Informatie
Van de 58 natuurgebieden van It Fryske Gea neemt het

jier

Rysterbosk in het glooiende Gaasterland een bijzondere

natuerbeskerming

plaats in. Het bos bij It Murnzerklif aan de oever van
het IJsselmeer was in 1941 één van de eerste gebieden
van de jonge natuurorganisatie. Natuurmonument is
een terechte titel voor het 173 hectare grote gebied met
26 kilometer wandelpad. Het bos is vrij toegankelijk op
wegen en paden. Honden mogen alleen aangelijnd mee.
Vanuit de werkschuur de Wyldtskuorre vinden regelmatig excursies plaats.

boeiende

Wandelroutes
It Fryske Gea heeft in het Rysterbosk twee wandelroutes
uitgezet. De met rode paaltjes gemarkeerde route is 3,5
kilometer en de blauwe 6,5 kilometer. De routes overlappen elkaar deels. De blauwe route loopt door tot het
paviljoen aan het IJsselmeer en kan daar ook worden
gestart. Wandelaars moeten wel de weg van Oudemirdum naar Mirns oversteken. In het deel aan de kant van
Rijs zijn in samenwerking met informatiecentrum Mar
en Klif nog twee wandelroutes uitgezet. De Paddenstoelenroute rondom de Wyldtskuorre is een belevingsroute
met opdrachten voor peuters. De V2-wandeling gaat
langs alle historische plekken die herinneren aan de

combinatie
van

natuur
en

cultuur

raketlanceringen van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Deze wandeling start bij het Vredestempeltje
vlakbij de werkschuur. Vooral op zondagmiddag is het
Rysterbosk en met name de Murnzerleane een populair
wandelgebied. Wie van rust houdt, kan beter voor een
ander wandeltijdstip kiezen.

Informatiecentrum Mar en Klif
Op drie plaatsen staan informatiepanelen, bij de hoofdingang in Rijs, in de Slottún en bij het Murnzerklif.
Meer informatie over het Rysterbosk en de beschrijving
van de Paddenstoelenroute en de V2-wandeling zijn
verkrijgbaar bij Informatiecentrum Mar en Klif op de
Brink in Oudemirdum. Kijk voor meer informatie en
openingstijden op www.marenklif.nl
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WIJ WENSEN U EEN PLEZIERIGE WANDELTOCHT

Wandelen
in het
Rysterbosk

Dalkruid

Wie al eens in het Rysterbosk heeft gewan-

Munzerklif

Huize Rijs
De stichter van dit natuurgebied is de Hollander Hiob de Wildt.

deld, komt er vast terug. Voor wie het prach-

Hij kocht in 1676 woeste grond met huizen en boerderijen bij Rijs,

tige bos in de Zuidwesthoek nog niet kent,

bouwde Huize Rijs en liet een park en bos in barokstijl aanleggen.
Zijn tabaksplantage mislukte vanwege het klimaat, maar het pro-

is het een echte aanrader. De statige lanen,

ductiebos bracht wel geld op. De statige rechte lanen en de zijlanen

de kronkelige paadjes, de historische ken-

zorgen voor het rechthoekig stramien. De bekendste laan is de Murn-

merken, de bijzondere plekjes en doorkijkjes,
de grote verscheidenheid aan flora en fauna
en niet te vergeten de majestueuze monu-

zerleane die vanaf de hoofdingang aan de Van Swinderenlaan in Rijs
naar het IJsselmeer loopt. Drie geslachten De Wildt hebben door het
ontginnen van woeste grond hun stempel gedrukt op Rijs en Gaasterland. Toen de weduwe van kleinzoon David trouwde met Ulbo
Aylva Rengers kreeg het landgoed een nieuwe eigenaar. De zo nauw

mentale eeuwenoude beuken maken het

met het Rysterbosk verbonden Van Swinderens deden in 1834 hun

Rysterbosk tot een bijzonder bos. Elk jaarge-

intrede door het huwelijk van freule Constantia Johanna Rengers,
één van hun nakomelingen, met jonker Gerard Reynier Gerlacius

tijde geeft het bos zijn eigen bekoring. De

van Swinderen. Deze adellijke familie is van grote betekenis geweest

vele cultuurhistorische elementen maken een

voor Gaasterland, zowel bestuurlijk als voor de veelal arme bevolking.

wandeling extra boeiend.

De familie bouwde in 1847 op de plaats van het oude Huize Rijs een
nieuw ‘slot’, ontgon woeste grond tot bouw- en grasland, legde wegen
en vaarwegen aan en plantte op grote schaal productiebos.
De Slottún
Jonker Jan van Swinderen stond
bekend als weldoener. Hij was zo vrijgevig dat hij zijn bezit in 1897 moest
verkopen. Nadien is er veel bos door
ontginning verloren gegaan. Gelukkig
bleven het Rysterbosk en Huize Rijs
gespaard, maar ‘het slot’ werd helaas
in 1937 verkocht en gesloopt. De
mooie tuin in Engelse landschapsstijl
verwerd tot weiland. Op initiatief van
It Fryske Gea is het lusthof van weleer
in ere hersteld. De Slottún heeft aan de
Van Swinderenlaan een artistieke toegangspoort, gemaakt door beeldend
kunstenaar Ids Willemsma. De slotgracht keerde terug, evenals de vijver
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Slottún

