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Hoogtepunten uit 2017
Aankoop nieuwe natuurgebieden
     Gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid
  Zeldzame insecten gevonden
       Veilige oversteek Steggerdavaart
   Honderdduizenden bezoekers genieten van natuurterreinen
Start sanering en herinrichting Ald Dwinger
    Erespeld uitgereikt na 40 jaar lidmaatschap
 Vrijwilligers knappen heide op
      Grote betrokkenheid bevolking bij natuur
Nieuwe windwatermolen Alde Feanen
   Vogelkijkhut ‘Skiere Goes’ weer goed bereikbaar

Het volledigejaarverslag is tevinden via:
www.itfryskegea.nl/jaarverslag

Landschap en
cultuurhistorie
It Fryske Gea besteedde in 2017 
de nodige aandacht aan het 
Friese landschap en de cultuur-
historie. De activiteiten op het 
gebied van landschap en cultuur-
historie liepen sterk uiteen. Zo 
vervingen we het oude windmo-
lentje vlakbij de Cubapleats door 
een spiksplinternieuw exemplaar; 
een karakteristieke Bosman wind-
watermolen. Druk waren we ook 
met de restauratie van het arkje 
van de in 2001 overleden Friese 
schrijver Rink van der Velde. Op 
heel andere schaal waren we 
bezig met de parken rond Huize 
Olterterp en Martenastate. 

Natuurbeheer
Voor het natuurbeheer was 2017 een druk en 
interessant jaar. Gedurende het jaar vond er 
een aantal beheerevaluaties plaats. We voer-
den enkele projecten uit en kochten nieuwe 
terreinen aan, waaronder grasland in de Warku-
merwaard. Samen met andere partijen werd 
gewerkt aan de realisatie van nieuwe natuur in 
de Lendevallei, aan de sanering en herinrichting 
van het eilandje Ald Dwinger aan de rand van 
natuurgebied De Alde Feanen en waren we 
nauw betrokken bij de plannen met betrekking 
tot de realisatie van de Vismigratierivier door 
de Afsluitdijk. Dit en meer naast het reguliere 
beheer van de 69 natuurgebieden die we eind 
2017 in eigendom hadden. Goed voor een 
totaal oppervlak van 20.656 hectare.

Vereniging
Ook in 2017 kende onze vereniging weer een groei 
in ledenaantal. Om precies te zijn: eind 2017 
waren 35.630 mensen lid van It Fryske Gea! 
Samen met ruim 400 vrijwilligers en zo’n 65 mede-
werkers zorgen ze ervoor dat we kunnen werken 
aan natuurbescherming en natuurontwikkeling in 
de provincie Fryslân. En dat we ons blijvend 
kunnen inzetten voor het behoud van het Friese 
landschap en cultuurhistorisch erfgoed.

De leden, vrijwilligers, samenwerkingspartners en 
andere betrokkenen maken dat er veel draagvlak 
is voor onze vereniging en natuurbescherming. 
Bedankt namens de natuur in Fryslân!



Planten en dieren
Wereldwijd, maar zeker ook in ons land staat 
de soortenrijkdom onder druk. Dat geldt niet 
alleen voor planten, maar ook voor de dieren-
wereld. Wij zien dat bijvoorbeeld aan de terug-
loop van het aantal insecten en weidevogels de 
laatste decennia. Gelukkig kunnen we vanuit 
onze natuurterreinen ook lichtpuntjes melden. 
Zo ontdekten we in 2017, naast veelvoorkomen-
de, enkele zeldzame vlindersoorten zoals de 
eikenpage en de grote weerschijnvlinder. In de 
Schaopedobbe zijn in 2017 twee zeldzame 
kommavlinders waargenomen. We komen aan 
deze en andere informatie via jaarlijkse inventa-
risaties waar honderden vrijwilligers aan mee-
werken.

Recreatie en educatie
It Fryske Gea werkt er graag aan mee om mensen 
te laten genieten van haar ruim zestig natuurgebie-
den. Dat werd ook in 2017 enorm gewaardeerd. 
Onze natuurterreinen konden honderdduizenden 
bezoekers verwelkomen: volwassenen, gezinnen en 
kinderen. Tijdens georganiseerde excursies en 
evenementen, maar ook om er op eigen gelegen-
heid gewoon even (tussen)uit te zijn. Met excur-
sies, themamiddagen, kinderfeestjes, schoolreisjes 
en ook educatieprogramma’s betrokken we ook dit 
jaar weer duizenden jongeren bij de natuur én ons 
werk. Goede communicatie speelt bij dit alles een 
belangrijke rol. Daarvoor gebruikt de vereniging 
haar ledenmagazine, de speciale jeugduitgave 
Kids-Gea! en maakt ze optimaal gebruik van de 
mogelijkheden van social media.

