbeteren zodat 
beheer nog meer bijdraagt aan de kwaliteit van 
de natuur. 

Vooruitlopend op de realisatie van de zoet-
zoutgradiënt in Noard-Fryslân Bûtendyks is 
onderzoek gedaan naar vissen in de slenken en 
sloten. Met fuiken en schepnet werd vooral veel 
paling gevangen, die al ligt te wachten tot hij door 
het toekomstig gemaal Vijfhuizen door een vishevel 
het binnenland kan bereiken. Opvallende vangsten 
waren die van dunlipharder en spiering. Ook werden 
veel dikkopjes en een zeenaald gevangen.

Slachtedyk steeds bloemrijker
It Fryske Gea beheert de meer dan duizend jaar oude 
Slachtedyk nu ruim twaalf jaar. De dijk wordt twee 
keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. 
Uit onderzoek blijkt dat de vegetatie zich gunstig 
ontwikkelt; doelsoorten als paarse morgenster en 
goudhaver nemen toe, terwijl lastige soorten als 
akkerdistel en grote brandnetel afnemen. Voor 
insecten als hooibeestje en argusvlinder is de 
Slachtedyk van groot belang, omdat de omliggende 
graslanden vaak niet meer voldoen. Voor deze 
soorten zou het goed zijn meer variatie in het beheer 
aan te brengen. Besloten is om het maairegime 
daarom iets aan te passen. 

Zilverreigers
In 2014 is vastgesteld dat er zilverreigers broeden 
langs de Friese IJsselmeerkust. Daarmee is de 
tweede kolonie van Nederland bij ons gevestigd. 
Dit is een positief gevolg van het accepteren van 
moerasbos als onderdeel van de buitendijkse 
natuur. Het verouderen van de vegetatie langs de 
Friese IJsselmeerkust heeft ook nadelen. Bij een 
evaluatie van de IJsselmeerkust is dan ook besloten 
schelpenbanken plaatselijk weer kaal te maken, 
zodat pionierplanten en misschien ook sterns 
hier weer kunnen groeien. Voor de rietlanden is 
besloten het tien jaar geleden ingezette project 
‘voedseloevers voor de roerdomp’ uit te breiden. 
In dit project zijn bestaande sloten verbreed en 
voorzien van een geleidelijk aflopende oever.

Roofvogels
De muizenplaag in Fryslân had voor roofvogels 
positieve effecten. Zo werden dit jaar tenminste 
vijftig broedparen van de velduil geteld, verspreid 
over de provincie. Deze soort broedt hier normaal 
niet of nauwelijks. Velduilen zijn echte nomaden, 
die lange zwerftochten door Europa maken op zoek 
naar gunstige voedselomstandigheden. Ze zijn 
waarschijnlijk bij toeval op de veldmuizenpiek in 
Fryslân gestuit, die hen verleidde hier ook te gaan 
broeden. 

Ook andere roofvogels profiteerden van de plaag. 
Zo werden in 2014 in het Easterskar vijf paar bruine 
kiekendieven, drie paar haviken, een sperwer en zes 

PLANTEN EN DIEREN

Sterke toename aantal 
roofvogels
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buizerdterritoria geteld, waarvan tenminste negen 
legsels succesvol. Mogelijk helpen de roofvogels de 
muizen weer onder de duim te krijgen.

Libellen 
In onze moerasgebieden blijven de libellen een waar 
succesnummer. De zeldzame bruine korenbout 
komt in hoge aantallen voor in de Lendevallei. 
Op de twee telroutes in de Driessenpolder 
werden dit jaar bijvoorbeeld samen maximaal 
110 exemplaren geteld. Ook glassnijder (tien) en 
gevlekte glanslibel (twaalf) zijn gesignaleerd. De 
zwervende geelvlekheidelibel werd waargenomen 
in de Ryptsjerksterpolder en aan de oostkant van 
De Alde Feanen. Daar zijn ook achttien exemplaren 
van de zeldzame en zwaar beschermde gevlekte 
witsnuitlibel geteld.

In de Ryptsjerksterpolder, het Ottema-Wiersma-
reservaat en d‘Amelannen komen ook leuke soorten 
voor, zoals glassnijder, groene glazenmaker, kleine 
roodoogjuffer, smaragdlibel en vroege glazenmaker; 
indicatoren voor matig voedselrijk, helder water met 
waterplanten. 

Tot dusverre zijn op de monitoringsroute in 
het Ottema-Wiersmareservaat 27 soorten 
libellen genoteerd. In de omliggende polders 
werden glassnijder, groene glazenmaker, kleine 
roodoogjuffer, smaragdlibel en vroege glazenmaker 
gezien. Uitstekende indicatoren voor precies het 
soort natuur dat we hier proberen te beschermen. 

Kleurige paddenstoelen 
In het najaar van 2014 werden bijzondere padden-
stoelen gevonden in de Huitebuersterbûtenpolder, 
waaronder de knotszwam en verblekende 
knotszwam. Ook werden maar liefst zeven soorten 
wasplaten geteld. In totaal komen er in Nederland 47 
soorten wasplaten voor. 

Wasplaten worden ook wel de ‘orchideeën onder de 
paddenstoelen’ genoemd, omdat ze zo fel gekleurd 
zijn en tussen het gras groeien. De gevonden 
wasplaten hebben tot de verbeelding sprekende 
namen die soms hun kleur al verraden, zoals 
gele wasplaat, gewoon vuurzwammetje, gewoon 
sneeuwzwammetje, papegaaizwammetje en 
elfenwasplaat. 

Deze vondsten op de voormalige rivierduintjes in 
de Huitebuersterbûtenpolder moedigen aan door te 
gaan met een consequent verschralingsbeheer van 
jaarlijks afvoeren door te maaien of te weiden en niet 
te bemesten.

Libel uitstekende 
natuurindicator

Orchideeën onder de 
paddenstoelen
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Natuur, landschap en cultuurhistorie hebben veel 
raakvlakken. Om die reden, en omdat Fryslân 
een grote variatie aan waardevolle landschappen 
en cultuurhistorische elementen telt, besteedt 
It Fryske Gea zowel in beleid als in praktijk veel 
aandacht aan landschap en cultuurhistorie. 
Sprekend voorbeeld is de samenwerking met 
Landschapsbeheer Friesland die steeds meer 
vorm krijgt. Meer tastbaar zijn de projecten 
die we in, en ten faveure van, het landschap 
uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de restauratie 
van de beeldbepalende Amerikaanse windmotor 
in De Alde Feanen. 

In 2013 stelde het bestuur een geactualiseerde 
koersnotitie vast, waarin de thema’s landschap 
en cultuurhistorie een meer prominente plaats 
en invulling kregen. In het verlengde hiervan 
werden in het verslagjaar de banden met 
Landschapsbeheer Friesland verder aangehaald. 

Windmolendiscussie
2014 stond ook in het teken van de grote, 
maatschappelijke discussie over de plaatsing 
van nieuwe windmolens in Fryslân. Ambitie en 
onderdeel van het landelijke Energie-akkoord 
is dat de provincie 530 MW aan windenergie 
opwekt in 2020. It Fryske Gea is voorstander van 
opwekking van duurzame, schone energie. 

