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ZEEARENDEN IN DE
ALDE FEANEN

HET NUT VAN
WATERPLANTEN

LAATSTE VLUCHT
LANCASTER R5682

Lammetjesdag

Kom op kraamvisite bij de lammetjes

ZONDAG 22 APRIL 12.00 - 16.00 UUR

LOCATIE: JARICH VAN DER WIELENWEI 6 BAKKEVEEN
PARKEREN: BIJ NIEUW ALLARDSOOG
Het voorjaar is volop begonnen! In onze schaapskooi huppelen de pasgeboren lammetjes alweer rond, klaar voor de lammetjesdag. Tijdens deze open
dag staan de Drentse Heideschapen centraal. Zij zijn namelijk een onmisbare
hulp in het onderhoud van de heide van het Mandefjild. Wil jij de jonge lammetjes bewonderen en zien hoe een schaapsherder met zijn hond de schapen drijft? Kom dan langs op het evenemententerrein bij Nieuw Allardsoog
en wandel daarna naar de schaapskooi. Houd jij van natuur en lammetjes?
Je bent van harte welkom!

Activiteiten
- Lammetjes kijken
- Demonstratie schapendrijven
- Demonstratie schaapscheren
- Demonstratie eendenkorven vlechten en wol spinnen
- Schminken
- Knutselen
- Broodjes bakken

Zie: www.itfryskegea.nl/lammetjesdag
NIEUW:

‘DE LAATSTE
VLUCHT VAN
R5682’
ZIE PAGINA 8
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Bezoekerscentrum
Nationaal Park De Alde Feanen
opent weer de deuren!
Wil je De Alde Feanen ontdekken? Start
dan bij bezoekerscentrum Nationaal Park
De Alde Feanen. Aan de balie staan onze
vrijwilligers klaar met vaar-, kano-, wandel- en fietsroutes. Of ga op pad met een
natuurgids. Ook zijn er excursies voor
jong en oud!
Ga je liever alleen met de (klein)kinderen
op pad? Huur dan een rugzakroute. Met
een rugzak vol onderzoeksmateriaal kan
de pret beginnen. De jonge boswachters
zoeken met een schepnetje naar waterbeestjes of springen rond als een kikker.
Succes gegarandeerd!

Openingstijden
Zomerperiode | 16 april t/m 30 september | dagelijks open van 10.00-17.00 uur
Winterperiode | 1 oktober t/m 31 maart | gesloten
Schoolvakanties | doordeweeks geopend 10.00 – 17.00 uur
Feestdagen | bekijk actuele openingstijden op www.itfryskegea.nl/bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum:
Koaidyk 8a
Earnewâld

INHOUD
Steeds luider wordt de
roep om de verloedering
van het landschap en de
achteruitgang van milieu
en natuur een halt toe te
roepen.

Natuurinclusief
boeren

In De Alde Feanen stortte in de Tweede Wereldoorlog de Lancaster R5682 neer. Ruim 75 jaar
na deze vlucht is in het bezoekerscentrum een
expositie over de laatste vlucht.

Expositie Lancaster
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C O LO FO N

Het onbruikbare woeste
land van weleer is
omgevormd tot een
boeiend natuurgebied
met een verscheidenheid
aan landschapstypen.
Een prachtig contrast
tussen open en besloten
landschap.

Wandelen in het
Bûtenfjild

‘It Fryske Gea’ is een uitgave van
It Fryske Gea, provinciale vereniging
voor natuurbescherming in Fryslân.
Postbus 3, 9244 ZN Beetsterzwaag
Telefoon 0512-381448
Rabobank NL21RABO 0143332309
E-mail: info@itfryskegea.nl
Website: www.itfryskegea.nl
ISSN 1387-0890

Redactie
Nynke Andree, Dico de Klein, Elske van der Kooi,
Henk de Vries en Theun Wiersma.
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Waterplanten als lisdodde,
waterlelie, gele plomp,
zwanenbloem, egelskop
en krabbenscheer zijn niet
alleen prachtig maar ook
zeer nuttig.

Bureauredactie
Dialoog Tekstproducties, Oudehaske.

Medewerkers aan dit nummer
Roely Boer, Fokko Bosker, Henk Dilling, Henk
Folmer, Mark Hilboezen, Douwe Kootstra, Jeltsje
van der Meer-Kooistra, Douwe van der Meulen,
Sytske Rintjema en Marrit de Schiffart.

Fotografie
R. Bonthuis, Stefan Claessens (Kina), Harry
Doesburg, E. van Hijum, Dico de Klein, Elske
van der Kooi, S. Kooistra, Tjerk Kunst, Hans
Pietersma, P. van de Polder, RAF BoBMF, Shutterstock (cover), Henk de Vries, Sander de Vries,
Jelle Witvoet, Theun Wiersma en Ane Zijlstra.

Opmaak
Gerke A. Hofstra/Grafysk, Franeker
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Waterplanten
En verder in dit nummer:
4 GeaNijs
6 Spanning rond nest zeearenden
12 Column Douwe Kootstra / puzzel
17 Afsluitdijk Wadden Center
18 Op aventoer yn de Fryske natoer
20 Project Better Wetter
24 Samenwerking met Wetterskip Fryslân
26 Bijzondere Waarnemingen

20

Contributieschema: leden € 19,50, leden voor het leven € 400,-.
Het lidmaatschap kan schriftelijk tot één maand voor het begin
van een nieuw jaar worden opgezegd.

G E ANI J S
Voor meer informatie:

Maitiid:
belibje de natoer!
Het voorjaar is begonnen. De dagen worden weer wat langer, de zon begint aan
kracht te winnen en de natuur begint
langzaamaan te ontluiken. Het is duidelijk
lente en zo nu en dan merk je dat de natuur staat te trappelen om los te barsten.
Ik begin dan vaak alvast vooruit te kijken
en geniet al van wat er komen gaat. Wat
voor mooie dingen met betrekking tot de
natuur kunnen we dit jaar verwachten?
In dit nummer staan veel aanzetten:
kunnen we – het zou uniek zijn! - meeleven met het zeearendgezin? Slagen we
erin de veengebieden in Fryslân van de
ondergang te redden? Lukt het in onze
provincie een vorm van landbouw te ontwikkelen die de natuur versterkt in plaats
van aantast? Redden we onze mooie
insecten en weidevogels? Lukt het om
het zo belangrijke natuurnetwerk met robuuste natuurkernen in Fryslân ook af te
maken? Grote vraagstukken waarmee It
Fryske Gea ook dit jaar met veel energie
aan de slag gaat. Waarbij we vooral de
samenwerking en de dialoog met andere
partijen en organisaties zoeken. Hoewel
veel daarvan achter de schermen zal
plaatsvinden, houden we u waar het kan
uiteraard op de hoogte.
Natuurlijk hoop ik dat u de komende
periode ook weer volop van de mooie
Friese natuur mag genieten. Op eigen gelegenheid, maar wij nemen u ook graag
mee om al het moois dat wij dankzij u en
de andere (inmiddels 36.700) leden mogen beschermen, te ontdekken. Beleef
de natuur en ga mee op pad: wandelend,
varend of op de fiets. In dit magazine en
op onze vernieuwde website vindt u een
actueel aanbod van de vele activiteiten.
Ik wens u veel mooie natuurbelevenissen!

r
s, directeu
Henk de Vrie

4 www.itfryskegea.nl

www.itfryskegea.nl/actueel
NIEUWE WEBSITE VOOR NATUUR BELEVEN!
Heb jij hem al gezien? Onze nieuwe website nodigt je letterlijk uit om de natuur te gaan beleven. Meer nieuws en social media, up-to-date informatie en vooral een actueel aanbod van
alle activiteiten! En dat is veel. Ruim 60 natuurgebieden, honderden excursies, wandelroutes,
natuurprojecten en activiteiten voor kinderen. En met een handige zoekfunctie zodat je altijd
vindt wat je zoekt! Neem dus snel een kijkje op: www.itfryskegea.nl

VOLG DE BLOEIENDE STINZENFLORA
Heb je wel eens van het lenteklokje,
holwortel, kievitsbloem of Italiaanse
aronskelk gehoord? Deze voorjaarsbloeiers luiden in oude adellijke parken
het voorjaar in. Park Martenastate, Park
Jongemastate en het Wikelerbosk staan
bekend om de uitbundige bloemen. Ben
je benieuwd wat hier te zien is en wil je
lezen welke stinzenplanten bloeien? De
stinzenflora-monitor houdt voor alle historische plekken in Fryslân de bloei van
deze planten bij.
Een aanrader: www.stinze-stiens.nl

NIEUWE ENTREE BIJ DIAKONIEVENE
Met dank aan de Friesland Zorgverzekeraar is
de entree van natuurgebied de Diakonievene
aangepakt. Het gebied ligt vlakbij Nijeberkoop
en is heerlijk rustig. De aanwezige parkeerruimte was echter beperkt. Daardoor stonden er regelmatig auto’s in de berm. Om bezoekers een
veilige parkeerplek te bieden, is er extra ruim-

te gecreëerd voor auto’s en fietsen. Ook zijn
picknickbanken en een nieuw informatiepaneel
geplaatst. U bent hier dus van harte welkom!
Een kleine tip: Combineer een wandeling door
de Diakonievene met het naastgelegen Delleboersterheide.
Zie ook: www.itfryskegea.nl/diakonievene

S C HE NK I N GE N

STEUN NATIONALE POSTCODE LOTERIJ
Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala
van de Nationale Postcode Loterij heeft
LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in
Nederland. Mede door deze steun is het
mogelijk om in ons land natuur en landschap te behouden en beleefbaar te maken. It Fryske Gea maakt deel uit van het
samenwerkingsverband LandschappenNL. Afgelopen jaar heeft It Fryske Gea
de steun onder andere gebruikt om land
aan te kopen bij de natuurgebieden de
Warkumerwaard en Fûgelhoeke, maar
ook om eendenkooien op te knappen.