Vredestempeltje

en een boomgaard met oude Friese fruitrassen. Stinzenplanten,

Duitse bezetter een paar weken lang vanuit het Rysterbosk zo’n 70

varens, klimop en wilde planten zorgen het hele jaar door voor een

raketten richting Antwerpen en Engeland. Een aantal lanceringen

kleurig palet. Stenen muurtjes geven de contouren van Huize Rijs

mislukte en dat bleef niet zonder gevolgen. Op de plaats waar een

weer. De paden in de tuin gaan over in de boslanen. Op een paneel

V2-projectiel neerstortte is in 1945 van oud materiaal een nieuw

bij de ingang is de grandeur van de Slottún te lezen.

vredestempeltje gebouwd. Het ontkwam echter in 1966 niet aan
sloop, maar in 1977 verrees een nieuw tempeltje. De V2-wandeling

Hi s t o r i s c h e e l e m e n t e n

voert langs de littekens die zijn ontstaan door de V2-raketten.

De glooiingen in de zuidwesthoek van Fryslân zijn uitlopers van
het Drentse plateau en te danken aan de IJstijd van zo’n 200.000

De rode route

jaar geleden. Het gebied wordt al duizenden eeuwen bewoond. In

Wij maken eerst een rondje door de Slottún en volgen daarna in

1849 stuitten bosarbeiders bij hun werkzaamheden op een hune-

het bos de rode route. De route gaat overigens deels samen met

bed of steenkist uit de jonge steentijd rond 2500 voor Christus. Uit

de blauwe route. Dit eerste stuk bos is het oudste gedeelte, dus

onwetendheid sloegen ze de stenen kapot voor het verharden van

met een grote diversiteit. Tachtig procent van het bos was altijd

het pad en verwoestten zo een belangrijk historisch element. Later

geriefbos, dat wil zeggen dat het hout werd gebruikt voor pro-

is een replica van de steenkist gemaakt, in de volksmond het hune-

ductie, bijvoorbeeld voor de leerlooierij en als brandstof voor de

bed. Bij toeval ontdekte men in 1977 een oud kerkhof in het bos

bakkersovens. Het bos kent een verscheidenheid aan bomen. Er

met ongeveer 400 graven. Het vermoeden bestaat dat het behoorde

staan veel eiken, maar ook lariks en douglasspar. In de loop der

bij het toenmalige klooster in Stavoren.
Vr e d e s t e m p e l t j e
Als uiting van blijdschap voor de herkregen vrijheid na de Franse
tijd onder Napoleon werd in 1814 een Vredestempeltje gebouwd.
Dit tempeltje overleefde echter een explosie na een mislukte
lancering van een V2-raket niet. In september 1944 schoot de

Rode bosbes

Statige beuk

Parelamaniet

jaren heeft It Fryske Gea de naaldbomen geleidelijk vervangen door

verlaten pas ’s nachts hun twee dassenburchten. Talrijke vogels

loofbomen. Op sommige hoeken staan nog de oude zogenoemde

broeden en leven in het Rysterbosk, zoals een kolonie blauwe

noemerbomen. Zij geven de perceelsgrens aan. Heel bijzonder zijn

reigers, uilen, boomvalken, buizerds, zelfs de havik. Ook de grote

de majestueuze beuken her en der in het bos en langs de wandel-

bonte specht wordt veel gezien.

routes. De immense bomen zijn zeker twee- tot driehonderd jaar
oud. Op een mooie open plek, in de volksmond de ‘spoekenberch’

Blauwe route

genoemd omdat men vroeger dacht dat het hier spookte, staat een

De blauwe route voert de wandelaars door de rest van het bos

prachtige oude beuk met tal van tonderzwammen met groeiringen.

naar het Murnzerklif aan het IJsselmeer. Het hoge klif is ontstaan

Jaren geleden is de bliksem in de boom geslagen en sindsdien is

door afslag in de tijd van de Zuiderzee. Een kijkje over het water is

de vrijwel holle stam een eldorado voor vogels, vleermuizen en

natuurlijk mooi, maar ook de typerende klifflora maakt de wande-

insecten. Verderop langs de route staat ook zo’n eeuwenoude reus

ling in dit deel van het natuurgebied boeiend. Het paviljoen biedt

met een zijtak van minstens duizend kilo. Het bewijst hoe sterk

gelegenheid voor een rustpauze.

zo’n boom is.
De wandeling is een lust voor het oog. Het bos is bijzonder rijk aan
allerlei varens, ook bosanemoon, dalkruid en rode bosbes zijn er te
vinden, evenals meer dan 120 soorten paddenstoelen. We zien tot
onze vreugde de redelijk zeldzame stekeltrilzwam en de zeer giftige
parelamaniet. De omgevallen en niet opgeruimde bomen mogen
dan volgens sommigen slordig ogen, deze beheerswijze zorgt wel
voor een grote verscheidenheid aan zwammen en voedsel voor
vogels en insecten. Kortom ze zorgen voor leven en biodiversiteit.
De reeën en eekhoorns laten zich op deze mooie herfstmorgen niet
zien, maar de vele wissels duiden wel op hun aanwezigheid. Vooral
’s morgens vroeg en tegen de avondschemering komen ze tevoorschijn op de open plekken en aan de rand van het bos. De dassen

Steenkist

Ransuil

