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Hoogtepunten uit 2016:              

Vismigratierivier krijgt vorm

Makkumer Noardwaard opgeknapt

    Drie plantensoorten herontdekt

        De zwaluw, een sierlijke luchtacrobaat

             Activiteiten trekken veel deelnemers, jong en oud

     Lammetjesdag, een lentefeest!

       Klim- en klauterbaan in het Rysterbosk

             It Fryske Gea verzet zich tegen Windpark Fryslân

          Helomasluisje bewaard voor de toekomst

            Zilte vitaliteit in de praktijk

      Trouwe leden in het zonnetje

De natuur beschermen en versterken doet It 
Fryske Gea niet alleen buiten, in onze 
natuurterreinen, maar ook aan de overlegtafels 
waar beleid wordt ontwikkeld. Door mee te 
praten en te adviseren wordt eraan 
bijgedragen dat natuur op de politieke agenda 
staat en dat er geld voor wordt vrijgemaakt. 
Daarnaast kunnen we tijdig aan de bel trekken 
als er plannen voorliggen die wij uit oogpunt 
van natuur en landschap liever anders zien. Als 
het even kan, trekken we hierin gezamenlijk op 
met andere groene organisaties in de 
provincie.

Het doet mensen goed om regelmatig 
buiten te zijn. We zien dan ook dat 
mensen in hun vrije tijd steeds vaker in 
de natuur op zoek gaan naar rust, 
ruimte en ontspanning. De honderden 
excursies die we organiseerden in 2016 
brachten veel volwassenen en kinderen 
in aanraking met de natuur.

Recreatief gebruik vraagt ook om goede 
hedendaagse voorzieningen zoals de 
oplaadpunten voor elektrische fietsen 
die dit jaar werden geplaatst en 
faciliteiten waardoor ook mensen met 
een functiebeperking van de natuur 
kunnen genieten.

Het volledige overzichtis te vinden opwww.itfryskegea.nl  jaarverslag

De hoeveelheid planten en 
dieren in onze natuurgebieden 
is de graadmeter voor de 
kwaliteit van de natuur. It 
Fryske Gea brengt van alle 
terreinen elke zes jaar in beeld 
welke planten, vogels, 
insecten, reptielen en 
amfibieën er leven. De 
karteringen worden zoveel 
mogelijk uitgevoerd in 
samenwerking met 
vrijwilligers.

In 2016 was er goed nieuws 
wat een aantal soorten betreft. 
Zo deed de otter het goed en 
bij de weidevogels zette het 
herstel in onze 
natuurgebieden door. 

Beleidsadvisering

Planten en dieren

Recreatie en educatie



Eind 2016 had It Fryske Gea 69 
natuurgebieden in beheer met een 
totale oppervlakte van 20.618 hectare. 
Deze gebieden worden dusdanig 
beheerd dat de kwaliteit wordt 
behouden. Waar nodig of mogelijk 
wordt ingezet op verbetering van de 
kwaliteit. Alle beheersmaatregelen zijn 
afgestemd op het soort gebied, zoals 
bos, heide, weidevogel- en botanisch 
grasland, wetland, moeras, kwelder en 
duingebied.

It Fryske Gea hield zich in 2016 ook actief 
bezig met het cultuurlandschap. Daarin 
wordt de vereniging gesteund door de 
uitkomsten van een enquête ter 
gelegenheid van haar 85-jarig bestaan een 
jaar eerder. Hierin was de leden gevraagd 
naar hun mening over de relatie tussen 
natuur en onder meer wonen, werken en 
recreëren, cultuurhistorische elementen 
en landbouw. Bijna 30 procent van de 
aangeschreven leden vulde de enquête in. 
Eén van de conclusies: de leden willen dat 
It Fryske Gea zich actief bemoeit met de 
ontwikkelingen in het cultuurlandschap.

It Fryske Gea zet zich al sinds 1930 in voor de 
natuur in Fryslân en is dé provinciale 
vereniging voor natuurbescherming. Behalve 
beschermen, ontwikkelt It Fryske Gea ook 
nieuwe natuur. Daarnaast zet de vereniging 
zich in voor het behoud van het Friese 
landschap en het cultuurhistorisch erfgoed 
in de provincie Fryslân. Dat kan alleen 
dankzij de inzet van zo’n 65 medewerkers, 
meer dan 400 vrijwilligers en de steun van 
meer dan 34.000 leden.

De vereniging kent veel trouwe leden. In 2016 
ontvingen 70 leden tijdens de Trouwe 
Ledendag uit handen van de voorzitter een 
speciale zilveren draagspeld als waardering 
voor hun 40 jaar trouwe lidmaatschap.