It Fryske Gea ontvangt regelmatig steun in
de vorm van schenkingen, legaten en
erfenissen. Graag bedanken wij u voor deze
extra steun. Wilt u een gift overmaken?
Gebruik dan bankrekeningnummer
NL 17 RABO 03090 80355
Schenking dhr. R. de Jong, Glimmen:
€ 500,Coöperatiefonds Rabo Noordoost Friesland:
€ 2.000,voor nieuwe vlonderbrug ’t Oerd Ameland

Ambassadeur van de Postcode Loterij Quinty Trustfull (links) en directeur-bestuurder van
LandschappenNL Hank Bartelink, (Foto: Roy Beusker Fotografie)

NIEUWE WATERLEIDING EN DRINKBAKKEN IN
NOARD-FRYSLAN BÛTENDYKS
Hoe geef je honderden koeien en paarden te
drinken in een gebied met zout water? In NoardFryslân Bûtendyks ligt hiervoor een speciaal
waterleidingnetwerk met drinkbakken. In kader van het project ‘Vijfhuizen Fan Swiet nei
Sâlt’ worden nieuwe leidingen en drinkbakken
geplaatst. De dieren worden namelijk dorstig
van het eten van zoute planten. Zo kunnen ze
altijd vers water drinken.
www.itfryskegea.nl/nieuwe-drinkbakken
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Schenking mw. L. van der Goot, Leeuwarden:
€ 200,Schenking wijlen dhr. en mw. Fennema-Van der Veen,
Sneek: € 1.000,- t.b.v. de weidevogel
Hedwig Carolina Stichting:
€ 5.000,- voor renovatie
paden in het Wikelerbosk
Periodieke schenking dhr. M. Annema, Rottevalle

“Hoera! Djok is geboren. Mijn schaapherdershond Mink gaat over
twee jaar met welverdiend pensioen. Een trouwe hond die al die
tijd hard heeft gewerkt. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met de
opvolging. Hiervoor heb ik Djok uitgekozen. De komende maanden
train ik hem in het hoeden van de schapen in het Mandefjild. Een
hele klus, maar het gaat ongetwijfeld lukken. Zijn vader is tenslotte Nederlands kampioen samendrijven.”

Schaapsherder bij It Fryske Gea

Collecte uitvaart dhr. W. Otten, Duitsland:
€ 1.365,voor ’t Oerd Ameland
Legaat mw. T. de Vries-Klaasen, Sneek:
€ 2.000,Wist u dat een periodieke schenking een
interessant fiscaal voordeel biedt? Als u
uw schenking gedurende minimaal vijf
jaar doet, dan is het schenkingsbedrag
volledig aftrekbaar voor de belasting.
Hiervoor is een akte nodig. Maar
daarvoor hoeft u niet naar de
notaris want It Fryske Gea kan
de akte voor u verzorgen. Onze
adviseur Jan Bart Uildriks helpt u
graag. U kunt hem bereiken via
0512-381448 of
j.uildriks@itfryskegea.nl

DUURZAME KADE BEZOEKERSCENTRUM DE ALDE FEANEN
De kade rondom het bezoekerscentrum van
Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld
wordt vervangen. Weer en wind hadden de
oude kade erg aangetast. Er komt nieuwe
bestrating en er wordt een nieuwe damwand
aangelegd die bestaat uit gerecycled kunststof en is geproduceerd door Lankhorst uit
Sneek. Zij geven maar liefst 50 jaar garantie
op dit bijzondere product. Ook de nieuwe
steiger wordt van kunststof. De schippers
van onze ‘Blaustirns’, de excursieboot die
volledig vaart op zonne-energie, zijn maar
wat blij met deze vaste mooie aanlegplaats
voor ‘hun boot’. (Voor vaarexcursies zie:
Schippers vlnr: Hein Sterk, Anton Claessens,
www.itfryskegea.nl/activiteiten)
Wietse Heidema en Gerard van der Meer

ANBI-status
It Fryske Gea
Voor de Belastingdienst zijn éénmalige
giften aan een goed doel
aftrekbaar wanneer u
meer dan één procent (1%)
van uw inkomen schenkt.
www.itfryskegea.nl/
steun-ons
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Spanning stijgt ron

Het is als een spannend spel met een ongewisse
uitkomst. Nu het broedseizoen nadert, neemt de
spanning toe bij Sip Veenstra. De medewerker
en weidevogelcoördinator van It Fryske Gea volgt
nauwgezet met vrijwilligers het gedrag van een
koppel zeearenden dat vorig jaar met succes een
jong heeft grootgebracht. De grote vraag is of het
paar dit jaar weer tot broeden komt. “It bliuwt
natuer, jo hawwe it net yn ’e hân.” Als alles meezit,
kunnen de leden van It Fryske Gea in het voorjaar
de verrichtingen van het stel op de voet volgen via
de livestream op www.itfryskegea.nl/webcams
Tekst: Fokko Bosker
Foto’s: Sander de Vries
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d nest zeearenden
Een lot uit de loterij, anders kun je het
niet omschrijven. Al een paar jaar dook
er wel eens een zeearend op bij De Alde
Feanen. Met altijd enige consternatie tot
gevolg, want de ‘vliegende deur’ had
eeuwenlang Nederland gemeden. De
vogel trok door en de rust keerde weer
terug in het gebied. Soms sliep hij in wat
hoge bomen en vond Sip Veenstra wat
ruiveren. “Wy tochten dat it noch wol in
jier as trije duorje soe foardat se harren
hjir yn de Alde Feanen nei wenjen sette soene.” Dat liep anders. Begin maart
vorig jaar ging een vrijwilliger van It Fryske Gea poolshoogte nemen in een deel
van het gebied waar ook wel eens een
havik broedde. “Eefkes tsjekke oft der
wat geande wie, net steure, mar op feilige ôfstân eefkes sjen. Hy belle werom
en sei: ‘Sip, do silst it net leauwe mar der
fleant in see-earn om it nêst hinne’. Ik ha
doe fuort it distriktshaad belle; as wy dit
bist hâlde woene moasten wy maatregels
nimme.”

Camerabewaking
Er bleken nog wel eens hondenliefhebbers te komen, die er hun viervoeter uit
lieten. In overleg met de provincie en
enkele eigenaren van grond in de omgeving van het nest werd besloten hekken
te plaatsen met camerabewaking om zo
de rust te bewaren. “Elkenien wurke mei,
dat ferrûn hiel goed.” Het kleine groepje intimi dat wist dat de zeearend in de
weer was met een nest besloot ook de
precieze plek angstvallig geheim te houden. “Soms komme der in pear hûndert
fûgelers op in melding ôf. Dat wie net de
bedoeling.” Hij schat dat een kleine honderd man de locatie van het nest kent,
daaronder zit ook een fotograaf die de
mooiste plaatjes toestuurt en veel tijd in
de observatie steekt. “It groepke hâlde
har bêst en liet neat los. Dêr ha ik wol
respekt foar.” Bijna twee maanden meden ze het nest in wording angstvallig,
bang als ze waren om de zeearenden te
verjagen. “Wy seagen it froutsje in hiel
skoft net mear en fregen ús ôf oft it wol
goed gie.”

Voermoment
Met een telescoop besloot Sip op veilige
afstand van het nest een kijkje te nemen.
Plotseling zag hij heel groot een kanariegele vlek in beeld. Dat bleek de snavel
van de volwassen zeearend die het jong
voorzichtig voerde. “Sa moai, net te leauwen. Wy hawwe it echt mei elkoar fierd”,
vertelt hij terugkijkend op dat bijzondere moment. Het jong werd hoofdzakelijk gevoerd door het vrouwtje terwijl
het mannetje de prooien naar het nest
bracht. Uit de kleurschakeringen van de
veren leidde Sip af dat het mannetje zo’n
vijf jaar was en het vrouwtje slechts drie
jaar. Ondanks dat leeftijdsverschil heeft
het mannetje meer mislukkingen bij het
verschalken van prooi dan het vrouwtje.
Hij is een minder goede jager. De arenden maken vooral vis buit, veel brasem
en ook wel eens een paling. “Dêr hawwe
wy hiele moaie foto’s fan.” Inmiddels is
het jong bijna een jaar oud en moet het
zichzelf zien te redden. Jonge zeearenden
zijn een jaar of drie solitair en trekken
wat rond. Daarna zoeken ze een plek om
te nestelen. Vervolgens zijn ze honkvast
en zullen ze het gebied niet snel verlaten.
De ‘tiener’ hangt nog wel wat rond bij zijn
ouders, maar lang zal dat niet meer duren
nu die weer voorbereidingen treffen voor
kroost.

