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Informatie

Wandelroute
De route van 12 km (rode paaltjes) start bij de parkeer-

plaats aan de Richard de Jungweg, bij de vogelkijkhut 

Skiere Goes in Rotsterhaule. Er zijn evenwel meer 

startplaatsen: aan de Bisschopsweg, op de driesprong 

van de Hegedyk afslag Scharweg (de weg van Heeren-

veen-Echtenerbrug), de Scharweg/Bisschopsweg en 

halverwege de Scharweg bij het kanaal is plaats voor 6 

auto’s. 

Broedseizoen
Een deel van het gebied is niet toegankelijk tijdens het 

broedseizoen van 15 maart tot 1 juli. De lengte van de 

wandelroute is dan 10 km.

Laarzen of hoge schoenen
Na een periode van regen kan het gebied nogal nat zijn. 

Laarzen of hoge, dichte wandelschoenen zijn dan aan te 

bevelen. 

Wandelen door het 
boeiende landschap 
van het Easterskar 

Dwalen door uitgestrekte rietlanden en 
mysterieus moerasbos, over stripen langs 
petgaten met een grote plantenrijkdom.
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Toen begin twintigste eeuw de Grote 
Johannesgaaster veenpolder ten prooi viel 
aan de ontginningsdrift werd het Westerskar 
ontgonnen. Gelukkig bleef het Easterskar door 
veranderende inzichten gespaard. Maar het had 
niet veel gescheeld of ook dit laagveenmoeras 
was ontgonnen. En dat allemaal in het kader 
van de werkloosheidsbestrijding. Toen echter 
de industrialisatie toenam, stopte het project. 
Zo bleef het zompige laagveenmoerasgebied 
met uitgestrekte rietlanden, petgaten, stripen, 

elzenbroekbossen en moerasbos bewaard. 
It Fryske Gea kreeg begin jaren zestig de eerste 
vijftig hectare in bezit. Successievelijk werd het 
natuurgebied uitgebreid tot 551 hectare en is 
het van groot belang voor vogels, vlinders en 
andere dieren. Maar ook een natuurgebied heeft 
beheer nodig. Ten behoeve van water en de 
waterkwaliteit is in het gebied de laatste jaren 
nogal wat overhoop gehaald en heringericht. 
Sindsdien is het Easterskar weer een uniek 
zompig landschap.

Zompig moerasgebied, gered door de tijd 

Tekst: Roely Boer
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4 Laagveenhistorie
Eeuwenoud zijn de overgebleven laagveengebiedjes in het Eas-
terskar. Toen na de laatste ijstijd in grote delen van Fryslân wa-
ter binnen stroomde, kon het door de leemlaag nergens heen. 
Door stilstaand water op de keileemlaag vormden plantenres-
ten laag voor laag veen. Slimme mensen ontdekten dat het 
gedroogde veen een prima brandstof was, maar nog slimmere 
mensen zagen begin negentiende eeuw brood in de vervening. 
Gelukkig is niet alle laagveen afgegraven en bleven er gebie-
den bewaard. Niet alleen een zegen voor planten en dieren, 
maar ook een genoegen voor de mens. 

5 Petgaten en legakkers
Petgaten zijn langgerekte stroken water. Ze zijn ontstaan door het 
uitbaggeren van veen. Het veen werd op de legakkers ernaast ge-
legd zodat het kon drogen en tot repen turf verwerkt. Verdroging 
en het dichtgroeien van de petgaten ging ten koste van het moe-
rasgebied met alle daarin voorkomende fl ora en fauna. Daarom 
zijn ook in het Easterskar net zoals in veel andere natuurgebieden 
oude petgaten uitgebaggerd en nieuwe gegraven. 

6 Rietvelden en moerasbos
Deze landschapstypen zijn zeer opvallend in het Easterskar. 
Door veenmossen ontstaat op natuurlijke wijze veenmosriet-
land met kamvaren en moerasvaren. In het moerasbos groeien 
voornamelijk zwarte els en grauwe wilg. Langs de verlande slo-
ten en de randen van de elzenbroekbosjes groeit wilde gagel. 
Niet al het riet wordt gemaaid. Op plekken waar het goed nat 
is, blijft het riet staan omdat vooral de bruine kiekendief graag 
in oud riet nestelt. Ook voor purperreiger, roerdomp en wa-
terral is het uitermate belangrijk om verdroging en verbossing 
tegen te gaan. 

