
Hoogtepunten uit 2018:

- opening gemaal De Heining

 - merkbare resultaten Lifeproject De Alde Feanen

- noodklok voor de weidevogel

 - veel nieuwe volgers op social media

- samenwerken en kennis delen met project ‘Natuer mei de Mienskip’

 - aanleg ecologische verbindingszone Easterskar

- honderdduizenden bezoekers genoten van natuurterreinen

 - kraanvogel geboren op Delleboersterheide
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Beleid en opinie
It Fryske Gea komt op voor het belang van 
zowel de natuur als het Friese landschap. Dat 
doen we niet alleen via ons beleid en in het veld, 
maar ook buiten de deur. Door mee te praten, 
denken en adviseren over beleid wat onze 
leefomgeving raakt. Door er voor te zorgen dat 
natuur- en landschapsontwikkeling op de 
politieke agenda staan. Maar ook door aan de 
bel te trekken als we signaleren dat bepaalde 
plannen ten koste gaan van de Friese natuur, 
het landschap en cultureel erfgoed. Zo boden 
we samen met negen andere organisaties een 
plan aan voor de natuuropgave in en van de 
provincie Fryslân. Onderschreven we de petitie 
tegen zandwinning in het IJsselmeer en 
besteedden we aandacht aan de weidevogel-, 
klimaat- en biodiversiteitsproblematiek. 

Planten en dieren
Overal in de wereld staat de soortenrijkdom onder 
druk. Dat geldt voor planten én dieren. Wij zien dat 
terug in de afname van het aantal weidevogels, 
vlinders en insecten de laatste decennia. Niet 
zonder reden werd in december 2018 het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel gelanceerd. We steunen dit 
initiatief van harte en signaleren hier en daar 
gelukkig ook lichtpuntjes in onze natuurgebieden. 

Hoe onze natuurgebieden er voor staan, meten we 
voor een belangrijk deel af aan de soorten en 
aantallen planten en dieren die we aantreffen. Deze 
en andere informatie verzamelen we via inventari-
saties, waar ook in 2018 honderden vrijwilligers aan 
meewerkten, en gaven we opdrachten aan onder-
zoeksbureaus. Bijzonder was dat op Oost-Ameland 
zeventien bedreigde broedvogels werden gespot. 
Ook de geboorte van een kraanvogel op de Delle-
boersterheide stemt ons gelukkig. Een teken dat het 
daar goed gaat met de natuurkwaliteit. 

Recreatie en educatie
Als It Fryske Gea gaan we zorgvuldig om met de natuur. 
Tegelijkertijd laten we jong en oud(er) graag zo vaak 
mogelijk genieten van onze ruim zestig natuurgebieden. 
Daarin slagen we goed. Ook afgelopen jaar trokken 
onze terreinen honderdduizenden bezoekers. Ze 
verkenden op eigen gelegenheid de natuur of namen 
deel aan excursies, evenementen en educatieprogram-
ma’s. Volwassenen, gezinnen en kinderen. Ook deden 
we het nodige aan het verbeteren van de toeganke-
lijkheid en informatievoorziening zelf, zowel in de 
natuurgebieden als online. De in 2018 vernieuwde 
website, waarin veel aandacht voor activiteiten, trekt 
een toenemend aantal bezoekers. Hetzelfde geldt voor 
onze facebookpagina (ruim 12.000 volgers) en twitter-
account (ruim 3.000 volgers) waardoor we in direct 
contact staan met zowel leden als geïnteresseerde 
bezoekers van onze natuurterreinen. En online kon via 
webcams ook een broedende havik en zeearend in De 
Alde Feanen worden gevolgd.

Een compleet overzicht is te vinden via

www.itfryskegea.nl/jaarverslag



Landschap en cultuurhistorie
It Fryske Gea besteedde in 2018 veel 
aandacht aan cultuurhistorie en het Friese 
landschap. Zowel in de vorm van onderzoek, 
planvorming als uitvoering. En als het even 
kon in samenhang met natuurbeheer. Een 
mooi voorbeeld is het onderzoek naar de 
samenhang tussen landschap en ecologische 
hoofdstructuur als input voor de provinciale 
omgevingsvisie. Maar ook het maken van 
herstelplannen voor Park Jongemastate en 
Landgoed Martenastate sluiten hierop aan. 
Net zo goed als het in kaart brengen van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van Peazemer-
lannen. 

Natuurbeheer
In 2018 kreeg It Fryske Gea weer enkele nieuwe 
gebieden in beheer, waaronder een nieuw stuk natuur 
van ruim 90 hectare in de Lendevallei als afsluiting van 
het project herinrichting Wolvega Zuid en het cultuur-
historisch belangrijke Rikkinge Es bij Oosterwolde. Het 
beheer van het Ketliker Skar, het Rysterbosk en Petgat-
ten De Feanhoop werd in het verslagjaar geëvalueerd. 
Ook waren we betrokken bij interessante projecten, 
waaronder de ingebruikname van gemaal De Heining, 
de opening van het Afsluitdijk Wadden Center en de 
realisatie van nieuwe natuur in de Lendevallei. Dit en 
meer vond plaats naast het gebruikelijke beheer van de 
bijna zeventig natuurgebieden die we in eigendom 
hebben. Goed voor een totaal oppervlakte van ruim 
20.600 hectare.