Als natuurbeschermer komen we echter als 
eerste op voor de belangen van natuur en 
landschap. Het plaatsen van windmolens in het 
IJsselmeer of bij natuurterreinen staat daar haaks 
op. In dezelfde lijn vinden we dat waardevolle 
Friese landschappen moeten worden ontzien. 
Meest voor de hand liggend is het plaatsen 
van windmolens op minder omstreden, reeds 
aangetaste locaties zoals bedrijventerreinen 
en langs wegen. Uit de in 2014 gehouden 
ledenraadpleging blijkt dat de meerderheid van 
onze leden deze lijn steunt. 

Waardevolle bezittingen
In 2014 startte de in 2013 in het leven geroepen 
Commissie Cultuurhistorie met een inventarisatie 
en waardering van de cultuurhistorisch 
waardevolle bezittingen van de vereniging. 
Alle terreinen en objecten zijn in deze studie 
meegenomen. De uitkomsten vormen de basis 
voor nieuw beleid waarmee we de koers die we 
op dit terrein willen voeren voor de lange(re) 
termijn uitstippelen. De vragen die we ons daarbij 
stellen zijn: welke cultuurhistorische elementen 
willen we versterken én welk cultureel erfgoed in 
Fryslân willen we met prioriteit beschermen?  

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

Voor duurzame energie, tegen 
aantasting natuur en landschap

Landgoed Martenastate
Vanwege de in gang gezette, ingrijpende renovatie, 
stond Landgoed Martenstate in het verslagjaar bol 
van de activiteiten. Zo werd bijvoorbeeld rond het 
nieuwe parkeerterrein beplanting aangebracht. 
De historische toegangspoort en -muur zijn 
gerestaureerd, waardoor het park weer een 
prachtige entree kreeg. De waterpartijen zijn 
gebaggerd en de meest kwetsbare delen van de 
oever kregen walbeschoeiing.
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Nadrukkelijk is in 2014 contact en samenwerking 
gezocht met andere Friese organisaties die 
actief zijn op het gebied van cultuurhistorie. 
Denk aan het Steunpunt Monumentenzorg, de 
stichting Alde Fryske Tsjerken, de Rijksdienst 
voor Cultuurhistorie en Erfgoed (RCE) en de 
stichting Staten en Stinzen. Ook zijn we betrokken 
bij het project ‘Opsterlandse Groene Parels’, dat 
de landgoederen rond Beetsterzwaag in volle 
glorie wil herstellen. Dit in samenwerking met de 
(particuliere) eigenaren.

Amerikaanse windmotor
Een ander waardevol, cultuurhistorisch element 
is de Amerikaanse windmolen in de Grutte 
Polder van De Alde Feanen. Deze molen is door 
It Fryske Gea opgeknapt en op 3 oktober officieel 
in gebruik genomen. Dat is niet alleen mooi uit 
cultuurhistorisch oogpunt, maar ook functioneel. 
De molen zorgt er voor dat het waterpeil in de 
Grutte Polder in het voorjaar en ’s zomers zo 
hoog is dat het rietland nat blijft. De reconstructie 
van de molen werd mogelijk door financiële 

bijdragen van de Hedwig Carolina Stichting en een 
particulier.

Projecten op televisie
Ter illustratie van het feit dat It Fryske Gea zich 
inzet voor de bescherming van cultuurhistorische 
elementen en het Friese culturele erfgoed, zond 
Omrop Fryslân in het najaar vier reportages 
uit over even zoveel bijzondere, Friese 
cultuurhistorische locaties. Als extraatje kon de 
kijker bepalen welk object meer aandacht van ons 
verdient. Dat werd Park Jongemastate bij Raerd.
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It Fryske Gea stimuleert jong en oud graag om 
zo veel mogelijk van de natuur te genieten. 
Voorlichting en educatie spelen daarbij een 
voorname rol. Net zo goed als het toegankelijk 
maken en houden van natuurterreinen, het 
uitnodigen tot recreatief gebruik en het 
verstrekken van wetenswaardige informatie. Dit 
doen we zowel op locatie, via gedrukte media als 
online. 

In een dichtbevolkt land als Nederland, is natuur 
een schaars goed waarop we zuinig moeten zijn. 
Tegelijkertijd moeten we er ook van (kunnen) 
genieten. In onze voorlichting en educatie stimuleren 
we 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 leren over en beleven van de natuur 
centraal staan. Daarnaast geven we informatie 
en voorlichting via ledenavonden, lezingen en 
diverse andere communicatiemiddelen. Denk 
aan informatiepanelen op locatie, artikelen in de 
media en natuurlijk via folders, boeken en ons 
ledenmagazine 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! 

Recreëren in de natuur
Maar liefst negentig procent van onze natuur-
terreinen staat open voor het publiek. Zo genieten 
jaarlijks meer dan een miljoen 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 gezond en aangenaam, maar ook de 
horeca-, recreatie- en verblijfsaccommodaties varen 
er wel bij.

Om natuurgebieden voor bezoekers en recreanten 
aantrekkelijk en toegankelijk te houden, is het 
belangrijk dat paden, routemarkeringen, borden en 
bankjes aanwezig zijn én goed worden onderhouden. 
Hetzelfde geldt voor andere voorzieningen 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 de Scheltingapolder (Lendevallei), 
de Schaopedobbe, de bunker bij Noard-Fryslân 
Bûtendyks, de Slachtetille (Slachte) en de doe- en 
beleeftuin in Nationaal Park De Alde Feanen van 
nieuwe informatiedragers voorzien.

Bezoekerscentra
It Fryske Gea heeft drie bezoekerscentra verspreid 
over de provincie. Ze zijn het toegangsportaal voor 
natuurgebieden. Bovendien fungeren ze als spil en 
startpunt van diverse activiteiten. Bezoekerscentrum 
Nationaal Park De Alde Feanen is daarbij de grootste 
trekpleister. Deze multifunctionele accommodatie 
trok in 2014 ruim 40.000 bezoekers. Ongeveer 
9.000 natuurliefhebbers namen deel aan 360 
georganiseerde excursies.

INFORMATIE,  EDUCATIE EN RECREATIE

Recreëren in de natuur is 
gezond
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Informatiecentrum ‘It Beekpronkje’ bij natuurgebied 
het Ketliker Skar vervulde in het verslagjaar ook 
een belangrijke publieksfunctie. Het (onbemande) 
centrum informeert bezoekers uitgebreid over de 
fraaie beekdalen in Zuidoost-Fryslân. Bovendien is 
het centrum hier het startpunt van excursies en het 
speciale scholenprogramma van It Fryske Gea.

Het onbemande Kweldercentrum Noarderleech, 
vlakbij Hallum, werd in het verslagjaar uitstekend 
bezocht. Zo’n 10.000 mensen wisten de 
accommodatie te vinden voor informatie over het 
bijzondere buitendijkse natuurgebied Noard-Fryslân 
Bûtendyks. Het centrum is tevens het startpunt van 
excursies en een speciaal programma voor scholen.
 
In het verslagjaar ontving het kweldercentrum 
uit handen van gedeputeerde Tineke Schokker 
het Waddengoud-certificaat. “De bekroning met 
Waddengoud is een signaal dat het Kweldercentrum 
erg goed bezig is om de natuur, cultuur en historie 
van het rijke kwelderlandschap achter onze Friese 
dijken voor het voetlicht te brengen”, aldus de 
gedeputeerde.