Beleidsadvisering
It Fryske Gea is dé belangenbehartiger van natuur en land-
schap in de provincie Fryslân. Dat vraagt dat wij ons niet 
alleen bezig houden met natuurbeheer, maar ook meedenken 
en -praten over beleid dat raakt aan natuur en landschap. In 
2017 zorgden we ervoor dat natuur op de politieke agenda 
stond en maakten we ons sterk voor voldoende (provinciale) 
middelen voor dezelfde natuur. Beleid dat natuur- en land-
schapskwaliteit nadelig beïnvloedt, probeerden we tegen te  
houden of aangepast te krijgen. Als het even kon, trokken we 
hierin gezamenlijk op met de andere groene organisaties in de 
provincie.

It Fryske Gea is met gepaste trots dé vereniging voor 
natuurbescherming in Fryslân. Zij realiseert dat door het beheren van 
ruim 20.600 hectare natuurterrein waaronder graslanden, bossen, 
meren en plassen, moerassen en heide. Maar ook met sterk daaraan 
gerelateerde activiteiten als landschapsbescherming, monitoring en 
het verstrekken van informatie, educatie en voorlichting.

De betrokkenheid van inwoners met de natuur in Fryslân is erg groot, 
zo bleek uit de natuurenquête in 2017. De respondenten gaven de 
natuur in onze provincie een hoog rapportcijfer. Tegelijk zijn er zorgen 
over bijvoorbeeld de daling van de biodiversiteit. We maken ons er 
dan ook sterk voor dat de biodiversiteit niet alleen behouden, maar 
ook zo veel mogelijk hersteld wordt.

It Fryske Gea staat midden in de Friese samenleving en dankzij onder 
andere de social media staan wij in direct contact met onze leden en 
andere geïnteresseerden. Deze interactie wordt steeds belangrijker en 
de toenemende betrokkenheid van de diverse groeperingen stellen wij 
zeer op prijs.

Aan deze en andere ontwikkelingen het afgelopen jaar ontlenen we 
veel vertrouwen voor de toekomst. Daarbij blijven we alert en is het 
belangrijk dat onze vereniging staat als een huis: financieel gezond, 
met een grote - nog steeds groeiende - achterban van inmiddels bijna 
36.000 leden en aanwezig op de plekken en momenten die er toe 
doen.

Tot slot: 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!

Financiën
Het jaar 2017 was voor It Fryske Gea in financieel opzicht een goed jaar. We streven 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. 

Het totale resultaat over 2017 bedraagt 159 duizend euro positief. Door indexering van de 
pachtopbrengsten en door de groei van het ledenaantal zijn meer opbrengsten gegenereerd. De 
wervingskosten en kosten beheer en administratie zijn in lijn met de verwachting.

Met de invoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), waarvoor It Fryske Gea 
medio 2017 de beschikking ontving voor de periode 2017 tot en met 2022 zijn de beheertaken 
van de vereniging voor langere periode financieel afgedekt. 

It Fryske Gea werkt nauw samen met de Provinsje Fryslân, die de vereniging subsidieert op 
basis van een productbegroting waarin een bijdrage wordt verstrekt voor diverse uitgevoerde 
producten/diensten. In 2016 heeft de provincie de productbegroting goedgekeurd en een 
meerjarenbeschikking afgegeven voor de jaren 2017-2020. 

Voor het behoud van bosgronden in Nederland is de boscompensatieregeling in het leven 
geroepen. In 2017 heeft It Fryske Gea ca. 77 duizend euro ontvangen van derden voor boscom-
pensatie. Op korte termijn worden geen opbrengsten meer verwacht inzake deze regeling. 

Bijzonder dankbaar is It Fryske Gea voor het totaalbedrag van 854 duizend euro dat zij in 2017 
heeft ontvangen uit diverse erfenissen en legaten. 

Van de Nationale Postcode Loterij mocht It Fryske Gea in 2017 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 
ruim 20.600 hectare - verspreid over de provincie 
Fryslân en telt meer dan 35.000 leden.
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“Het afgelopen jaar hebben we ons ook 
actief ingezet voor het Friese landschap 
en de cultuurhistorie. Omdat natuur, 
landschap en cultuurhistorie veel 
raakvlakken hebben. Maar ook omdat 
ze Fryslân als geheel verbinden en zo 
bijzonder maken.”

“Zolang het de natuur niet schaadt, 
laten we mensen graag genieten van 
onze natuurgebieden. Daarom is het 
merendeel van onze natuurterreinen 
vrij toegankelijk voor het publiek. In 
2017 maakten honderdduizenden 
bezoekers daar gebruik van.”