1 Oeverzwaluwwand 
In het voorjaar van 2016 heeft It Fryske Gea een permanen-
te zwaluwwand voor oeverzwaluwen geplaatst, in combinatie 
met een vleermuizenbunker. Zwaluwen jagen overdag, vleer-
muizen in de avondschemering en ’s nachts zodat de luchta-
crobaten elkaar niet in het vaarwater zitten. Vroeger nestelde 
elk jaar een kolonie oeverzwaluwen in een klein zanddepot, 
maar dat was in verval geraakt. Het nieuwe onderkomen bleek 
meteen een succes. De hele zwaluwwand was met meer dan 
honderd broedparen zo vol. 

2 Vogelkijkhut
‘Skiere goes’ is de naam van de prachtige vogelkijkhut met 
een rieten puntdak aan de rand van een grote waterplas. Voor 
vogelaars is het een unieke gelegenheid om de vogelrijkdom 
te bekijken. Het natuurgebied heeft namelijk een grote aan-
trekkingskracht op vogels. Het is het domein van maar liefst 
90 soorten broedvogels, vooral vogels die zich thuisvoelen in 
moerasbos en ruigteterreinen. De zeearend is een geregelde 
gast, evenals de zilverreiger, lepelaar en roerdomp. Het hele 
jaar zijn er grote groepen ganzen te zien. En niet te vergeten 
veel pleisterende vogels, zoals blauwe kiekendief, boomvalk, 
ruigpootbuizerd, houtsnip, klapekster. 
 
3 Bloemrijke vegetatie
Op de randen van de grotere plassen groeit moerasspirea, ech-
te valeriaan, poelruit, koninginnekruid en grote kattenstaart. 
Tot de bloemrijke vegetatie behoren ook rietorchis, moeras-
lathyrus en het voor Fryslân bijzondere moeraswolfsmelk. Ook 
het gewoon blaasjeskruid bloeit er soms zeer rijk. Opvallend 
zijn de pluimzegge in de smalle slootjes en de drijftillen waarop 
waterscheerling groeit met watermunt en blauw glidkruid. Er 
komt zelfs ronde zegge voor. 

Grauwe gans / Skiere goes

Oeverzwaluwwand



Algemene informatie 

Faunapassages
Het Easterskar is het leefgebied van adder en ringslang, maar 
ook van andere reptielen en amfi bieën. De heikikker bijvoor-
beeld komt er voor, evenals de kleine watersalamander en 
de levendbarende hagedis. Voor het veilig oversteken zijn op 
twee plaatsen ‘buizen’ met roosters door de weg geplaatst. 
Omdat de otter de laatste jaren ook weer in het gebied is te-
ruggekeerd van weggeweest, is een bestaande duiker onder 
de weg door geschikt gemaakt voor een veilige oversteek. 

Aalscholverkolonie
In de jaren zestig was er nog slechts één broedkolonie aal-
scholvers in Nederland. Sinds het in 1970 een beschermde 
soort werd, is het aantal broedkolonies weer toegenomen. In 
Fryslân eerst alleen in De Alde Feanen, maar inmiddels zijn ze 
meer verspreid over de provincie. Ook in het Easterskar stre-
ken aalscholvers neer. 

7 Inrichtingsmaatregelen
In de loop der jaren ging de natuurkwaliteit in het Easterskar 
door verdroging achteruit. Daarom besloot It Fryske Gea tot 
maatregelen. Alle werkzaamheden stonden in het teken van 
water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nieuwe petga-
ten en andere delen die door afgraving onder water kwamen 
te staan, zorgen voor wateropvang bij overvloedige regen. De 
vogels profi teren en de vegetatie herstelt zich. 

8 Schrale graslanden 
De graslanden worden niet bemest waardoor de sloten schoon 
blijven en de plantenrijkdom groot is. Op het schrale grasland 
groeit onder meer tandjesgras, hondsviooltje, tormentil, hei-
dekartelblad, klokjesgentiaan, gewone dopheide, blauwe 
knoop, Spaanse ruiter en ronde zonnedauw. 

9 Vlinders en libellen
De schraallanden zijn ook van grote waarde voor vlinders, 
libellen en andere insecten. De waardplanten moerasviooltje 
en tormentil zorgen voor de aanwezigheid van respectievelijk 
zilveren maan en aardbeivlinder. 

10 Helofytenfi lter 
Jaren geleden is bij het Easterskar een helofytenfi lter, ook wel 
rietfi lter genoemd, aangelegd om het water uit de Tsjonger te 
zuiveren. Niet de rietplanten zuiveren het water, maar de bac-
teriën. Het riet zorgt echter wel voor een goede leefkwaliteit 
van de bacteriën. 

Bruine kikker / Brune kikkert Groot dikkopje / Foars groukopke

Petgat Glassnijder / Maitiidsbiter