Jeugd en natuurbeleving
De jeugd leert de natuur het beste kennen en 
waarderen door het te beleven en er via educatieve 
programma’s mee in aanraking te komen. We 
zijn ons daarvan bewust en richten ons dan ook 
speciaal op deze doelgroep. Voor scholieren 
van de basisschool organiseren we jaarlijks een 
aantal vaste activiteiten zoals jeugdexcursies, 
themamiddagen, kinderfeestjes en speciale 

scholenprogramma’s in Noard-Fryslân Bûtendyks, 
de Alde Feanen, het Ketliker Skar en de Lendevallei. 

Glijden in het slik, waterdiertjes vangen, plantjes 
proeven, vogels herkennen; het kan allemaal. Zo 
leren ze op jonge leeftijd de natuur spelenderwijs 
verkennen, beleven en waarderen. Scholen weten 
ons ook goed te vinden. Bijvoorbeeld met het verzoek 
om programma’s op maat samen te stellen waarin 
natuurbeleving centraal staat.

In 2014 werden voor het tweede jaar, met groot 
succes, avontuurlijke schoolreisjes aangeboden. 
Het aantal avonturiers verdubbelde tot ruim 2.200 
kinderen. Bovendien werd in het verslagjaar, 
samen met Arriva en Natuurmuseum Fryslân, een 
gevarieerd dagprogramma ontwikkeld voor de 
bovenbouw van de basisscholen in Leeuwarden 
en omgeving. De kinderen startten met een 
even leerzaam als spannend bezoek aan het 
natuurmuseum. ’s Middags bracht Arriva hen naar 
de Alde Feanen voor een ontdekkingsreis door de 
natuur, verzorgd door een van onze natuurgidsen. 
Enkele honderden kinderen genoten van dit unieke 
programma.

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 het 
scholenprogramma ‘By de Boer’. 

Onze speciale jeugdzomerkampen, voor tieners 
van twaalf tot achttien jaar, waren opnieuw een 
groot succes. Begin augustus togen de deelnemers 
voor vijf dagen naar het Rysterbosk. Ze ontdekten 
het mooie Gaasterland met haar kliffen, bossen, 
glooiende landschap en het IJsselmeer.

Gedeputeerde: 
“Kweldercentrum is goed bezig”
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Natuur- en milieueducatie
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. 

Sinds 2013 werken we bijvoorbeeld nauw samen met 
NME-Achtkarspelen en NME-centrum de Klyster. 
Samen ontwikkelen we aantrekkelijke programma’s, 
delen we kennis en zetten we financiële middelen 
efficiënter in. Dankzij deze samenwerking is er nu 
een breed aanbod aan activiteiten in Noordoost-
Fryslân, waar in 2014 maar liefst 2.000 kinderen aan 
deelnamen. Een win-win situatie dus.
Eén van de activiteiten is het snoeien van elzen-
singels door basisschoolkinderen. Honderden 
kinderen uit de Noardelyke Fryske Wâlden deden 
in het verslagjaar mee en leerden het belang van 
duurzaam natuurbeheer van nabij kennen. Ook 
de herfst- en bijenexcursies waren erg in trek. 
Aandacht was er ook voor de zogenoemde ‘grijze’ 
thema’s als het rioolproject met onder meer een 
excursie naar de rioolwaterzuivering.

Ook de gemeente Tytsjerksteradiel wil graag dat 
leerlingen van de basisschool de natuur leren 
kennen. Bij de uitvoering van haar NME-programma 
werkt ze met ons samen. Wij leveren daarbij de 
kennis, ervaring en het enthousiasme van onze 
vrijwilligers. Het bezoekerscentrum van Nationaal 
Park De Alde Feanen fungeert als uitvalsbasis voor 
de activiteiten in de natuur. Daarnaast worden er ook 
op andere locaties in de gemeente Tytsjerksteradiel 
excursies gehouden. 

Activiteiten voor hele gezin
Er is veel vraag naar de activiteiten die we voor het 
hele gezin organiseren. Duizenden belangstellenden, 
van alle leeftijden, bezochten in het verslagjaar 
de jaarlijkse lammetjesdag bij de schaapskooi 
in Bakkeveen. En ook de open dagen van 
Kweldercentrum Noarderleech, de eendenkooi 
Buismanskoai (Gytsjerk) en het bezoekerscentrum 
Nationaal Park De Alde Feanen trokken veel publiek. 
We werkten ook mee aan de 3-Provinciënwandel-
tocht. Diverse wandelroutes voerden de talrijke 
deelnemers door onze natuurgebieden rond 
Bakkeveen. Verder waren we in het verslagjaar 
betrokken bij de Natuurwerkdag en de Nacht van de 
Nacht. Tot slot organiseerden we een speciale, grote 
excursiedag voor leden in en rondom natuurgebied 
Petgatten de Feanhoop.

Honderden excursies
De aantrekkingskracht van excursies in onze 
natuurgebieden blijft sowieso groot. In 2014 
organiseerden we er honderden, samen goed voor 
ruim 12.000 deelnemers. Dit kunnen we alleen 
doen dankzij de inzet van tientallen vrijwillige 
excursieleiders. We zijn hen zeer erkentelijk. 

Buiten-beweeg-dag
Op zaterdag 24 mei organiseerden we samen met 
Staatsbosbeheer en De Friesland Zorgverzekeraar 
speciaal voor ouderen en minder mobiele mensen 

Bijzondere excursie
Een bijzondere excursie was ongetwijfeld de 
laagwatertocht door UNESCO Werelderfgoed 
de Waddenzee op zaterdag 10 mei. Tijdens de 
boottocht vertelden onze gidsen over de bijzondere 
vogelwereld en natuur van het Wad.

Breed, gezamenlijk aanbod in 
Noordoost-Fryslân
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een gezellige en sportieve dag in en rond Bakkeveen. 
Op het programma stonden activiteiten als fiets- en 
wandeltochten, excursies en diverse beweegclinics 
midden in de Friese natuur.

Jonge kerkuilen op webcam
De bijzondere webcambeelden van de kerkuilen 
waren ook in 2014 weer een groot succes. In een 
nestkast in Nationaal Park De Alde Feanen stonden 
twee camera’s. Uilendeskundige Johan de Jong 
volgde het wel en wee van de vogels op de voet en 
deed regelmatig verslag via zijn weblog. 

Daarnaast maakte filmer Jan Koopmans 
verschillende korte filmimpressies. De beelden 
lieten zien hoe de vogels paarden, dat het 
kerkuilenmannetje veldmuizen aanvoerde en hoe 
het vrouwtje zorgzaam haar eieren bebroedde. Vele 
mensen bewonderden de filmpjes op YouTube.

