Deze 4 pagina’s
kunt u vouwen
tot een folder!

Wandel

ROUTE

Wandelroutes
Het Ketliker Skar (5 km), de Ketlikerheide (3,5 km) en
een combinatie van beide (8,5 km). De start is bij de
parkeerplaats van It Fryske Gea aan de Schoterlandseweg. De Ketlikerheidewandeling start aan de overkant
van de Schoterlandseweg, achter het klaphek tegenover
de ingang van informatiecentrum ‘It Beekpronkje’.

Bereikbaarheid
Parkeerplaats aan de Schoterlandseweg, tussen Mildam
en Nieuwehorne.
Voor openbaar vervoer:
inlichtingen bij OV Reisinformatie, tel. 0900-9292 of
www.9292.nl

Wandelen door het
Ketliker Skar en over
de Ketlikerheide

Honden
In het Ketliker Skar grazen Schotse Hooglanders.
Daarom zijn honden niet toegestaan.
Op de Ketlikerheide mogen honden aangelijnd mee.

Mindervalidenpad
In het Ketliker Skar is een mindervalidenpad van 2,5 km,
maar een rondje van 1 km is ook mogelijk.

Informatiecentrum
It Beekpronkje
Het onbemande informatiecentrum bij het bedrijfsgebouw is dagelijks (ook in het weekend) geopend.

Wandel-app door natuurterreinen It Fryske Gea
Een telefoon meenemen tijdens een wandeling is niet
alleen veilig, maar ook erg leuk. Zo bestaan er verschillende apps die wandelroutes verschaffen en dus handig
zijn om mee te nemen tijdens het wandelen. Bijvoorbeeld de wandel-app van de Slachtemarathon. Hierin
wordt, naast meer algemene informatie, elke maand een
nieuwe oefenroute door een natuurgebied van It Fryske
Gea opgenomen. Deze gratis app - mogelijk gemaakt
door de Stichting Ynnatura - vindt u in de apple store of
play store.

It Fryske Gea
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 14 48
E-mail info@itfryskegea.nl
Website www.itfryskegea.nl

Boeiende afwisseling van
bos, graslanden en heide

Wandelen

Het natuurgebied biedt mooie mogelijkheden voor een wandeling. De start is bij de parkeerplaats
van It Fryske Gea aan de Schoterlandseweg. De Ketlikerheidewandeling start aan de overkant van de
Schoterlandseweg, achter het klaphek tegenover de ingang van informatiecentrum ‘It Beekpronkje’.

Het Ketliker Skar beslaat 420 hectare en
omvat onder meer cultuurbos het Ketliker
Skar, de Ketlikerheide en het beekdal de
Tsjongerdellen. Dit unieke natuurgebied
tussen de rivier de Tsjonger en de uitlopers
van het Drents Plateau is ontstaan in
de laatste ijstijd. Ook dit oorspronkelijk
grote heidegebied ontkwam niet aan de
ontginningsdrift van veel adellijke en
voorname families. De heide werd geschikt
gemaakt voor landbouw en houtproductie.
Zo legde de familie Bieruma Oosting aan het
eind van de negentiende eeuw onder meer
het cultuurbos aan ten noorden van de rivier
de Tsjonger. Gelukkig bleef een deel van de
heide gespaard. Dankzij de overname van
It Fryske Gea in 1969 werd de teloorgang
van een uniek gebied voorkomen. Sterker
nog, door goed beheer is de oorspronkelijke
begroeiing hersteld.

1

Authentiek hakhoutbosje

2

Jachthuis ’t Slotsje

3

Statige lanen

De bast van eikenhakhout werd vroeger gebruikt in de leerlooierij. De rest diende als brandhout. Na het kappen liepen
de stobben uit met meerdere stammen. Toen het hakhout niet
meer nodig was, bleven de cultuurhistorische waardevolle
bosjes over, belangrijk voor vogels, insecten en mossen.

Voor de jacht liet de landheer ’t Slotsje bouwen. Het voormalige jachthuis wordt nu bewoond en behoort tot het ‘rode’
cultuurhistorische erfgoed van It Fryske Gea.

De familie Bieruma Oosting legde het cultuurbos aan voor hakhout en de jacht. Toch verloochenden zij hun afkomst niet en
deden mee aan de heersende mode van lange en rechte lanen,
kenmerkend voor landgoederen met de statige buitens uit die
tijd. De immense beuken en eiken zijn niet alleen mooi en indrukwekkend, maar heel belangrijk voor vogels en insecten.
En niet te vergeten als leveranciers van de vruchten voor de
andere dieren.