Webcam en blog
“Wy bliuwe it op ôfstân folgjen.” De inzet
is zelfs verhoogd, want natuurliefhebbers
kunnen online zien hoe het de ouders bij
hun nieuwe poging vergaat. Afgelopen
december plaatsten medewerkers van
Beleef de Lente van Vogelbescherming
Nederland namelijk met succes een camera bij het nest. Spannend, want de
zeearenden besloten daarna ook nog
een andere plek uit te kiezen voor een
mogelijk nest. Er liggen inmiddels verse
takken op het nest van de zeearend van
verleden jaar en op een nieuw nest dat
verleden jaar door een havik is gebouwd.
Het lijkt er op alsof de zeearenden het
nieuwe haviksnest gaan gebruiken, maar
vast staat dat allerminst. De vogels hou-

den de spanning er in. “Eins snappe wy
noch mar in bytsje fan it gedrach fan dizze manjefike fûgels. Wy kinne der amper
wiis út wurde.” De mogelijke woningruil
maakt dat het team van vrijwilligers de
adem inhoudt. “Oant it alderlêste momint witte wy net foar hokker nêst se
kieze sille.” Als alles naar wens verloopt,
kan vanaf eind februari het paartje ‘live’
worden gevolgd. Het is de bedoeling dat
de werkgroep Zeearenden Nederland,
Sip en vrijwilliger Jan de Boer om en om
twee keer in de week een blog schrijven
over de wederwaardigheden. Geheimhouding en respect staan daarbij voorop.
“Wy wollle se net steure. Dêrom binne
wy sa foarsichtich.”
Ben jij benieuwd naar de vorderingen van
de zeearenden? Volg hun wel en wee op
www.itfryskegea.nl/webcams
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Expositie
laatste vlucht Lancaster
Het is de nacht van 4 op 5 september
1942. Het is oorlog. Een Lancaster bommenwerper met aan boord vier Britse en
drie Canadese bemanningsleden is onderweg vanuit Engeland naar Duitsland
om de haven van Bremen te bombarderen. Ze zijn niet alleen. Nog 250 vliegtuigen zijn die nacht onderweg met dezelfde missie: het bombarderen van Duitse
doelen. Er spreekt moed en vertrouwen
uit de brieven die de bemanningsleden
hun vrouwen eerder vanaf de vliegbasis
bij Syerston schreven, maar in de romp
van de kist heerst vooral spanning. En
terecht: de bemanning heeft voor 30
vluchten getekend en op iedere vlucht
bestaat een kans van 1 op 24 om neer
te storten.
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Ruim 75 jaar na deze vlucht realiseert de
provincie Fryslân in het bezoekerscentrum van It Fryske Gea de tentoonstelling
‘Geraakt. De laatste vlucht van Lancaster
R5682’. De tentoonstelling is een eerbetoon aan de bemanning en een loyaliteitsbetuiging aan de nabestaanden.
De keuze voor het bezoekerscentrum is
niet toevallig: vlakbij deze plek stortte
het ruim dertig meter brede toestel neer.
De provincie Fryslân gaf in oktober 2017
opdracht om het vliegtuig te bergen. De
vliegtuigdelen die daarbij zijn gevonden
krijgen een plaats in de tentoonstelling.
Duits afweergeschut neemt vanaf Vlieland de R5682 onder vuur. Met twee
kapotte rechtermotoren zet piloot Joslin

koers naar het vasteland. Als het bericht
van de aangeschoten bommenwerper de
vliegbasis Leeuwarden bereikt, krijgt de
Duitse piloot Heinz Vinke opdracht om
de Lancaster definitief uit te schakelen.
Vinke is dan al in de lucht en als hij even
later vanuit zijn Messerschmitt Bf 110
het aangeschoten vliegtuig op ongeveer
5500 meter hoogte ziet vliegen, neemt
hij de bommenwerper onder vuur. Rond
RAF personeel op Syerston begroet een
Lancaster na een vlucht boven Duitsland

75 jaar na de
vlucht

R5682
Foto: Harry Doesburg

02.45 uur krijgt de bemanning van Joslin
de opdracht het brandende vliegtuig te
verlaten. Eén voor één springen vijf bemanningsleden met hun parachutes uit
het vliegtuig. Joslin slaagt er nog wel in
de bommen af te werpen maar kan zelf
niet meer op tijd springen. Hij stort samen met de achtergebleven staartschutter James Cooper neer in De Alde Fea-

Pilot Officer Peter Joslin, piloot

Warrant Officer James Cooper,
staartschutter

nen. Ook bommenrichter Sgt E.J. May
overleefd de parachutesprong helaas
niet. Het is dan 02.51 uur. De overige vier
landen goed, maar worden gevangen
genomen en brengen de rest van de oorlog onder zeer slechte omstandigheden
door in Duitse krijgsgevangenkampen.

lange onderzoek dat Stichting Missing
Airman Memorial Foundation (SMAMF)
uitvoerde en ter beschikking stelde. Ook
kocht de SMAMF met geld van de provincie Fryslân een aantal objecten aan voor
de expositie, zoals een originele RAF battle dress, een Lancaster navigatieschijf
en een reddingsbijl.

Maar er gebeurt nog iets dat de cirkel
rond maakt: tientallen familieleden van
de bemanningsleden wonen op uitnodiging van de provincie de opening
van de tentoonstelling op 15 april 2018
bij en zien hoe de getuigenissen van
de overlevenden een plek hebben gekregen in het geheel. Op dezelfde dag
onthullen de nabestaanden een monument in de vorm van een zwaluwhaven
op de crashsite, de Ald Dwinger. Op de
tentoonstelling is de propellor van de
R5682 te zien met een kogelgat dat door
Vinke erin is geschoten. Ook een machinegeweer dat staartschutter Cooper
op Vinke richtte, wordt geëxposeerd,
evenals de brandblusser die tevergeefs
aan boord was. Een tijdlijn laat zien wat
er wanneer en waar gebeurde. De laatste
reis van de Lancaster kan gedetailleerd
worden weergegeven dankzij het jaren-

Het ontwerp voor de tentoonstelling wil
vooral het contrast tot uitdrukking brengen. Als bezoeker voel je de beklemming
van de bemanning in die donkere nacht
als hun vliegtuig neerstort. Wanneer de
zon de volgende ochtend weer is opgekomen en de zwaluwen weer over De
Alde Faenen scheren, rest de indrukwekkende stilte na de crash. Met uitzicht op
de restanten van de R5682 kan de bezoeker deze ervaring laten bezinken.
Vanaf 16 april bent u van harte welkom om de
expositie in het bezoekerscentrum te
bekijken. Voor de openingstijden zie pagina 2.
Meer info: www.itfryskegea.nl/lancaster
Luchtfoto van de opgravingslocatie
Foto: RAF BoBMF

Een aantal van de opgegraven resten
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Anders boeren beter vo

Steeds luider wordt de roep om de verloedering van het
landschap en de achteruitgang van milieu en natuur een halt
toe te roepen. En dit kan, zo betogen Henk Folmer en Jeltsje
van der Meer-Kooistra, door te stoppen met intensief boeren
en om te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfs
voering. Boeren moeten daarbij worden ondersteund.
Henk Folmer en Jeltsje van der Meer-Kooistra, hoogleraar ruimtelijke economie,
respectievelijk hoogleraar financieel management, Rijksuniversiteit Groningen

Nederlandse boeren staan bekend als
zeer efficiënte producenten van voedsel
en siergewassen van zeer hoge kwaliteit. Ook leveren ze een forse bijdrage
aan de nationale landbouwproductie en
de export. Maar ze worden steeds meer
verguisd omdat ze bodem, water en lucht
vervuilen en via diepontwatering schade
toebrengen aan wegen, gebouwen en natuurgebieden.
Dit komt omdat de meeste boeren zich
vooral richten op een zo hoog mogelijke productie en zich minder bekommeren om de schadelijke neveneffecten

10 www.itfryskegea.nl

op natuur, landschap en leefomgeving.
Daartoe aangespoord door het Europese
landbouwbeleid, landbouworganisaties,
banken en de vraag naar steeds meer
voedsel en siergewassen van steeds hogere kwaliteit tegen steeds lagere prijzen,
halen ze steeds meer productie uit een
koe en een hectare. Zo is de afgelopen
twintig jaar de gemiddelde melkproductie per koe gestegen van 5.000 naar
8.200 liter per jaar.
De gevolgen van de alsmaar stijgende
opbrengst (intensivering) van de landbouw zijn inmiddels overal zichtbaar en

hoorbaar. Bloem- en kruidenrijke weien akkerlanden hebben plaatsgemaakt
voor uitgestrekte monotone graslanden, maïsvelden en intensief bespoten
bollenvelden. Op het boerenland is de
weidevogelstand voor meerdere soorten
de kritieke grens gepasseerd en hebben
vogelgeluiden plaats gemaakt voor het
lawaai van landbouwmachines.

Omschakelen
Intussen is een aantal goedwillende boeren overgestapt naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Deze boeren streven
naar een zo klein mogelijk negatief effect
van hun bedrijfsvoering op natuur en
landschap en maken zo veel mogelijk
gebruik van lokaal geproduceerde producten, zoals kruiden- en bloemrijk gras
door melkveehouders.
De omschakeling verloopt echter te
traag, mede doordat deze gepaard gaat
met hoge kosten. Daarnaast hebben veel
boeren recent omvangrijke investeringen
gedaan, zoals de melkveehouders als reactie op de afschaffing van het melkquotum. Door nu om te schakelen kunnen
niet alle investeringen worden terugverdiend. Bovendien vergt de omschakeling

or natuur en landschap

Foto: Dico de Klein

weer nieuwe investeringen. Voorts is het
onzeker of de hogere productiekosten
gecompenseerd kunnen worden door
hogere opbrengsten, omdat alleen voor
speciale producten, zoals biologische,
hogere prijzen gelden. Ook zal een groter
aanbod van speciale producten de prijs
ervan negatief beïnvloeden, wanneer de
vraag niet navenant stijgt.
Daar komt bij dat voor een aantal producten de marges gering zijn vanwege
toenemende buitenlandse concurrentie
en lagere dan verwachte groei van de
vraag, zoals van China.