Recreatieve voorzieningen

Steppend door Noard-Fryslân Bûtendyks
Jaarlijks ontvangt It Fryske Gea ruim 700 school-
kinderen in Noard-Fryslân Bûtendyks om ze een 
onvergetelijke ervaring te bezorgen in de natuur. 
Het beleven van de natuur staat hierbij hoog in het 
vaandel. 
Dankzij de steun van de stichting Ynnatura (bedrijven 
voor It Fryske Gea) konden we dertig kickbikes, met 
bijbehorende fietsenstalling, aanschaffen. Hiermee 
kunnen kinderen het gebied actief verkennen, en dat 
gebeurde in 2014 al volop. Vanzelfsprekend zijn de 
kickbikes ook beschikbaar bij reguliere excursies.

Informatiepaneel onthuld bij Noarderleech
Op de bunker in het Noarderleech is een 
informatiepaneel onthuld over de bijzondere rol die 

het gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde 
als oefenterrein van het vliegveld Leeuwarden. 
Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea: “We 
zijn erg dankbaar dat deze historie een plek krijgt. 
Bezoekers kunnen hier genieten van de onmetelijke 
weidsheid, vele vogels en leren over de unieke 
geschiedenis. Zo verbinden we natuur en historie.” 
Het paneel is dankzij de Stichting Missing Airmen 
Memorial Foundation, het Fries Verzetsmuseum, 
de gemeente Ferwerderadiel en It Fryske Gea 
gerealiseerd. 

‘Rolstoelpad’ krijgt nieuwe toplaag
Twaalf jaar geleden is in het Ketliker Skar, met steun 
van De Friesland Zorgverzekeraar, een zogenaamd 
verhard rolstoelpad aangelegd met een lengte 
van tweeënhalve kilometer. Na jarenlang gebruik 
was het pad toe aan groot onderhoud en kreeg het 
een nieuwe, twaalf centimeter dikke toplaag van 
gerecycled beton. 
De opknapbeurt van het rolstoelpad werd 
mogelijk dankzij financiële steun van de Nationale 
Postcode Loterij. Mede met de aanwezigheid van 
informatiecentrum ‘It Beekpronkje’ kunnen ook 
mindervaliden weer volop genieten van dit prachtige 
natuurgebied.

Kerkuilen veel bekeken

Onderzoek naar beleving natuurgebieden
In 2014 is It Fryske Gea begonnen met een onderzoek 
naar de beleving van haar natuurgebieden. Hierbij is 
gekeken naar de behoeften van verschillende soorten 
recreanten in de Lendevallei en het Mandefjild. De 
resultaten worden gebruikt om de recreatieve waarden 
van de natuurgebieden nog beter aan te laten sluiten 
op de behoefte van de bezoeker.
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Natuurbescherming is meer dan het beheren van 
natuurterreinen. Het is ook het signaleren van 
ontwikkelingen en het op basis van jarenlange 
kennis en ervaring informeren en adviseren 
van organisaties die betrokken zijn bij de Friese 
natuur en het landelijk gebied. In dit kader 
hadden ook in 2014 diverse ontwikkelingen onze 
aandacht die belangrijk zijn voor het behoud van 
(de beleving van) de Friese natuur en het landelijk 
gebied.

It Fryske Gea zet zich in voor een betere (natuur)
bescherming van de Waddenzee. Dat is namelijk 
(nog) niet goed geregeld. Samen met zeven andere 
natuurorganisaties, de Coalitie Wadden Natuurlijk, 
willen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van dit 
unieke natuurgebied, en UNESCO Werelderfgoed, 
beter wordt beschermd. En waar nodig wordt 
hersteld. Dit betekent regelmatig en veel overleg en 
afstemming met tal van betrokkenen. Tussentijds 
werken we aan het herstel van de natuurwaarden. 
Al dan niet samen met andere partijen en/of (mede) 
gefinancierd door het Waddenfonds.

Ganzendeal in Fryslân
Succes heeft ook haar keerzijde. Door betere, 
internationale beschermingsmaatregelen in de 
winter neemt de populatie van de meeste soorten 
ganzen de laatste jaren toe. Deze trekganzen komen 
in de wintermaanden vanuit het Noorden naar onze 
streken om te foerageren op grasland. Vanwege de 
schade en overlast zijn speciale foerageergebieden, 
waar een afschotverbod geldt, voor de dieren 
aangewezen. De betrokken boeren worden voor 
deze opvang financieel gecompenseerd. Buiten de 
foerageergebieden was het jagen op ganzen  

‘s winters toegestaan. Jaarlijks worden in de winter 
ruim 60.000 ganzen afgeschoten in Fryslân.

Behalve deze trekganzen, verblijven de laatste 
jaren steeds meer grauwe ganzen het jaar rond in 
Fryslân. Ze broeden in de natte (natuur)gebieden. 
Na het uitkomen van de eieren grazen ze, met de 
hele familie, de aangrenzende weilanden kaal. De 
boeren ondervinden hiervan, vooral in het voorjaar 
en de zomer, schade. Alleen al in Fryslân wordt de 
jaarlijkse schade op ruim tien miljoen euro geraamd. 
It Fryske Gea signaleert dit probleem.

Traditioneel wordt alleen in de wintermaanden, 
wanneer er weinig schade is en er veel 
internationaal beschermde ganzen in het land zijn, 
op de ganzen gejaagd. 
Omdat, zoals hiervoor geschetst, het aantal ganzen 
dat het jaar rond in Fryslân verblijft snel toeneemt  
en veel schade veroorzaakt, heeft de Provincie 
Fryslân besloten ze te bestrijden. Dat gebeurt 
vooral buiten, maar onder strenge voorwaarden 
ook binnen de natuurgebieden. Voor It Fryske 
Gea is het doden van ganzen in natuurgebieden 
een vergaande maatregel. Wel huldigen we het 
standpunt dat dit probleem opgelost moet worden. 
We willen wel meewerken aan deze maatregel, mits 
de overwinterende trekganzen met rust worden 
gelaten.
 
In de Guozzenoanpak is afgesproken dat deze 
winterrust gefaseerd wordt ingevoerd. Te 
beginnen in 2015 en 2016 met twee maanden 
winterrust. Als deze aanpak niet tot meer schade 
leidt, zal de winterrust na 2016 tot vier maanden 
worden uitgebreid. Als tegenprestatie werken de 

BELEIDSADVISERING

Gefaseerde invoer winterrust
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natuurorganisaties mee aan de reductie van het 
aantal ganzen dat zomers in Fryslân verblijft. De 
Faunabeheereenheid Fryslân is gevraagd een pakket 
reductiemaatregelen uit te werken.

Faunabeleid
It Fryske Gea is terughoudend met de inzet van 
faunabeheer. Het doden van dieren is een laatste 
redmiddel dat slechts in uitzonderlijke gevallen 
binnen ons beleid past. Deze nee, tenzij benadering 
is een constante factor sinds onze jachtnota van 
1994. In de nieuwe notitie faunabeheer is de 
ontwikkeling van de Flora- en Faunawet, en de 
nieuwe landelijke en provinciale regelgeving, 
verwerkt. 

Centraal in deze notitie staat de beslisboom die 
aangeeft onder welke voorwaarden faunabeheer 
mogelijk is. We noemen:

•	 Er moet een duidelijk aanwijsbaar probleem 
zijn van één van de volgende vijf typen: grote 
landbouw- of bosbouwschade, onveilig verkeer 
of waterbeheer, risico voor de volksgezondheid, 
schade aan natuur of dreigende vestiging van 
een uitheemse probleemsoort.