4

Vleermuizen

5

Ode aan de wolf

6

Dassenburchten

7

Droppingsveld

8

Slenken en moerashertshooi

9

Tjongertoer

Tal van vleesmuiskolonies vinden hun domicilie in de oude
beuken, zoals rosse vleermuis, laatvlieger, watervleermuis en
ruige dwergvleermuis.

Het beeld van beeldhouwer Anne Woudwijk heeft als titel
‘Wanneer de maan het landschap verandert, huilen de wolven’. Het driedelige monument verbindt in één rechte lijn
Olterterp via het Ketliker Skar met de Lendevallei.

In het dichte sparrenbos leven meerdere dassenfamilies in hun
dassenburchten. De nachtdieren laten zich overdag niet zien.
Speuren naar sporen als haren en pootafdrukken kan natuurlijk wel.

In 1944 zijn door de Geallieerden op dit stuk land viermaal
wapens gedropt voor de verzetsgroepen.

Voor meer variatie in het landschap heeft It Fryske Gea slenken
gegraven. Het natte gebied bracht als verrassing de massale
terugkeer van moerashertshooi.

De uitkijktoren biedt een prachtig uitzicht over de Tjongerdellen, een overblijfsel van het oude beekdal van de Tjonger met
dotterbloemen, koekoeksbloemen en waterkruiskruid, maar
ook met holpijp en het zeldzame Noordse zegge. Daarnaast
is het een uitgelezen biotoop voor ganzen- en zwanensoorten.

10 Schotse Hooglanders

Schotse Hooglanders zorgen er samen met reeën en damherten voor dat de open stukken die het gebied van het hoge
zandlandschap naar de natte beekdalflank zo uniek maken
ook open blijven. Tweemaal per jaar komt een gescheperde
schaapskudde helpen met begrazen. De robuuste Schotse
Hooglanders zwerven vrij rond in het Ketliker Skar. Op warme
dagen zoeken ze graag verkoeling in de slenken en staan soms
tot hun buik in het water.

11 Mossen

De variatie aan mossen is groot, mede dankzij een zorgvuldig
beheerplan. Zo werd eind november 2015 het klein leermos
ontdekt. Een vrij algemene soort in duingebieden langs de
kust, maar veel zeldzamer in het binnenland.

12 Vogelrijkdom

De vochtige loofbossen vormen het ideale domein voor bosvogels als wielewaal, grote en kleine bonte specht, holenduif, gekraagde roodstaart en grauwe- en bonte vliegenvanger. Vogels
als goudhaan, kuifmees en zwarte mees hebben juist proﬁjt
van het naaldbos. Andere vogels en ook vlinders en insecten
proﬁteren van het randbeheer: een geleidelijke overgang van
bos naar heide.

13 Bijzondere ﬂora

De verschillende landschapstypen bieden jaarrond een diversiteit aan vegetatie. Bijzonder is de bijna gouden gloed van de
wilde gagel langs de vennen in de late winter, maar ook het waterdrieblad en de pollen zompzegge zijn te zien. Ook gewone
dopheide, veenbies, moeraswolfsklauw, blauwe zegge en zonnedauw zijn rijkelijk aanwezig.

14 Boeiende variatie

Het Ketliker Skar is eigenlijk door menselijk ingrijpen ’een ratjetoe’. Toch zorgde datzelfde ingrijpen juist voor de zo boeiende variatie. Dichte productiebossen van sparren en hakhout
en statige eiken- en beukenlanen worden afgewisseld met de
openheid van graslanden en percelen heide.

15 Informatiecentrum It Beekpronkje

Het onbemande informatiecentrum It Beekpronkje biedt informatie over het Ketliker Skar en de beekdalen in Zuidoost Fryslân. Het verharde mindervalidenpad naast het Informatiecentrum voert door een in het klein nagebootst beekdallandschap.

16 Tapijt van heide

De Ketlikerheide doet haar naam eer aan. In bloei zijn struikheide, gewone dopheide en kraaiheide een plaatje. Zeldzaam
is de combinatie van struikheide, blauwe bosbes en vossebes.

17 Verschil in reliëf

Boeiend is de afwisseling van heide, veenputten en vennetjes
en het halfopen coulissenlandschap met akkers en weilandjes.
Het is het domein van geelgors, gekraagde roodstraat, specht,
boompieper en vele anders soorten.

18 Trinksbosje

Dit lijkt een eentonig stukje bos, maar schijn bedriegt. De blauwe bosbes groeit er tierig, evenals het dalkruid en hier en daar
pronkt de gewone salomonszegel. En aan de randen komt het
steeds zeldzamer wordende hengel voor.
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