Oplossingen
Om de boeren tot een andere bedrijfsvoering te bewegen, is het nodig te erkennen dat natuurinclusieve boeren niet
alleen landbouwproducten produceren,
maar ook onbetaalde maatschappelijke
diensten als natuur en landschap. Bovendien leveren zij een bijdrage aan de leefbaarheid en economische ontwikkeling
van het landelijk gebied in de vorm van
een aantrekkelijk woonklimaat en impulsen voor recreatie en toerisme. Maar
ook hier staat geen beloning tegenover.
Er bestaat namelijk geen markt waar deze
boeren een prijs voor de geleverde maat-

schappelijke diensten kunnen bedingen,
terwijl iedereen wel vrijelijk van deze
diensten kan genieten.
Een oplossing zou een andere inzet van
de huidige landbouwsubsidies kunnen
zijn. Tot nu toe komt het merendeel ervan terecht bij de intensieve boeren die
erdoor worden aangespoord tot nog
verdergaande intensivering. Een aanvullende rechtvaardiging voor een andere
inzet van deze subsidies is dat een natuurinclusieve landbouw gepaard gaat
met minder overlast, zoals stank en schade aan wegen, en een bijdrage levert aan
de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Naast de subsidies zou ook gebruik
gemaakt kunnen worden van bestemmingsplannen om waardevolle gebieden
te beschermen door grenzen te stellen
aan het gebruik door de landbouw. De
vergelijking met waardevolle dorps- en
stadsgezichten en stedelijke monumenten dringt zich op. Deze worden via bestemmingsplannen beschermd waarvoor
de eigenaren of huurders via subsidies
gecompenseerd worden. Waardevolle
landschappen worden nu echter aan de
goedwillendheid van de individuele boer
overgelaten.

Foto: Tjerk Kunst
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Wandel

ROUTE

Informatie
Wandelroutes

Het Bûtenfjild kent in totaal 16 km wandelpad. Sommige routes zijn te combineren tot een rondwandeling,
voor andere geldt een heen-en-weerroute. Het noordelijke deel van het Ottema-Wiersmareservaat kent
nu ook een rondwandeling. Een nieuwe vistrap maakt
een oversteek van de Bouwepet mogelijk. Nieuw is het
trekpontje voor een wandeling in de Sippen-finnen.

Start

De beschreven wandeling start bij de parkeerplaats
Ottemaweg en Koekoekspad, onder Hurdegaryp. Voor
meer startmogelijkheden zie het kaartje.

Wandelen en
mountainbiken in het
boeiende Bûtenfjild

Mountainbike (MTB)

Eén doorgaande wandelroute is opengesteld voor
mountainbikers. De overige paden zijn alleen toegankelijk voor wandelaars. Fietsen is hier niet toegestaan.
It Fryske Gea controleert actief of fietsers zich aan de
regels houden.

Broedseizoen

Van 15 maart tot 1 juli zijn sommige stukken afgesloten.
De vogels krijgen hier alle rust om te broeden.

Laarzen aan

Aangepast schoeisel (laarzen of hoge schoenen) in
natte perioden.

Honden

Honden zijn aangelijnd welkom.

Grazers

In de Bouwepet en de Sippen-finnen grazen Exmoorpony’s.

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

Een uniek moerasgebied van aaneengesloten natuurgebieden met een
verscheidenheid aan landschapstypen.

Van onbruikbare woeste grond van
weleer tot boeiende en rijke
natuurgebieden van nu
Het Bûtenfjild bestaat uit de Bouwepet, OttemaWiersmareservaat, Oer de Wiel, Sippenﬁnnen, Swarte Broek, Lodde Hel, d’Amelannen
en Japmuoiskolk. Niet allemaal zijn ze
toegankelijk voor publiek. Samen vormen ze
een aaneengesloten moerasgebied van ruim 340
hectare. De verscheidenheid aan landschapstypen
is zo groot dat het alleen daarom al een uniek
natuurgebied is. Natte, schrale graslanden,
verlandde petgaten, broekbossen, waterplassen
Tekst: Roely Boer
Foto’s: Dico de Klein, Hans Pietersma en Henk de Vries

en riet- en ruigtevelden. En dan is er ook nog
het stroomdal van een oud riviertje waar de
graslanden droog en schraal zijn. Het open
landschap van het ene gebied contrasteert
prachtig met de beslotenheid van het andere. Het
gevolg is een grote en bijzondere variatie van
planten en dieren. Door de herstelde verbinding
met het natuurgebied de Grutte Wielen is de
ecologische structuur van weleer hersteld.

Bouwepet

1 Bouwepet

De Bouwepet is een restant van een oorspronkelijk veenstroompje. De belangrijkste functie is de ecologische verbinding tussen de Grutte Wielen en het Ottema-Wiersma
reservaat. It Fryske Gea heeft plannen voor een betere en
robuustere fauna- en vispassage onder de Westerdijk door,
aan de westkant van de Bouwepet.

2 Moerasgebied

Het stroomdallandschap is als moerasgebied met riet, lisdodde, liesgras, zwarte els en grauwe wilg ideaal als broedgebied
voor moerasvogels.

Boomvalk/Blauwe wikel

6 Ottema-Wiersmareservaat

Het natuurgebied is ontstaan door turfwinning. Al in de 15e
eeuw wonnen monniken hier turf. Wat overbleef was een land
van petgaten, plassen, rietvelden en natte hooilanden. De
naam dankt het aan de heren Ottema en Wiersma. Zij kochten het gebied aan om ontginning te voorkomen. Het Ottema-Wiersmareservaat geeft een indruk van hoe het gehele
Bûtenfjild er vroeger moet hebben uitgezien. In de schrale
graslanden groeien bijzondere planten als moerasviooltje, ronde zonnedauw, Spaanse ruiter, moeraswolfsklauw, smeerwortel en dopheide.

3 Broeden en foerageren

De verschillende muizensoorten maken het tot een prachtig
foerageergebied voor roofvogels. In de winter staan grote delen onder water en verblijven er ganzen, eenden en steltlopers. Nogal wat eendensoorten kiezen het als broedgebied. In
voor- en najaar tijdens de trekperioden worden weidevogels
als grutto en kemphaan veel gesignaleerd. Ook is dit het leefgebied van diverse soorten vleermuizen.

4 Geologisch monument

De vorm van Noorwegen, Zweden en Finland dankt het monument aan de stenen die tijdens de ijstijd zo’n 150.000 jaar geleden door landijsgletsjers naar onze streken zijn opgestuwd. Ze
zijn verwerkt in het monument.

5 Vistrap

Door de nieuwe vistrap is het voor wandelaars mogelijk om
hier de Bouwepet over te steken. De vistrap maakt vismigratie
mogelijk en fungeert tevens als scheiding tussen twee waterpeilen. Hierdoor konden de landschappelijk minder wenselijke
kaden vervallen.

Grote roodoogjuffers/Grut readeachje

Blauwborst/Blauboarstke

7 Amﬁbieën en reptielen

Heikikker, bruine en groene kikker, rugstreeppad en de kleine
watersalamander leven hier naast elkaar.

8 Swarte Broek

Dit is de drassige oever van de waterplas met dezelfde naam.
Vanaf de vlonder aan de Ottemaweg zijn de zonsopkomsten te
bewonderen. Het gebied rondom Swarte Broek met de rondwandeling over de kaden wordt grotendeels beheerd door particuliere eigenaren.

9 Oer de Wiel

Het oorspronkelijke veenlandschap dat tot 2010 in gebruik
was als landbouwgrond werd hersteld door verhoging van het
waterpeil. Een deel van dit voormalig landbouwgebied is toen
vergraven tot open water dat op termijn gestaag zal verlanden.
De kade van Oer de Wiel is voor het grootste deel particulier
eigendom, het kleine deel is in bezit van It Fryske Gea. Het
bankje uitgevoerd in turf is een verwijzing naar de turfwinning
en de zogenoemde spitketen waarin de turfgravers woonden.
Het is een bijzonder project van architect Nynke-Rixt Jukema.

10 Sippen-ﬁnnen

De voormalige schraal- en rietlanden met elzenbosjes, elzenbroekbos en wilgenstruweel waren vroeger woeste grond. Het
zou in de jaren zestig worden gebruikt als zandwinplaats voor
de snelweg Leeuwarden-Groningen. Toen dat plan niet doorging werd de grond aan zijn lot overgelaten. Gelukkig want zo
bleef een uniek gebied met oude vegetatie met Spaanse ruiter,

Kemphaan/Hoants

wilde gagel en galigaan bewaard. Exmoorpony’s voorkomen
het dichtgroeien van het gebied. It Fryske Gea maait sinds de
herinrichting in 2016 ook weer enkele schrale plekken.
Het water van de Sippen-finnen is niet afhankelijk van het boezemwater en bestaat grotendeels uit regenwater. In het open
water vinden we waterlelie, gele plomp, blaasjeskruid en verschillende fonteinkruiden. En omdat het water zo schoon is,
dartelt de grote roodoogjuffer er graag rond. Het gebied is
alleen per boot of trekpont bereikbaar. Het nieuwe trekpontje
ligt tussen het Koekoekspaad en de Sippen-finnen, naast het
uitkijkpunt. Een rondwandeling is mogelijk, alleen niet in het
broedseizoen tussen 15 maart en 1 juli.

11 Uitkijkheuvel

Op de driesprong van drie natuurgebieden is het uitzicht fantastisch.

Algemene informatie
Vogels
Door de verschillende landschapstypen is het een rijk vogelgebied. Zo is het struikgewas een mooi leefgebied voor de
spotvogel, gekraagde roodstaart en kleine bonte specht.
Rietzangers als sprinkhaanzanger, kleine karekiet en rietgors
hebben juist baat bij de rietlanden, terwijl slobeend, meerkoet
en waterhoen het open water bevolken. Vrijwel alle roofvogelsoorten laten zich hier zien. En niet te vergeten de weidevogels.

Gevarieerde biotoop
De reeën hebben gezelschap van vogels als baardmannetje,
grote bonte specht, kleine karekiet, rietzanger, roodborsttapuit, ijsvogel, blauwborst en grasmus. Maar ook van buizerd, havik, boom- en torenvalk en watervogels als waterral
en porseleinhoen. Talrijke libellesoorten dartelen rond in dit
unieke gebied.

Archeologische vondsten
In het gebied aan de oostkant van Lodde Hel zijn archeologische vondsten uit de steentijd gedaan.