•	 Probeer het probleem eerst op een andere 
manier op te lossen.

•	 Als dat niet kan: stel een pakket maatregelen op 
waar faunabeheer onderdeel van is. Het totale 
pakket moet het oorspronkelijke probleem 
oplossen.

•	 Beperk dierenleed en verstoring. 
•	 Veiligheid van recreanten moet gewaarborgd 

zijn.

It Fryske Gea opereert binnen de landelijke en 
provinciale beleidskaders, maar legt in een 
aantal gevallen aanvullende randvoorwaarden 
en eisen op. Het faunabeheer wordt bij voorkeur 
in samenwerking met wildbeheerdereenheden 
uitgevoerd. De beheerder van It Fryske Gea behoudt 
de regie. Afspraken hierover leggen we vast in 
faunabeheerovereenkomsten.

De notitie beschrijft voor een aantal soorten 
de algemene uitvoeringsrichtlijnen en de 
handelingsruimte voor beheerders om het 
faunabeheer af te stemmen op lokale situaties.

Ald Dwinger
It Fryske Gea is samen met de provincie Fryslân 
eigenaar van de voormalige stortplaats Ald Dwinger, 
gelegen in Nationaal Park De Alde Feanen. Hier 
ligt veel (huis)vuil dat de gemeente Leeuwarden tot 
in de jaren zestig stortte. Samen met de provincie 
is een plan met maatregelen opgesteld om de 
risico’s voor verspreiding van voor natuur en mens 
schadelijke verontreinigingen te nivelleren. Het 
gebied wordt onder meer ontoegankelijk gemaakt en 
deels opgevuld. Ook worden er regelmatig monsters 
genomen.

Veenweidevisie
Afgelopen jaar stelde de Provincie Fryslân, samen 
met Wetterskip Fryslân, een veenweidevisie op. Dat 
is nodig, omdat het veen in Fryslân in hoog tempo 
verdwijnt. Wij zien deze ontwikkeling met lede ogen 
aan. Een karakteristiek Fries landschapstype dreigt 
verloren te gaan. 
Los daarvan, zijn de gevolgen groot. Variërend van 
de verdroging van natuurgebieden, het verzakken 
van huizen en wegen, een toename van de CO2 
uitstoot en stijgende kosten voor het waterbeheer. 
We denken dan ook graag mee over de vraag hoe de 

Nieuwe notitie faunabeheer
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provincie en het waterschap hierop adequaat kunnen 
anticiperen.

Duidelijk is dat het veen alleen behouden blijft bij 
hoge(re) waterpeilen. In het verlengde hiervan 
zoeken we naar functies, die net als de natuur, 
voordeel hebben bij een hoog waterpeil. Dat zijn 
er verrassend veel. In de eerste plaats verzakt 
bebouwing niet bij een hoger peil. Een natte(re) 
bodem biedt ook voordelen voor de waterzuivering, 
het vastleggen van CO2 en de waterrecreatie. Ook 
kan er geoogst worden, maar dan riet in plaats van 
gras. Wij hebben samen met de andere natuur- en 
milieuorganisaties voorgesteld om, als vervolg op 
de veenweidevisie, deze combinaties van functies op 
diverse plekken in Fryslân te testen. Met als doel het 
behoud van het veen.

Agrarisch Natuurbeheer
Ondanks inspanningen van vele boeren neemt 
het aantal weidevogels, planten en dieren in het 
boerenland in schrikbarend tempo af. Om die 
reden besloot de provincie Fryslân het agrarisch 
natuurbeheer over een andere boeg te gooien. It 
Fryske Gea droeg in 2014 bij aan deze omslag. Niet 
alleen door de provincie te adviseren, maar ook door 
kennis en ervaring te delen met organisaties voor 
agrarisch natuurbeheer. 

Het zogenaamde ‘Olterterp overleg’  leidde het 
afgelopen jaar tot een gezamenlijk advies van 
natuur- en boerenorganisaties. De kern van het 
advies luidt: concentreer de inzet van middelen in 
een aantal echt kansrijke gebieden. Belangrijk is dat 
daar het hele pakket van noodzakelijke maatregelen 
doorgevoerd wordt. Variërend van een hoog 

waterpeil, kruidenrijk grasland, late maaidata tot het 
beperken van het risico op predatie. 

De grootste kans op succes ligt volgens ons in 
de grote(re) weidevogelkerngebieden. It Fryske 
Gea bezit veel nat, kruidenrijk grasland en zoekt 
daar samenwerking met buren om samen de 
weidevogels en hun habitat letterlijk meer ruimte en 
overlevingskansen te bieden. 

Zilte zone
Wat kunnen we doen om de natuur rond de 
Waddenzeedijk te stimuleren? Daarbij rekening 
houdend met andere maatschappelijke belangen. 
Dat is de insteek van de visie Zilte zone. 

De kwelders langs de rand van het Wad behoren 
tot de mooiste natuurgebieden van Fryslân. Toch 
is de natuur ingesteld op veel bredere, en meer 
geleidelijke, overgangen tussen land en zee, zoals 
vroeger in Fryslân het geval was. Dat is beter voor 
de vissen die deels in zoet en deels in zout water 
leven. En voor de planten die in brak water floreren. 
En voor de vogels die foerageren op het wad en bij 
hoogwater vluchtplaatsen zoeken op het droge. 

Vandaag de dag vormt de deltadijk een bijna 
onneembare barrière tussen land en zee. It Fryske 
Gea denkt dat er veel te winnen valt bij meer 
samenhang en een meer geleidelijke overgang 
tussen land en water en tussen beide milieus. Zoet 
water van de akkers mag over de kwelders stromen 
en een zilt milieu creëren waar de natuur van 
profiteert. Kwelders zijn mooi voor natuur, maar ook 
een golfbreker voor de dijk. Noard-Fryslân wordt 
interessanter voor toeristen en recreanten als het 
terpen- en kwelderlandschap meer en beter met 
elkaar worden verbonden. 

Veen dreigt te verdwijnen
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Deze en andere ideeën komen aan de orde in 
onze visie Zilte zone die in 2014 is voorbereid en 
in 2015 naar concrete projecten wordt vertaald. 
Deze kunnen bijvoorbeeld gecombineerd worden 
met de aanstaande dijkversterking van de Friese 
Waddenzeedijk.

Vismigratierivier
In eerdere jaren is al verslag gedaan van het 
streven om een vismigratierivier aan te leggen in 
de Afsluitdijk. Door een opening in de Afsluitdijk 
kunnen trekvissen heen en weer zwemmen tussen 
de Waddenzee en het IJsselmeer. Trekvissen 
hebben namelijk zoet- én zoutwater nodig voor hun 
levenscyclus. 