Vereniging
Ook in 2018 kende It Fryske Gea een groei van 
het aantal leden. Om precies te zijn: eind 2018 
waren 36.294 mensen lid van onze vereniging! 
Ruim 650 meer dan het jaar daarvoor. Samen met 
zo’n 400 vrijwilligers en 65 medewerkers zorgen 
ze ervoor dat It Fryke Gea haar taak als natuur-
beschermer en -ontwikkelaar in Fryslân adequaat 
kan uitvoeren. En zich kan inzetten voor behoud 
van het Friese landschap en cultuurhistorisch 
erfgoed. Al dan niet samen met andere partijen 
die daarmee het beste voor hebben. 

De leden, vrijwilligers, samenwerkingspartners en 
andere betrokkenen maken dat er een groot 
draagvlak bestaat voor onze vereniging en 
natuurbescherming. Bedankt daarvoor namens 
de natuur in Fryslân!
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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, voorlicht-
ing en het bieden van recreatiemogelijkheden.

It Fryske Gea werkt doorlopend aan een optimale kwaliteit van de 
leefomgeving van mensen, dieren en planten in Fryslân. Van 
oudsher vanuit ons terreinbezit, maar ook door de bescherming 
van landschap en cultuurhistorische waarden. Niet in de laatste 
plaats omdat natuur, landschap en cultuurhistorie veel raakvlakken 
hebben. Maar ook omdat ze Fryslân als geheel verbinden en zo 
bijzonder maken.

Onze vereniging staat midden in de Friese samenleving en dankzij 
onder andere de social media staan wij in direct contact met onze 
inmiddels meer dan 36.000 leden en andere geïnteresseerden. 
Deze interactie wordt van steeds groter belang en de toenemende 
betrokkenheid van de diverse groeperingen stellen wij zeer op 
prijs.

Aan deze en andere ontwikkelingen in het afgelopen jaar ontlenen 
we veel vertrouwen voor de toekomst. Desalniettemin blijven we 
alert en is het belangrijk dat It Fryske Gea staat als een huis: 
financieel gezond, met een grote – nog steeds groeiende – achter-
ban en aanwezig op de plekken en momenten die er toe doen.

Tot slot: Steeds weer blijkt dat onze natuurterreinen en activiteit-
en zeer worden gewaardeerd. Een compliment voor al onze 
medewerkers en vrijwilligers is hier dan ook op zijn plaats!

It Fryske Gea
Van Harinxmaweg 17
9246 Olterterp

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

It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en 
ontwikkeling van natuur en landschap en de 
bescherming van cultuurhistorische waarden in 
Fryslân. De vereniging heeft bijna 70 verschillende 
natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 
20.618 hectare - verspreid over de provincie Fryslân 
en telt meer dan 36.000 leden.
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“Fryslân behoort tot de
mooiste provincies van
Nederland en is ons inziens
zelfs de mooiste! Maar er
zijn bedreigingen. It Fryske
Gea wil zich er sterk voor
maken dat de biodiversiteit
niet alleen behouden, maar
ook zo veel mogelijk hersteld
wordt.”

“Samen met andere
organisaties hebben we
aansprekende projecten
afgerond zoals het Afsluitdijk
Wadden Center en het project
Vijfhuizen ‘Fan Swiet nei Sâlt’.
Veel van de uitgevoerde
projecten leiden tot een
robuustere natuur en het zijn
juist deze gebieden waar wij
de vooruitgang van de
natuur zien.”

Financiën
Ook in 2018 was It Fryske Gea financieel gezond. We streven er naar de 
structurele baten en lasten zodanig in balans te houden dat ze elkaar 
dekken, eventueel onder toevoeging van opbrengsten uit beleggingen en 
rente. 

Met de invoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), 
waarvoor de vereniging een beschikking bezit voor de periode 2017 tot en 
met 2022, zijn de beheertaken voor langere periode financieel afgedekt.

It Fryske Gea werkt nauw samen met de provincie Fryslân op basis van een 
productbegroting waarin  subsidie wordt verstrekt voor verschillende 
uitgevoerde producten en diensten. In 2016 keurde de provincie de 
productbegroting goed voor de periode 2017-2020. 

Dankbaar zijn we voor de 108 duizend euro  die we in 2018 ontvingen uit 
diverse legaten, erfenissen en giften. Van de Nationale Postcode Loterij 
ontvingen we in het verslagjaar een bijdrage van 937 duizend euro. Deze 
bijdrage kwam geheel ten goede aan projecten, aankoop van natuur-
terreinen en incidentele uitgaven.

Om toekomstige verwerving van natuurterreinen binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur mogelijk te maken, proberen we mits het resultaat het 
toelaat  hiervoor jaarlijks 600 duizend euro  te reserveren. Dit conform de 
aankoopstrategie.

De kosten van projecten worden grotendeels gefinancierd met Rijks- en 
Provinciale subsidies, Europese steun en bijdragen van gemeenten, 
fondsen, bedrijven, instellingen en particulieren. Wat niet gesubsidieerd 
wordt, komt uit bijzondere baten (Nationale Postcode Loterij en andere 
bronnen), dan wel reserves. 

Door verschillende incidentele oorzaken bedroeg het uiteindelijke
resultaat over 2018 in totaal 667 duizend euro negatief.