Sippen-finnen

Column

Sirkelje!

door Douwe Kootstra

Dêr wie it op de solderkeamer ynienen code rood. It smiten mei
koades is trendy, mar dizze reade kaart wie needsaaklik, want: lekkaazje! Myn frou en ik bleaunen kalm en setten nei de wettersteatlike earste-help yngrepen ús mindset daliks op circulair tinken. Dy
mindset hie folle earder aktivearre wurde moatten want doe bruts
ik my op dy smoarfolle solderkeamer ek al de bonken oer de doazen, tassen, boeken en oare omswevende produkten. Guod dêr’t
jo jierren net nei omsjoen ha en dat mist wurde kin. Hjir lei in unike
kâns om de oan populariteit winnende begripen ontzamelen en circulair tinken te praktisearjen. Dus. Net te lang der mei ompakke,
hup, streekrjocht yn de bananedoaze. Trije kear ha ik mei in folle
auto nei de handich tichtbije kringloopwinkel west. Asjeblyft! Allegear kreas spul, ree foar in twadde of tredde libben. Dizze sirkulêre
hannelingen joegen in befredigjend gefoel; wy hienen it goeie doel
stipe en de opromme solderkeamer ta in lust foar it each makke.
Dat sirkulêr tinken is hjir ten huize al in bytsje ynboargere. De stuollen ha nije bizen sittings krigen en de bank in farske beklaaiïng. As
myn frou konstatearret dat ik in bloeske oan ha ‘dat net mear kin’,
dan rop ik steefêst: ‘Handich foar om ’e doar.’ Gefolch is dat de
foarried om ’e doar (en poetsdoeken) te grut wurdt, mar ek dat kin
sirkulêr oplost wurde. Ik fûn op ynternet - wêr oars - ynformaasje
oer in naaiatelier, dêr’t froulju wurkje met grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Sy meitsje fan myn bloeskes nije boxershorts. Net
dat ik dy oait draach, mar sa’n ûndernimmen is in sterk foarbyld
IFG 2018-01 puzel.pdf
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fan sirkel-ekonomy.

Bij juist invullen vormen de letters in de
genummerde vakjes de oplossing.
Stuur de oplossing vóór
9 april 2018
naar:
It Fryske Gea, Postbus 3,
9244ZN Beetsterzwaag
of:
info@itfryskegea.nl
De prijswinnaars krijgen een leuke
verrassing toegestuurd.
De winnaars van de vorige puzzel zijn:
D. van de Velde uit Piaam
Tryntsje Albada uit Warns
Er waren 453 goede inzendingen.
Het antwoord was ONDERHOUD.

16:56

1

Zweedse puzzel
Zweedse puzzel

Sirkulêr tinke is simpel. O ja? Us
altyd sa spetterjend provinsjebestjoer stelt yn in notysje fêst dat
een groot deel van de bedrijven
en burgers in Fryslân de urgentie
mist om over te stappen naar een circulaire economie. Urgentie?
Mear lekkerij, dan giet it fansels. Of in knappe ekonomise krisis.
De provinsje stelt fêst dat de konsumint oars tinke moat. Hy moat
minder rjochte wêze op it eenmalig gebruik van producten. De
latte yn ús gewest leit wer ris heech. De altyd ambisjeuze provinsjale polityk wol yn 2025 yn de Europese Unie yn de top-trije stean
fan de meest gunstige ontwikkelregio voor circulaire economie.
Allinne dan sil it slagje - en hjir kipet it kassa-aapke út ’e mouwe om genôch Europese subsydzjes binnen te heljen. Hoe dit stribjen
sirkulêre hannen en fuotten te jaan? Dêr ha se yn Ljouwert noch
gjin idee fan. Ik wol. 2025 is fiersten te fier fuort. Jou de Friezen
sa gau mooglik praktise tips en foaral al wurkjende foarbylden,
dy binne der. Slút mear en gauwer oan by besteande inisjativen.
En om draachflak te finen sille de plannemakkers út harren Ljouwerter fergaderbunker komme moatte om har op sirkulêre wize
yn de mienskip te bejaan. Lit jim sjen! De Kulturele Haadstêd is in
perfekte oefening. Sirkelje!
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Geef u
nu op!

• Via www.itfryskegea.nl/eropuit
• Telefonisch aanmelden voor activiteiten in De Alde Feanen kan ook
via het bezoekerscentrum 0511 - 539 618
• Opgave voor activiteiten in de andere natuurgebieden
van It Fryske Gea kan via het hoofdkantoor 0512 - 381 448
• Kosten (tenzij anders vermeld): leden gratis (ook voor gezinsleden),
niet-leden betalen € 4,- en kinderen t/m 12 jaar € 2,-

NATUURFOTOGRAFIE

SJOUWTOCHT

VAAREXCURSIE

Zondag 18 maart 09:30 - 11:30 uur
Park Martenastate
Fotografeer sneeuwklokjes

Zondag 8 april 14:00 - 16:30 uur
Lendevallei
Sjouwtocht door de Lendevallei vlakbij
Wolvega

Alle vaarexcursie zijn in Nationaal Park
De Alde Feanen

Zaterdag 24 maart 8:30 - 11:30 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Met de fotocamera op pad over het
Noarderleech

FIETSEXCURSIE

Maandag 2 april 09:30 - 11:30 uur
Park Martenastate
Schiet de mooiste foto’s van
stinzenplanten

Zondag 29 april 13:30 - 17:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Ontspannen fietsen langs stinzen,
klooster en dijken

Zondag 22 april 9:30 - 11:30 uur
Park Martenastate
Schiet de mooiste foto’s van
stinzenplanten

Zaterdag 12 mei 13:30 - 16:30 uur
Ketliker Skar
Door de natuur van Zuid-Fryslân

Kosten: Leden € 5,(kinderen t/m 12 jaar € 3,-)
Niet-leden € 8,(kinderen t/m 12 jaar € 5,-)

Beleef de natuur vanaf het water
De Alde Feanen
Zaterdag 10 maart 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 17 maart 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 24 maart 10:30 - 12:30 uur
Dinsdag 1 mei 10:30 - 12:30 uur en
13:30 - 15:30 uur
Donderdag 3 mei 16:00 - 18:00 uur
Zaterdag 5 mei 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 5 mei 13:30 - 15:30 uur
Bij volle maan varen (12+)
De Alde Feanen
Zaterdag 31 maart 19:30 - 21:30 uur
Maandag 30 april 20:00 - 22:00 uur
Vaarexcursie reeën spotten (12+)
De Alde Feanen
Zaterdag 7 april 19:00 - 21:00 uur
Zaterdag 21 april 19:00 - 21:00 uur
Donderdag 3 mei 19:00 - 21:00 uur
XL-beleving op het water
De Alde Feanen
Zaterdag 14 april 10:30 - 13:30 uur
Zaterdag 28 april 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 12 mei 13:30 - 16:30 uur
*Kosten: Leden € 7,- (kinderen t/m
12 jaar € 4,-) Niet-leden € 10,- (kinderen t/m 12 jaar € 6,-)
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WANDELEN
Zaterdag 10 maart 9:30 - 11:30 uur
Warkumerwaard
Voorjaarswandeling door natuur

Zaterdag 31 maart 14:00 - 16:00 uur
Ketliker Skar
Voorjaarsboswandeling

Zondag 22 april 7:00 - 10:00 uur
Easterskar
Vogelzang

Zondag 11 maart 6:30 - 08:30 uur
Sippen-finnen, Bûtenfjild
Ontdek de voorjaarszangers

Zaterdag 31 maart 19:00 - 21:00 uur
Easterskar
Het moerasgebied ontdekken bij volle maan

Zaterdag 28 april 10:00 - 12:00 uur
Martenastate
Stinzenplanten ontdekken

Zondag 11 maart 14:00 - 17:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Ontdek het voorjaar op het Wad

Zaterdag 31 maart 19:30 - 21:30 uur
De Alde Feanen
Schemer en volle maan

Zaterdag 28 april 10:00 - 12:00 uur
Park Huize Olterterp
Langs de geschiedenis van Landgoed
Olterterp

Zondag 11 maart 14:00 - 16:00 uur
Schaopedobbe
Bomen over bomen

Zaterdag 31 maart 19:30 - 21:30 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
De volle maan tegemoet op het
Noarderleech

Zaterdag 17 maart 9:30 - 11:30 uur
Ketliker Skar
Nieuw leven ontluikt

Zaterdag 7 april 9:30 - 11:30 uur
Makkumernoardwaard

Zaterdag 17 maart 9:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
Wandelen door het eeuwenoude bos

Zaterdag 7 april 10:00 - 12:00 uur
Mandefjild
Tussen de lammetjes bij Bakkeveen

Zaterdag 24 maart 10:00 - 12:00 uur
Park Huize Olterterp
Langs de geschiedenis van Landgoed
Olterterp

Zaterdag 14 april 10:00 - 12:30 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
De ontluikende kwelder op het
Noarderleech

Zondag 25 maart 10:00 - 12:00 uur
Taconisbosk
Voorjaarsboswandeling

Zaterdag 14 april 10:00 - 12:00 uur
Ketliker Skar
Voorjaarsbos

Zaterdag 31 maart 10:00 - 12:00 uur
Park Martenastate
Stinzenplanten ontdekken

Zaterdag 21 april 10:00 - 12:00 uur
Park Martenastate
Stinzenplanten ontdekken

BELEEFPROGRAMMA
VISMIGRATIERIVIER
It Fryske Gea en de
Waddenvereniging organiseren samen
een beleefprogramma vanaf het Afsluitdijk Wadden Center. Een speciaal
programma voor scholen, maar ook
excursies voor groepen. Voor meer
informatie: www.itfryskegea.nl/
vismigratierivier