Door dijken en dammen, zoals de Afsluitdijk, is 
migreren niet of nauwelijks mogelijk. Dat is dan 
ook een belangrijke oorzaak waarom het zo slecht 
gaat met trekvissen. In 2014 werkten de provincie 
Fryslân en het Rijk het plan voor de vismigratierivier 
tot in detail uit. Tevens viel de beslissing dat deze 
migratierivier wordt aangelegd. 
Tijdens het voorbereidend onderzoek werd ook 
duidelijk dat er zo’n 200 miljoen vissen gebruik 
zouden maken van de opening in de Afsluitdijk. 
Vanuit onze kennis van de IJsselmeerkust en het 
beheren van buitendijkse natuur adviseert It Fryske 
Gea over de inrichting van de vismigratierivier. 
Daarbij werken we samen met de initiatiefnemers: 
de Waddenvereniging, Het Blauwe Hart, Sportvisserij 
Nederland en Vereniging Vaste Vistuigen Noord. 
Naar verwachting zal deze wereldwijde primeur in 
de toekomst veel publiek trekken. 

Zilte zone beter voor mens, 
plant en dier
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It Fryske Gea is dé provinciale vereniging 
voor natuurbescherming 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 werkorganisatie en de steun 
van ruim dertigduizend leden en meer dan 
vierhonderd vrijwilligers.

It Fryske Gea telt 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. Zij zijn niet alleen actief 
in het veld, maar geven ook voorlichting, leiden 
excursies en zetten zich in voor de promotie van onze 
vereniging en doelen.

Vereniging en bestuur 
Ons zeven leden tellende bestuur is verantwoordelijk 
voor het beleid. Hetzelfde geldt voor de 25 leden 
tellende Verenigingsraad, die opereert als Raad 
van Toezicht en adviseur van bestuur en directie. 
Daarmee hebben de leden een belangrijke stem in 
onze koers.  

Op dinsdag 27 mei 2014 hielden we in Earnewâld 
onze jaarlijkse ledenvergadering. Bestuurder 
H.G. Buith nam afscheid en werd, vanwege 
zijn bestuurlijke inzet bij diverse organisaties, 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Burgemeester drs. E.J. ter Keurs van de gemeente 
Tytsjerksteradiel speldde hem de koninklijke 
onderscheiding op. Uit handen van voorzitter mr. 
A. van der Meer kreeg de heer Buith de ‘Sulveren 
Swanneblom’, als dank voor zijn inzet voor It Fryske 
Gea. 

De heren H.J. Dommerholt en M. de Koe werden 
tijdens de ledenvergadering benoemd tot nieuwe 
bestuursleden. Herkozen voor de Verenigingsraad 
werden mevrouw drs. H.M.G. Uilhoorn en de heer ir. 
S.A. Kroes. De heren ir. J.M.H. van Erp, J.P. Hovinga 
en J. van der Weij werden tot nieuwe raadsleden 
benoemd.  

Draagspeld voor trouwe leden
Ruim negenhonderd natuurliefhebbers zijn al meer 
dan veertig jaar lid van It Fryske Gea. De hoogste 
tijd om deze trouwe natuurvrienden in het zonnetje 
te zetten. Ruim vijfhonderd genodigden waren 
woensdag 24 en donderdag 25 september aanwezig 
in ons bezoekerscentrum bij Earnewâld waar zij 
werden getrakteerd op een mooie middag over én in 
de Friese natuur.
 
Na een presentatie over de verenigingsgeschiedenis 
en een korte film over de mooiste stukjes 
Friese flora en fauna, bezochten de gasten het 
bezoekerscentrum en het Fries Landbouwmuseum. 
Om vervolgens op vaarexcursie door De Alde Feanen 
te gaan. Als blijk van waardering ontvingen alle 
trouwe leden een speciaal ontworpen draagspeld 
met het logo van de vereniging. 

Landschapskist
Voor wie ook na overlijden verbonden wil blijven 
met natuur uit de eigen omgeving, hebben 
It Fryske Gea, Het Drents Landschap en Het 
Groninger Landschap samen met noordelijke 
uitvaartverzorgers de Landschapskist ontwikkeld. 
De drie natuurorganisaties beheren en beschermen 
enkele duizenden hectaren bos waarin, om de 
bossen gevarieerd te houden, soms bomen worden 
gekapt. Dit hout krijgt op deze manier een waardige 
bestemming.

Samenwerken
Binnen het samenwerkingsverband De12Land-
schappen werken we 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 verantwoordelijk voor het beheer 

VERENIGING

Ruim negenhonderd 
natuurliefhebbers minstens 
veertig jaar lid!
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van hun eigen natuurgebieden. Samen beheren zij 
circa 110.000 hectare natuur en ruim achthonderd 
monumenten. De achterban telde eind 2014 zo’n 
309.000 huishoudens. Voorzitter van It Fryske 
Gea, mr. A. van der Meer, is ook voorzitter van 
De12Landschappen. 

In 2014 gingen De12Landschappen en Landschaps-
beheer Nederland (waarvan Landschapsbeheer 
Friesland deel uit maakt) intensief samenwerken 
onder de noemer LandschappenNL. Het samen-
werkingsverband maakt effectiever en efficiënter 
werken aan landschap, natuur, erfgoed en 
burgerparticipatie mogelijk. 

It Fryske Gea maakt ook deel uit van de Stichting 
Het Blauwe Hart. Zoals de naam al doet vermoeden, 
zet deze organisatie zich in voor verantwoord 
beheer en gebruik van het IJsselmeergebied. 
Partners zijn dan ook Landschap Noord-Holland, 
de Waddenvereniging, het Flevo-landschap, de 
IJsselmeervereniging, Natuurmonumenten en 
Sportvisserij Nederland.

Samenwerken, overleggen en afstemmen 
deden we in het verslagjaar ook met natuurlijke 
partners als Staatsbosbeheer, de Vereniging 
Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, IVN 
Vereniging voor natuur- en milieueducatie, de Friese 
Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland.

Hartelijk bedankt!
Onze activiteiten worden breed gedragen in 
de maatschappij. Dat blijkt wel uit het aantal 
vrijwilligers, maar ook uit het grote aantal leden. 
Eind 2014 waren dat er 31.750. Bijna één op de acht 
gezinnen in Fryslân is lid van onze vereniging. Daar 
zijn we trots op. 

Ons ledenbestand groeit niet vanzelf. Daar doen 
we het nodige aan. In de vorm van promotie en 
ledenwerfacties, maar ook door samenwerking. 
Zoals met De Friesland Zorgverzekeraar in het 
Natuurcollectief, dat sinds januari 2015 ‘Groen 
en Fit Collectief’ heet. Met deze collectieve 

zorgverzekering benadrukken de deelnemers, met 
succes, de positieve samenhang tussen gezondheid 
en natuur.

In 2014 werden we opnieuw gesteund door 
verschillende organisaties, stichtingen, bedrijven 
en particulieren. Zo zijn we via De12Landschappen 
beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. In 
2014 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, waaronder It Fryske Gea, 
die er mooie projecten mee konden realiseren. 

Dankbaar waren we ook dit verslagjaar weer voor de 
bijdragen van de provinsje Fryslân, Rijkswaterstaat, 
Dienst Landelijk Gebied, de Hedwig Carolina 
Stichting, de Stichting Ynnatura, Overlegorgaan 
Nationaal Park De Alde Feanen, Wetterskip Fryslân, 
Waddenfonds, Rotshuizen Geense Advocaten, RWE, 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
diverse anderen.

Uit het programma 'Groen en Doen' van het 
ministerie van Economische Zaken ontvingen 
we een financiële bijdrage voor het stimuleren 
van vrijwilligerswerk in natuur en landschap. 
We brengen dit in praktijk met het opzetten van 
educatieprojecten voor vrijwilligers. 