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

Landschap en
cultuurhistorie

Natuurbeheer

Vereniging
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It Fryske Gea is met gepaste trots dé vereniging voor 
natuurbescherming in Fryslân. Natuur beschermen is 
meer dan alleen natuurgebieden beheren. Het omvat 
ook het vormen van draagvlak, zorgen voor betrokken-
heid, verstrekken van informatie, educatie en voor-
lichting, het bieden van recreatiemogelijkheden etc. 

Zolang het de natuur niet schaadt, laten we mensen 
graag genieten van de natuurgebieden. Daarom is het 
merendeel van onze meer dan zestig terreinen vrij 
toegankelijk voor het publiek. In 2016 konden wij 
honderdduizenden bezoekers welkom heten in onze 
natuurgebieden.
 
Medio 2016 kwam het onderwerp Landschapspijn in 
de belangstelling: de groeiende zorg van de Friese 
samenleving over het landschap en de daarbij 
horende rijkdom aan dieren en planten. Duidelijk werd 
dat er een taak voor It Fryske Gea ligt om de Friese 
biodiversiteit te beschermen en voor de toekomstige 
generaties te bewaren.

Aan deze en andere ontwikkelingen ontlenen we veel 
vertrouwen voor de toekomst. Desalniettemin blijven 
we alert en is het belangrijk dat onze vereniging staat 
als een huis: financieel gezond, met een grote stabiele 
achterban van ruim 34.000 leden en aanwezig op de 
plekken en momenten die er toe doen.

Financiën
2016 was voor It Fryske Gea in financieel opzicht een goed jaar. De vereniging 
streeft ernaar de structurele baten en lasten zodanig in balans te houden dat ze 
elkaar dekken, eventueel onder toevoeging van de opbrengsten uit beleggingen en 
rente. Bijzonder dankbaar is It Fryske Gea voor het totaalbedrag van 970 duizend 
euro dat zij in 2016 heeft ontvangen uit diverse erfenissen en legaten. Mede 
dankzij deze incidentele baten bedraagt het totaal resultaat 1.595 duizend euro 
positief.

Het resultaat van structurele baten en lasten is 87 duizend euro negatief. Dat 
komt onder andere door hogere uitgaven terreinbeheer dan begroot. De ontvangen 
subsidies zijn in lijn met de verwachting en ontvangsten uit voorgaande jaren. 
Daarnaast is in 2016 wederom een bijdrage voor de monitoringsactiviteiten 
ontvangen. Het resultaat van de incidentele baten en lasten is 1.682 duizend euro 
positief.

It Fryske Gea werkt nauw samen met de provincie Fryslân, die de vereniging 
subsidieert op basis van een productbegroting. De provincie verstrekt een 
bijdrage voor diverse uitgevoerde producten en diensten.

Voor het behoud van bosgronden in Nederland is de boscompensatieregeling in 
het leven geroepen. In 2016 heeft It Fryske Gea ca. 715 duizend euro ontvangen van 
derden voor boscompensatie. Hiermee wordt gezorgd voor het behoud en het 
instant houden van bosgrond.

Van de Nationale Postcode Loterij mocht It Fryske Gea in 2016 een bijdrage van 
937 duizend euro ontvangen. Deze bijdrage is geheel benut voor projecten, 
aankoop van natuurterrein en andere incidentele uitgaven. 

De kosten van projecten worden voor een groot deel gefinancierd met subsidies 
van de rijks en provinciale overheid, met Europees geld en bijdragen 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.
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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 69 verschillende 
natuurgebieden – met een totale oppervlakte van 
20.618 hectare – verspreid over de provincie 
Fryslân en telt meer dan 34.000 leden.

It Fryske Gea
Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp

9244 ZN Beetsterzwaag
T 0512-381448
info@itfryskegea.nl
www.itfryskegea.nl

“It Fryske Gea staat midden in de 
Friese samenleving. De betrokkenheid 
van onze leden en toenemende interac-
tie met de diverse groeperingen in de 
samenleving stellen wij zeer op prijs.”
      
     Drs. H.J. de Vries, directeur

“Steeds weer blijkt dat onze 
natuurterreinen en activiteiten zeer 
worden gewaardeerd. Een compliment voor 
al onze medewerkers en vrijwilligers is 
hier dan ook op zijn plaats.”
      
     Mr. A. van der Meer, voorzitter

Voor u ligt een beknopte papieren versie van ons 
Jaarverslag 2016. Graag nodigen wij u uit om de 
uitgebreide digitale versie te raadplegen via 
www.itfryskegea.nl/jaarverslag. Daar laten wij u in 
woord, beeld en geluid en ‘highlights’ zien wat ons in 
genoemd jaar bezighield.