OPEN DAG

Zondag 29 april 14:00 - 16:00 uur
De Alde Feanen
Zondagmiddagwandeling
Zaterdag 5 mei 19:00 - 21:00 uur
Tsjongerdellen
Flirtende watersnippen
Zondag 6 mei 13:00 - 16:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Genieten van de voorjaarstrek en
waddennatuur
Donderdag 10 mei 7:00 - 09:00 uur
Taconisbosk
Dauwtrappen in het bos
Zaterdag 12 mei 8:00 - 10:00 uur
De Alde Feanen
Vogels

KANOEXCURSIE 12+
Beleef De Alde Feanen
al peddelend vanuit de kano
De Alde Feanen
Zaterdag 24 maart 7:00 - 10:00 uur
Zondag 29 april 18:30 - 21:30 uur

Openingsweekend
Afsluitdijk Wadden Center
Kornwerderzand
Zaterdag 24 en zondag 25 maart
11:00 – 17:00 uur

VAAREXCURSIE

Lammetjesdag
Mandefjild
Zondag 22 april 12:00 - 16:00 uur

Varen langs de voorjaarszangers
De Alde Feanen
Zaterdag 12 mei 10:30 - 12:30 uur
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Oog voor ecologie

Duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer gekoppeld
aan het ontwikkelen van producten en diensten die de
regionale economie versterken. Daar gaat het om bij
Better Wetter. Het project is ontwikkeld door ecologisch
adviesbureau Altenburg & Wymenga uit Feanwâlden
samen met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân en
partners in de regio.
Tekst: Henk Dilling
Foto: Dico de Klein
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Vernuftig waterbeheer zorgt ervoor dat we
droge voeten houden in de winter, terwijl
in de zomer water wordt aangevoerd om
verdroging te voorkomen. Dit ingenieuze
systeem heeft een hoogwaardige landbouw mogelijk gemaakt en een belangrijke
bijdrage geleverd aan de welvaart in ons
land. De bijzondere historie van waterbeheer heeft echter ook een keerzijde, legt
Eddy Wymenga van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga (A&W) uit.
Van de ooit circa 100.000 hectare onbedijkt boezemland in Fryslân dat in de
winter geregeld onder water stond, rest

en economie
tegenwoordig nog ongeveer 2000 hectare. Omdat de boezemlanden zijn ingericht
als polder en het hele jaar door worden
bemalen, is 98% van de natuurlijke bergingscapaciteit in de Friese boezem verdwenen. “Dat merk je als er in korte tijd
veel regen valt. Traditioneel afwateren en
ontwateren heeft geleid tot maaivelddaling
in het Lage Midden, de veenweidegebieden
en daaraan gerelateerd CO2-uitstoot en
uitspoeling van nutriënten in het grond- en
oppervlaktewater. (Het Lage Midden in het
Fries: It Lege Midden is de naam van een
laaggelegen deel van Fryslân dat grofweg
de vroegere gemeenten Boarnsterhim en
het zuidelijke deel van de gemeente Leeuwarden beslaat.) Het gevolg is een verlies
aan waterbergingscapaciteit en een achteruitgang van de waterkwaliteit. Bij zware
regenval is het moeilijk om het water nog te
bergen en af te voeren om wateroverlast te
voorkomen. Bij droogte ontstaan veel sneller dan voorheen watertekorten. Ook staan
daardoor veel unieke ecologische waarden
in de veenweidegebieden onder druk of zijn
verdwenen. Klimaatveranderingen versterken de problematiek. We hebben de grens
van ons waterbeheer bereikt en moeten het
waterbeheer opnieuw organiseren.”

Waterrijke omgeving
Het zijn deze ontwikkelingen die aan de basis liggen van het programma Better Wetter, dat acht jaar geleden van start ging.
Het project is inmiddels uitgegroeid tot een
samenwerkingsverband met veel partners:
Provincie Fryslân, de noordoost Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Friese Milieu Federatie, Vereniging Noardlike Fryske
Wâlden, Nordwin College, Hogeschool Van
Hall Larenstein en It Fryske Gea. Een belangrijke gedachte achter het project is dat
het land- en watergebruik wordt aangepast
aan de omgeving in plaats van de omgeving
aan te passen aan het landgebruik, zoals
vele decennia het geval was. Eddy Wymenga: “We moeten ons veel beter bewust zijn

van het feit dat we leven en werken in een
waterrijke omgeving. Die omstandigheden
moeten we meer benutten. Dat betekent
dat je inspeelt op situaties en gebieden met
hoge waterstanden. In andere delta’s en
vloedvlaktes in de wereld zie je dat mensen
vaak slim gebruikmaken van die omstandigheden, bijvoorbeeld aangepaste visserij en
het benutten van vloedgewassen.”

‘Waterboeren’
Better Wetter wil economische dragers ontwikkelen voor een duurzaam land- en watergebruik onder (zeer) natte omstandigheden. Dat vraagt een verandering in denken
en aanpassing van ons land- en watergebruik. “Niet overal, maar daar waar dat nodig, mogelijk en kansrijk is.” Gebieden die
daarvoor in aanmerking komen zijn onder
andere laag gelegen polders met een functie voor waterberging, bepaalde natuurgebieden aan de boezem en waterpartijen die
bij kunnen dragen aan een meer flexibel
waterbeheer. “Juist door slim om te gaan
met waterpieken en watertekorten in de
laagste gebieden zijn we in staat om elders
de productieve landbouw veilig te stellen.
Water speelt op die manier een belangrijke rol in de landbouw van de toekomst.
Nieuwe vormen van landbouw, ik noem
het ‘waterboeren’, kunnen helpen om tijdig in te spelen op klimaatveranderingen.”

Beter
Waterbehee
r

Eén van de geschikte gebieden voor toekomstgericht waterbeheer in Fryslân is het
moeras- en landbouwgebied Bûtenfjild ten
noorden van Feanwâlden. Hier is het veen
de afgelopen eeuwen met een centimeter
per jaar gedaald. Als er niets gebeurt, is de
meter veen die nog rest voor het jaar 2100
verdwenen.

Lisdodde meubels
Ondertussen wordt met steun van de provincie gewerkt aan een productieketen in
Noordoost Fryslân. Hierbij zijn verschillende regionale ondernemers betrokken.
Er zijn proef- en demovelden aangelegd in
natuurgebied het Bûtenfjild voor het telen van onder andere lisdodde onder zeer
natte omstandigheden. “Grote lisdodde is
een plant die prima groeit op veenbodems
bij hoge waterstanden. De plant heeft veel
toepassingsmogelijkheden, zoals isolatiemateriaal bij bouwprojecten of bio-laminaat
waarmee meubelmakers bijvoorbeeld tafels
en stoelen kunnen maken.” Better Wetter
heeft ook fysiek een gezicht: het Brûsplak
in natuurgebied het Bûtenfjild. Dit is een
broedplaats, ontmoetingsplek en kenniscentrum voor inwoners uit de regio, studenten en experts. Hier wordt nagedacht
en gediscussieerd over waterbeheer en
klimaatverandering en over hoe je hierop
kunt inspelen.

Wetland voor trekvogels
Het bureau van Eddy Wymenga heeft veel ervaring met het toepassen van waterkennis en werken met water. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Zo werkt
A&W in het kader van het Living on the Edge programma van Vogelbescherming
Nederland samen met Wetlands International aan het herstellen van een overstromingsvlakte in de zuidelijke Senegal delta. Door het gecontroleerd terugbrengen
van de jaarlijkse onderwaterzetting (inundatie) in dit deel van de Sahel vindt niet
alleen herstel plaats van een belangrijk wetland voor trekvogels (waaronder grutto,
kemphaan, purperreiger en rietzanger), maar wordt ook gewerkt aan het herstel
van gras- en visgronden voor de lokale bevolking. In Mali ondersteunen de Friese
ecologen de overheid bij een integraal waterbeheer in de delta. Samen met andere
organisaties is onder meer een overstromingsmodel voor de Binnendelta van de
Niger ontwikkeld.
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Watergentiaan/Bearzeblêd

Waterlelie/Swanneblom

Kikkerbeet/Duitsblêd

Oerwouden onder water
Waterlelie, lisdodde, gele plomp, zwanenbloem, egelskop
en krabbenscheer. Prachtige waterplanten. Niet alleen
om te zien, maar ze zijn ook nog eens zeer nuttig. Voor
de waterkwaliteit, voor insecten, maar zeer zeker voor
hele waterleefgemeenschappen. Met het voorjaar en de
zomer op komst ‘varen’ we samen met Mark Hilboezen,
medewerker van de afdeling Natuurkwaliteit van It
Fryske Gea, langs een aantal waterplanten.
Tekst: Roely Boer
Foto’s: Stefan Claessens (Kina), Dico de Klein en Hans Pietersma

Voor we de waterbloemen stuk voor stuk
onder de loep nemen, vertelt Mark eerst
wat in het algemeen. “Ik noem de leefgemeenschappen wel eens oerwouden onder water. Daar gebeurt zoveel en er zit
zoveel in. De plek is uitermate belangrijk.
Waterplanten zijn namelijk afhankelijk
van bodemtype, maar ook van de waterkwaliteit en die hangt weer samen met
voldoende licht. Zo wordt een kleibodem
eerder troebel dan een zandbodem. Een
veenbodem zit er voor wat betreft troebelheid een beetje tussen in. Insecten
zijn op hun beurt weer afhankelijk van
de waterplanten. Waterkevers en libellen
bijvoorbeeld, maar ook hun larven en die
van muggen.”

Gele plomp/pompeblêd
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Gele plomp
Het Friese pompeblêd komt vaak voor
samen met waterlelies. De botergele
bloem komt in Nederland algemeen voor,
maar vooral in veengebieden. Ze groeien
een paar meter vanaf de oever. De wortels zitten in de waterbodem en in het
voorjaar komen langzaam de bladeren
omhoog. Zodra ze drijven kunnen ze behalve voedingsstoffen uit de bodem ook
zuurstof uit de lucht halen.