In 2014 ontvingen we tevens 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.

Natuur, landschap, erfgoed en 
burgerparticipatie profiteren

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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FINANCIEEL OVERZICHT 2014

Het jaar 2014 was voor It Fryske Gea in financieel 
opzicht goed. De vereniging is dan ook financieel 
gezond en kent een stabiel, groot ledental. 

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 opbrengst beleggingen en rente. 
Met de invoering van de Subsidieregeling Natuur 
en Landschap (SNL) vanaf 2011 is dit mogelijk 
geworden.

In 2014 kenden we een aantal belangrijke baten 
met een incidenteel karakter. Zo mochten wij uit 
diverse erfenissen een totaalbedrag ontvangen van 
343 duizend euro. Uiteraard zijn we daar bijzonder 
dankbaar voor. Ook mochten we in 2014 een donatie 
ontvangen van 937 duizend euro van de Nationale 
Postcode Loterij. De bijdrage wordt nagenoeg 
geheel aangewend voor projecten, aankopen van 
natuurterrein en andere incidentele uitgaven. 
Zo is voor een bedrag van 74 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. 13 hectare.

In 2014 is enige duidelijkheid gekomen over de 
categorie natuur binnen de waterschapsheffingen. 
Het blijkt dat natuurgebieden terecht in de lage 
aanslagcategorie thuishoren. De definitieve 
afrekening van waterschapslasten over voorgaande 
jaren wordt in 2015 verwacht. In het buitengewoon 
resultaat over 2014 is op basis van een gedeeltelijke 
vrijval uit de getroffen voorzienig waterschapslasten 
een eenmalige bate opgenomen ten bedrage van  575 
duizend euro.

In de toekomst zal bij de verwerving van natuur-
terrein binnen de Ecologische Hoofdstructuur naast 
de subsidie een eigen bijdrage worden gevraagd 
van 15 % van de verwerving. Bij 100 hectare per jaar 
kan dat oplopen tot 15 % van vier miljoen euro is 
600 duizend euro per jaar. De bestemmingreserve 
aankopen grond is om deze reden aangevuld tot 600 
duizend euro in het vermogen van It Fryske Gea.
De kosten van projecten worden voor een groot 
deel gefinancierd 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 (Nationale Postcode Loterij  en 
andere bronnen) dan wel reserves. Vanwege het 
onvoorspelbare aantal, tijdsduur en omvang worden 
projecten tot op heden niet in de Productbegroting 
opgenomen.

(Alle hierna in dit verslag vermelde bedragen zijn 
een veelvoud van € 1.000,-. Hierdoor zijn mogelijk 
enkele afrondingsverschillen ontstaan.)

Het positieve resultaat over 2014 is 1.253 duizend 
euro. Dit bestaat uit een resultaat van structurele 
baten en lasten van 68 duizend euro en een 
resultaat van incidentele baten en lasten van 1.185 
duizend euro. Het resultaat over 2014 wordt in 
belangrijke mate positief beïnvloed door de eerder 
genoemde eenmalige bate van 575 duizend euro 
als gevolg van vrijval van waterschapslasten.  

We zien dat baten uit subsidiebedragen min of 
meer in lijn zijn met voorgaand jaar. De toename 
in de som van baten maar ook lasten ten opzichte 
van het voorgaande jaar kan voor een groot deel 
worden toegeschreven aan de afwikkeling van een 
aantal grotere projecten in 2014; opname van deze 
projecten in de resultatenrekening gebeurt op het 
moment van afwikkeling.

De positieve ontwikkeling van opbrengsten uit 
onze terreinen valt voornamelijk toe te schrijven 
aan de incidentele verkoop van hout en hogere 
pachtopbrengsten voor riet- en grasland. Tevens 
zijn de huuropbrengsten van met name het 
bezoekerscentrum bij Earnewâld weer op het 
niveau van 2012 (dit na de opbrengstdaling als 
gevolg van het faillissement van een huurder in 
2013).

De baten uit beleggingen zijn hoger mede door 
uitbreiding van de effectenportefeuille en de 
gunstige ontwikkeling van het rendement op de 
portefeuille.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014  
(na voorgestelde resultaatbestemming)

                         31-12-2014  31-12-2013  __________________ _________________
Activa 

Vaste activa
 Materiële vaste activa
 Onroerende zaken 2.394  2.554
 Inventarissen 899  904
 Veestapel 16  16  ________  ________
   3.309  3.474
 Financiële vaste activa
 Deelneming Noorderleegsbuitenveld - 3  - 3
 Termijndeposito’s -  -
 Effecten 2.556  1.878  ________  ________
   2.553  1.875
Vlottende activa
 Voorraden 7  8
 Debiteuren 91  101
 Diverse vorderingen 4.336  4.536
 Projecten 942  342
 Liquide middelen 2.808  3.089  ________  ________
   8.184  8.076
   ________  ________
   14.046  13.425
       

               31-12-2014  31-12-2013  __________________ __________________
Passiva

 Reserves en fondsen       
 Continuïteitsreserve 7.181  5.939
 Bestemmingsreserves 4.575  4.564  ________  ________
   11.756  10.503
 Bestemmingsfondsen  905  905
   ________  ________
   12.661  11.408

 Voorzieningen
 Waterschapslasten  385  780

    
 Schulden op korte termijn
 Crediteuren 358  588
 Overige schulden 642  649  ________  ________
   1.000  1.237
   ________  ________   

   14.046  13.425 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

 Resultaat 2014  Begroot 2014  Resultaat 2013
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving structureel  668   639  688
Baten uit eigenfondsenwerving incidenteel*  866   -  810
Baten uit acties van derden  937   937  937
Subsidies overheden structureel   4.408   4.435  4.383
Subsidies overheden aankopen en projecten*  2.812   -  287
Baten uit beleggingen  227   62  188
Huren en terreinopbrengsten  1.215   911  1.020
Overige baten  663   -  144  ______   ______  ______
Som der baten  11.796   6.984  8.457

Lasten
Besteed aan de doelstellingen:
- Beheren en verwerven natuurterreinen
     Beheer 4.000   3.820  3.760
     Verwerving en projecten* 3.980      700  1.798 ______   ______  ______
  7.980   4.520  5.558

- Publiek, overheid en natuur
  Voorlichting educatie en
  Belangenbehartiging
     Structurele kosten 1.518   1.571  1.597
     Projectmatige kosten*      340     237       43  ______   ______  ______
  1.858   1.808  1.640

- Verenigingszaken
      Structurele kosten 180   168  156
  180   168  156  ______   ______  ______
  10.018   6.496  7.354
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 88   72  64
Kosten acties derden 14   16  13
Kosten verkrijging subsidies overheden 33   34  26
Kosten beleggingen 16   8  17 ______   ______  ______
  151   130  120

Kosten beheer en administratie  374   369  372  ______   ______  ______
Som der lasten  10.543   6.695  7.846  ______   ______  ______
Resultaat  1.253   -11  611
      
 
*  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.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