Waterlelie
Een zeer geliefde waterplant die zeer
tot de verbeelding spreekt. Er zijn zelfs
speciale waterlelie vaartochten. De wilde waterlelie (swanneblom) is wit. De
gekleurde waterlelies die favoriet zijn in

Dotterbloem/Djerreblom

(tuin)vijvers zijn exoten. Met de lange
stengels kan de waterlelie ook groeien
in dieper water. Recent onderzoek - onder andere van medewerker Henk Jager
- heeft aangetoond dat in Fryslân ook de
noordelijke waterlelie voorkomt. Deze lelie werd altijd gezien als een ondersoort,
maar het is toch een duidelijke soort
met een eigen wetenschappelijke naam:
nymphaea candida. Een echte kenner kan
de lelies onderscheiden. De plant is wel
kritischer en komt vooral voor in de natuurgebieden van It Fryske Gea, zoals de
Tsjonger en de Lende.

Lisdodde
De stonksigaar of tuorrebout is net als
riet een algemene oeverplant. Samen
vormen ze een vegetatietype, maar wanneer riet tussen de pionier lisdodde komt
en toeneemt, gaat dat ten koste van de
lisdodde. De lisdodde bloeit eerst en
wordt vervolgens een soort sigaar die
in de winter gaat pluizen. Vermeerdering
gebeurt door het verspreiden van de
pluisjes, maar ook door uitbreiding van
worstelstokken onder de grond.

Watergentiaan
De sierlijke plant met geel-oranje bloe-

Grote Lislodde/Grutte Tuorrebout of
Stjonksigaar

Zwanenboem/Swannepopel

Drijvend fonteinkruid/Flot bearzerûch

men heeft een voorkeur voor kleibodems. De planten kunnen heel dichte
aaneengesloten velden vormen. Bearzeblêd is de Friese benaming. De randen
van het drijvende kroonblad zijn fraai
geplooid.

Krabbenscheer
Er is geen plant die met deze ielstikel te
vergelijken is. In het najaar zinkt de krabbenscheer naar de bodem, overwintert
en komt in het voorjaar weer omhoog.
De plant vult de luchtkamers met CO2
waardoor hij gaat drijven. Waterbeheerders, recreanten en sportvissers vinden
het soms een vervelende plant wanneer
een hele plas ermee bedekt is. Natuurbeheerders zijn juist blij vanwege de hulp
bij het verlanden van petgaten. Daardoor ontstaan weer andere waardevolle
plant- en diergemeenschappen. Voor de
zeldzame groene glazenmaker, de ielstikelbiter, is de krabbenscheer van levensbelang omdat de prachtige libel alleen
op deze plant de eitjes kan afzetten. De
waterplanten vormen echter voor veel
dieren een leefgemeenschap op zich. De
gerande oeverspin maakt er bijvoorbeeld
zijn webben in en de kokerjuffersoorten
gebruiken de plant voor hun kokertjes.

Zwanenbloem
De swannepopel met de mooie rose-rode kleur is een sierlijke moerasplant met
een lange steel. De plant dankt de naam

aan de stampers die lijken op een zwaantje. Het is een typische oeverplant.

Waterviolier
De lichte lila bloemetjes van deze vroege
bloeier lijken wel wat op pinksterbloemen. Vandaar de Friese naam wetterpinksterblom. Het is een waterplant die
op plekken voorkomt waar grondwater,
(kwel) omhoog komt. De waterviolier
kan groeien in CO2-rijk water.

Fonteinkruiden
Er zijn bijna twintig soorten van deze
bearzerrûgen, van puntig en stomp tot
drijvend, waarvan de meeste indicatief
zijn voor helder, schoon water. Een zeldzame soort is de ongelijkbladige die onder
water bladen vormt, maar ook drijvend
blad heeft. Fonteinkruiden komen voor in
grote waterplassen, in petgaten en sloten
met grondwater. En in dat water zit vaak
veel vis, zoals snoek, rietvoorn en zeelt.

Kikkerbeet
Kikkerbeet, in het Fries duitblêd, is familie van de krabbenscheer. De kleine drijvende blaadjes met witte bloemetjes lijken op het blad van de waterlelie. Grote
velden kikkerbeet in de zomer zijn geen
uitzondering.

Egelskop
We kennen de grote, kleine en kleinste
egelskop die allemaal een eigen Friese

Eendenkroos/Einekoars

naam hebben: grutte dûkel, lytse dûkel en dûkelspjut. De namen danken de
planten aan de stekelige nootjes van de
vrucht die na de bloei ontstaan. Met enige fantasie lijken ze op de kop van een
egel.

Eendenkroos
Dit piepkleine, eiwitrijke plantje ‘einekroas’ kan een hele vijver of sloot bedekken. De verschillende soorten komen
vaak in stilstaand water voor. Ecologisch
is het weinig waardevol en het is ook ongunstig voor andere waterplanten. Maar
eenden snateren er graag doorheen.

Dotterbloem
De djerreblom komt op plekken voor
waar grondwater van invloed is, op oevers, maar ook op graslanden. Toen het
grondwater meer invloed had, kende
Fryslân nog echt typische dotterbloemhooilanden. ’s Winters stonden deze landen onder water en in het voorjaar kleurden ze geel van de bloemen. Na de daling
van het grondwaterpeil nam het aantal af
en zien we dotterbloemen alleen nog in
hooilanden in natuurgebieden.

Gele lis
Deze sierlijke irisachtige bloem draagt de
Friese naam barchjeblom. De oeverplant
vormt pollen, soms prachtig groot en
zelfs drijvend.

Gele lis/Barchjeblom
Waterviolier/Wetterpinksterblom

Grote egelskop/Grutte dûkel

Krabbescheer/Ielstikel
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Maatwerk vo
Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea trekken nu al nauw met
elkaar op en die goede verstandhouding zal in de toekomst
alleen maar verder verbeteren. Die verwachting spreekt
dijkgraaf Paul van Erkelens uit in een vraaggesprek voor
het ledenblad. De dijkgraaf kan zich goed voorstellen dat de
waterbeheerder zich nadrukkelijk gaat bezighouden met
het lot van de weidevogels en de snelle afname van grutto's
en scholeksters een rol laat spelen in het beheer.
Tekst: Fokko Bosker
Foto’s: Hans Pietersma, Henk de Vries, Ane Zijlstra

Je zou kunnen zeggen dat Wetterskip
Fryslân bezig is met een inhaalslag als
het gaat om het inpassen van de effecten van het waterbeheer op de natuur.
“In het verleden hielden we teveel alleen
rekening met de landbouw. De laatste
25 jaar is dat veranderd. We voelen ons
verantwoordelijk voor alle functies”,
zegt Paul van Erkelens. “Het lukt ons
beter met maatwerk tegemoet te komen aan de natuurbelangen. Al blijven
er soms pijnpunten op de grensvlakken.
Natuur- en landbouwbelang laat zich nu
eenmaal niet altijd makkelijk verenigen.”
De dijkgraaf vindt die inspanningen de
moeite waard, want de natuur is van onschatbare waarde. “Iedereen is gebaat
bij een goede kwaliteit van het landelijk
en stedelijk gebied. Water speelt daarin
een belangrijke rol, zowel voor burgers,
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boeren als natuurliefhebbers. Het economisch belang is niet louter zaligmakend.
Voor het welbevinden is natuur essentieel.”

Biodiversiteit en kringlopen
Van Erkelens zou het toejuichen als de
tegenstelling tussen boeren en natuur
wordt overwonnen. “Beide horen in het
Friese landschap. Maar nog meer moeten
we ons realiseren dat de één niet zonder
de ander kan. Een grote biodiversiteit en
allerlei natuurlijke kringlopen met bijvoorbeeld een gezonde bijenpopulatie
zijn ook voor de voedselproductie van
groot belang. Alle actoren moeten zich
goed bewust zijn van hun invloed op de
natuurlijke cycli.” Wetterskip Fryslân wil
de waterkwaliteitsmonitoring dusdanig
verfijnen dat milieuschade te herleiden

valt naar de veroorzaker. “We moeten vervuiling kunnen traceren naar de
smeerpoetsen. Dat geldt ook voor schadelijke gewasbeschermers die sommige
boeren gebruiken. Je moet weten op
welk perceel het is gebruikt.”

Natuurlijker waterbeheer
Bij de realisatie van een natuurlijker waterbeheer in de Friese beekdalen Lende,
Tsjonger en Koningsdiep wisten Wetter-

or natuur

skip en natuurorganisaties elkaar goed
te vinden. “Lang zaten die gebieden op
slot. Het is gelukt ruimte te vinden voor
natuurontwikkeling. De inpassing van
natuurvriendelijke oevers komt aantoonbaar de waterkwaliteit ten goede. Hoe
robuuster we dat vorm kunnen geven,
hoe beter.” Hoewel Friesland gezegend
is met een relatief groot boezemwateroppervlak blijft het waterschap zoeken
naar waterbergingsgebieden. “Stevige
hoosbuien als gevolg van de versnelde
klimaatverandering zullen zich in de toekomst in toenemende mate voordoen.
Tijdelijke opvang is onontbeerlijk alvorens het water kan worden afgevoerd.
We zijn nooit klaar. Natuurorganisaties
spelen bij die zoektocht een belangrijke
rol. Zij hebben de ruimte, in agrarisch gebied ligt dat per definitie moeilijker.”

Zorg voor de weidevogels
Ook bij de natuurontwikkeling in De Alde
Feanen trokken It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân nauw met elkaar op. “Prachtig wat daar tot stand wordt gebracht.”
De dijkgraaf bepleit een actievere rol van
het waterschap in de weidevogelproblematiek. “Ik vraag mij af of wij wel aan
de zijlijn moeten blijven staan. Ik kan me
goed voorstellen dat het waterschap vanuit haar eigen verantwoordelijkheid zich
prominenter in die discussie begeeft.
We zijn betrokken bij een paar aardige
projecten, maar dat zijn postzegels.” Hij
oppert dat de huidige veenweidendiscussie in het Lage Midden van Fryslân zich
mogelijk leent voor een duidelijker stellingname. “We zullen op zoek moeten
naar een innovatief verdienmodel voor
boeren dat ook recht doet aan de instandhouding van de weidevogels. Ik heb

goede hoop dat mede met het oog op
de negatieve gevolgen voor de CO2-uitstoot door de inklinking van het veen er
alternatieve geldstromen loskomen voor
natuurinclusieve landbouw. Een hoger
waterpeilbeheer ligt dan in de rede. En
dat komt de weidevogels ten goede.”
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door Sytske Rintjema en Mark Hilboezen

Bijzondere

waarnemingen
De zachte winter en aanhoudende neerslag hadden invloed op de natuur. Paddenstoelen
proﬁteerden bijvoorbeeld van de herfstige omstandigheden. Door de hoge temperaturen
bloeiden de eerste hazelaars al in december met een piek op 26 december, een record. De
verwachting is dat de voorjaarsbloeiers dit jaar ook vroeg zullen starten. In de ochtend van
23 januari werd bij Huize Olterterp de heldere zang van de grote lijster alweer gehoord.

Zeearend/See-earn
Foto E. van Hijum

Zeearenden
Op 20 november werden tijdens de
maandelijkse watervogeltellingen in De

Paddenstoelen
Op 30 oktober inventariseerde G. Haga
de graslandpaddenstoelen in de Schaopedobbe. Het gebied bleek rijk aan okergele korrelhoeden, een algemene soort
in graslanden. Maar ook meer kritische
soorten van heischrale graslanden werden gevonden, zoals elfenwasplaat, gewoon vuurzwammetje, zwartwordende
wasplaat, verblekende - en gele knotszwam. Deze knotszwammen werden
tijdens beheerwerkzaamheden ook al
opgemerkt door W. Schothorst. Op de
zandverstuiving was de aanwezigheid
van de tweekleurige fopzwam opvallend, omdat deze meestal in naaldbossen samenleeft met bomen. Op deze
plek zijn de wortels van omliggende grove dennen zijn voedingsbron.
Tijdens een mossencursus in het Rysterbosk werd op enkele beuken de zeldzame valse teervlekkenzwam ontdekt.
B. Kooistra liet de waarneming door G.
Haga controleren. Hij gaf aan dat deze
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Alde Feanen door T. de Jong, F. Jelsma
en H. van den Berg maar liefst vijf zeearenden tegelijkertijd gezien. Het ging
om twee paartjes waarvan één met
jong, waarschijnlijk het paar dat hier
vorig jaar succesvol broedde. Op 16
december zat E. van Hijum onder koude omstandigheden bijna een uur te
wachten in de vogelkijkhut bij de Piamer Koaiwaard. Terwijl hij besloot zijn
fotospullen op te ruimen, maar nog één
keer omkeek, zag hij op de paal in het
water een fotogenieke adulte zeearend
zitten! Het lukte nog net om een paar
mooie foto’s te maken toen de vogel
wegvloog.

Valse teervlekkenzwam/
Skyntarreplakswam
Foto B. Kooistra

soort pas sinds 2008 bekend is in Nederland en dat dit de eerste waarneming
in Fryslân betrof. Waarschijnlijk profiteert deze soort van de toename van
dood hout. Opvallend zijn de heldergele
druppels die onder het vruchtlichaam
hangen.

Insecten van de Kapellepôle
J. Schurer heeft in voorgaande jaren
samen met zijn vrouw, J. Tuinstra en
J. Wedman de insecten geïnventariseerd in het bijna zeven hectare grote heideterreintje de Kapellepôle bij
Hemrik. In totaal zijn negen dagvlindersoorten en achttien libellensoorten ontdekt. Ze zagen het zeldzame
geelsprietdikkopje, de glassnijder en
de vroege glazenmaker en soorten
van zure vennen zoals de koraaljuffer
en de tengere pantserjuffer. Voor het
verkrijgen van een totaalbeeld loont
het duidelijk om insecten meerdere
jaren te volgen.

J. Wedman gaf door dat in het Pettebosk de zeldzame bruine suikerzwam
was aangetroffen en wel op de enige
douglasspar van het hele gebied… Deze
bruinkleurige trilzwam met hersenvormige vruchtlichamen heeft een sterke
voorkeur voor naaldbomen.
In De Alde Feanen meldden rietpachters
dat ze last hadden van moederkoorn.
Vermoedelijk speelden de weersomstandigheden ook deze soort in de kaart.
Moederkoorn is giftig en kwam vroeger
vooral voor op de aren van granen zoals
rogge en tarwe. Als de sporen via het
meel in brood terechtkwamen vielen er
soms doden. De naam is afgeleid van
het gebruik door vroedvrouwen om met
behulp van deze schimmel weeën op
gang te brengen.

WAARNEMINGEN

Trekvogels
In november werden opvallend grote
hoeveelheden appelvinken waargenomen. 2017 bleek echter ook een
invasiejaar van de grote barmsijs.
Meerdere mensen gaven waarnemingen van deze soorten door. M.
Kooistra uit Oudega zag bijvoorbeeld
een grote groep barmsijsen in zijn
tuin en T. Jager zag in de Lendevallei
en het Easterskar honderden vogels.
Dat de winter mild is, werd ook geillustreerd door de waarneming van
een koereiger in de Bolderen. Deze
reiger is bezig met een opmars vanuit Afrika naar Zuid-Europa. Ook in
Nederland heeft de koereiger al twee
broedpogingen ondernomen, maar
zonder succes.

Zoogdieractiviteit
Op It Eilân in het Swettegebied ten
zuiden van De Alde Feanen werd eind
januari een 8,5 kilo zware beverrat gevangen. Dit van oorsprong uit
Zuid-Amerika komende dier wordt hier
als ongewenst beschouwd omdat het
bij het maken van holen dijken ondergraaft. Net als z’n kleinere broer de
muskusrat trouwens die door intensieve bestrijding inmiddels een dalende
trend laat zien.

Moerassprinkhaan,
Foto P. van de Polder

Veenontwikkeling
Uit de florakartering in 2016 ontdekte
H. Waltje dat de dophei in het Ottema-Wiersmareservaat zich uitbreidt.
Dit is waarschijnlijk te danken aan het
gunstige maai- en waterbeheer. Afgelopen november ontdekten J. Hanenburg en M. Hilboezem twee bijzondere
veenmossen: hoogveenveenmos en
wrattig veenmos. Beide soorten ko-

R. Bonthuis ontdekte in de Grutte Wielen en het Ottema-Wiersmareservaat
veel ottersporen, zoals prenten en glijbanen. De faunapassage van de Centrale As bij de Hurdegarypsterwarren blijkt
regelmatig te worden gebruikt door een
otter, zo bleek uit camerabeelden van
H. Koster. De otter kan daardoor alle
dobben bereiken voor voedsel en leefgebieden.

Het prachtige witte damhert van het
Ketliker Skar werd eind december weer
eens gemeld. Dit maal door G. Hakze.
Het dier weet zich in dit bos prima te
handhaven.

MELDINGEN

Hebt u iets bijzonders gezien
in een Fryske Gea-gebied? Of
heeft u een vraag over een
natuurwaarneming, geef het
door aan Mark Hilboezen:
m.hilboezen@itfryskegea.nl

men in moerasheide voor en geven
aan dat de waterstand stabiel is. Dat
is gunstig voor hoogveenachtige omstandigheden. Afgelopen zomer zijn
ook de insecten in het Bûtenfjild in
kaart gebracht door bureau Altenburg
& Wymenga in samenwerking met
vrijwilligers. Meest opvallende ontdekking was die van de moerassprinkhaan
in het Ottema-Wiersmareservaat. De
moerassprinkhaan is een forse en fraai
gekleurde sprinkhaan die voorkomt in
voedselarme, vochtige biotopen, zoals
natte heiden en graslanden met een
zeer gevarieerde vegetatiestructuur.
Het gefaseerd uitgevoerde maaibeheer
in het gebied waarmee bij iedere maaibeurt ook flinke delen met nectarplanten blijven staan, is gunstig voor sprinkhanen en andere insecten als bijen en
dagvlinders.

Flora in het Rysterbosk
F. Kunst en K. Ybema hebben afgelopen zomer de planten van Rysterbosk en Murnzerklif in kaart gebracht. Zeldzame bossoorten, zoals
bosanemoon en lelietje-der-dalen
leken zich ten opzichte van een eerdere inventarisatie in 2012 te hebben
uitgebreid. Gewone salomonszegel
was zeer algemeen en kwam in grote
aantallen voor. Maar de blauwe bosbes werd helaas niet teruggevonden.
Op het Murnzerklif werd de kruisdistel ook niet teruggevonden. Hier
waren nog wel vele grasklokjes met
prachtige blauwe bloemen aanwezig.
Bijzonder is het kleine heideterreintje aan de zuidkant van het bos, de
zogenoemde Murnserheide. Hier komen inderdaad nog typische heidesoorten zoals borstelgras, stekelbrem en struikhei voor. Betrekkelijk
nieuw (2016) is de ontdekking van
dopheide in het Rysterbosk. H. van
der Wal bevestigde vorig jaar deze
ontdekking nogmaals.

Prent van een otter/Fiskotter
Foto R. Bonthuis
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Deze groenpootruiter voelt zich weer helemaal thuis in het Friese
kweldergebied de Peazemerlannen, aangekocht door natuurvereniging It Fryske Gea. Veel kwelders, bijzondere overgangsgebieden tussen zeedijk en Waddenzee, zijn al verdwenen. Terwijl
kwelders onmisbaar zijn voor wadvogels als tureluur, groenpootruiter en bontbekplevier.

Foto: Albert Wester
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