 Doelstelling   Werving    Beheer en Totaal
    baten    administratie 2014
        
 Beheren en Publiek, Verenigings- Eigen Acties Subsidies Kosten  
 verwerven overheid zaken fondsen- van  beleg- 
  en natuur  werving derden  gingen  

Aankopen en verwervingen 74 - - - - - - - 74
Projecten doelstellingen 3.906 340 - - - - - - 4.246

Salarissen 1.604 716 116 42 11 26 - 272 2.787
Overige personele kosten 174 15 2 1 - - - 5 197
Reiskosten 22 9 1 - - - - 4 36
Bureaukosten 461 136 42 34 1 3 16 49 742
Magazine, informatie en educatie - 181 - 4 - - - - 185
Bezoekerscentrum Alde Feanen - 307 - - - - - - 307
Huisvesting 202 91 15 5 2 3 - 34 352
Verzekeringen 62 28 4 2 - 1 - 10 107
Belastingen 304 1 - - - - - - 305
Kosten terreinen 1.171 34 - - - - - - 1.205 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______
 7.980 1.858 180 88 14 33 16 374 10.543



28

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Beschikbaar voor doelstelling  
 
 Overheidsubsidies   
 Rijk SNL beheer 3.462  
 Provincie budgetsubsidie 777  
 Overige subsidies 169    ______  
 
1. Overheidsubsidies structurele exploitatie  4.408
2. Overheidsubsidies aankopen/projecten  2.812
3. Baten eigen fondsenwerving  1.534
4. Nationale Postcode Loterij  937
5. Baten uit beleggingen  227
6. Exploitatie terreinen/bezoekerscentrum AF  1.215
7. Incidentele baten/lasten voorgaande jaren  663    ______
 Som der baten 100,0% 11.796

   
Besteed aan doelstelling  
 
 Beheren en verwerven   
1. Aankoopkosten natuurterreinen  74
2. Projectkosten terreinbeheer  3.906 
3. Uitvoeringskosten Beheer  4.000 
  Publiek, overheid en natuur   
4. Projectkosten  340
5. Uitvoeringskosten structurele exploitatie  1.518 
 Verenigingszaken   
6. Uitvoeringskosten structurele exploitatie  180    ______
   
 Besteed aan de doelstelling 84,9% 10.018 
 Kosten werving baten totaal  151 
 Kosten beheer en administratie  374    ______ 
 Som der lasten  10.543 
   ______ 
 
Resultaat boekjaar  1.253 
    
    
Bestemming van het resultaat    
   
 
 Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering  -165 
 Bestemmingsreserve activa doelstelling  -1 
  Bestemmingsreserve waardeverschil beleggingen 99 
 Continuïteitsreserve  78 
   1.242
   ______ 
 Totaal  1.253

(De in de tabellen vermelde bedragen zijn een veelvoud van € 1.000,--) 
    
   

1
37%

2
24%

3
13%

4
8%

5
2%

6
10%

7
6%

1
1%

2
39%

3
40%

4
3%

5
15%

6
2%
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Directie
H.J. de Vries

Fondsenwerving
J.B. Uildriks

Directiesecretaresse
J. Veenstra-Veenstra

HR
A. Bosma

Vereniginszaken en communicatie
Th. Wiersma (hoofd)

Financiën en administratie
J.A. de With (hoofd)

Natuurkwaliteit
C. Bakker (hoofd)

Beheer
P.A.M. de Wit  
(rentmeester/hoofd)

Communicatie en voorlichting
E.S. van der Kooi
D. de Klein

Interne Dienst
G. de Haan-Van der Meer
Th. Bruining

Secretariaat 
A. Kerkstra-Mulder
A. Liemburg
A. Roosma-Van der Veen

Bezoekerscentrum NPAF 
A.M.S. Laarman
E.S. van der Velde
M. Tolsma
D. Deijns

District Noard 
J.J. Jongsma (districtshoofd)
A. Wester (opzichter)
R.T. Kiewiet (opzichter)
J. Vlieger
G. van der Leest
F.A. Oud
J.J. Paulusma
O. Wesselius
J. Westerhof
J. van der Galiën

Beheerkwaliteit en  
inventarisatie 
H.J. Jager
S. Rintjema
E. van Vliet
H. Scholten
B. Veenstra

Financiële administratie
W. Bruinsma
J. de Boer

Administratie beheer/ 
Automatisering/ 
Carthografie
M. Rinzema-Bergsma
M. Wielenga
B. Boltjes

District Midden 
G. van der Burg (districtshoofd)
A. Huitema (opzichter)
W. Bouma
G. Bootsma
S. Dijkstra
B. Sjonger
S. Veenstra
A. de Haan

District Súd 
A. Zijlstra (districtshoofd)
R.B. de Ree (opzichter)
A. Akkerman
W. Boonstra
T. Jager
T.A. Kerkhof
H.F. Maring
R. Bosma
J. Groen

District West 
H. Pietersma (districtshoofd)
H. van der Draai (opzichter)
T. Kunst
J.E. Schram
T.P. de Witte
S.M. Sikkes
A. Nooitgedagt

ORGANISATIESCHEMA

Secr. Beheercoalitie
F. Krist

(Situatie ultimo 2014)
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Bestuur
mr. A. van der Meer (voorzitter)
mw. prof. dr. J. van der Meer-Kooistra (vice-voorzitter)
mw. ir. drs. J.F.X. Visser (secretaris)
ir. M. de Koe (penningmeester) 
ing. H.J. Dommerholt
prof. dr. H. Folmer 
ir. J. Houtsma 

Verenigingsraad
ir. S.A. Kroes (vice-voorzitter)
drs. J. Arjaans 
M. Dijkhoff 
ir. J. van Erp
S.S. Feenstra
dr. E. Fokkema
J.W. Hettinga 
drs. J. Hornstra 
J.P. Hovinga
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 FFP
mw. drs. H.M.G. Uilhoorn 
J.W. Visser BEc
mr. W.R. Visser 
S. van der Wal RA 
drs. L. Walstra
J. van der Weij

Juridisch adviseur 
mr. E.J. Rotshuizen

(ultimo december 2014)
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District Noard

District Súd

District Midden

District 
West

5

2

1
3

4

12
9

10 11

13
8

7

6

15
14

37

39
38

40

50

51

52 53

56 54

42

55
57

41
48

59
434445

49
47

58

46

36

29

24

30
35

342032
19

3331

18
25

17

16

26

21

27 28
22

23

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. Mûntsebuorsterolder,  

De Ryp en Syp Set
29. Dúne- en 

Follegeasterpolder

30. Bancopolder
31. Súdermarpolder
32. Huitebuersterbûtenpolder
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
55. Schaopedobbe
56. Stokersdobbe
57. Diaconievene
58. Easterskar
59. Lendebos

NATUURGEBIEDEN IT FRYSKE GEA
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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
Opmaak: It Fryske Gea
Fotografie: Archief It Fryske Gea, Albert 
Allema, Jan Jelle Jongsma, Dico de 
Klein, Elske van der Kooi, Tjerk Kunst, 
Iris van der Linden, Hans Pietersma, 
Bart Schoppers, Teun Veldman, Albert 
Wester, Jelle Witvoet, 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 20.479 hectare - verspreid over de 
provincie Fryslân en telt meer dan 30.000 leden.


