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HELP DE
WEIDEVOGEL REDDEN

Buismanskoai
Gytsjerk en
Buismanskoai Piaam
Wat gebeurt er achter de schermen

31STE

GAASTERLANDSE

van een eeuwenoude eendenkooi?

NATUURWEEK

Ontdek hun unieke historie tijdens
deze open dagen. Een mooie gelegenheid, want normaal zijn deze prachtige
plekken gesloten voor publiek. Onze

Gaasterlandse
natuurweek

vrijwilligers vertellen over het ambacht

Week van het
Landschap

van de kooiker.

in heel Nederland de ‘Week van het

Zondag 9 september
12.00 – 16.00 uur
Kooireed bij Piaam

Landschap’. Alle provinciale

www.itfryskegea.nl/opendag-piaam

Landschappen organiseren allerlei
tot kookworkshops.

Zondag 7 oktober
13.00 - 17.00 uur
Kooiweg bij Gytsjerk

www.weekvanhetlandschap.nl

www.itfryskegea.nl/opendag-gytsjerk

Van 13 tot en met 28 oktober vieren we

activiteiten, van een paddenstoelendag

De natuurorganisaties van Gaasterland

pakken dit jaar weer uit met de Gaasterlandse natuurweek. Traditiegetrouw
starten we met de Groene Markt in
het Rysterbosk. Bekijk het volledige
programma op
www.gaasterlandsenatuurweek.nl

voor alle activiteiten.

Zaterdag 13 t/m
zondag 28 oktober

OPEN DAG
EENDEKOOIEN

Zondag 21 oktober
11.00 - 16.00 uur
Rysterbosk bij Rijs

Wij onderscheiden ons door passie en betrokkenheid.
Daardoor creëren wij een meerwaarde voor u. De advocaten van
Rotshuizen Geense Advocaten hebben hun roots in sociaal
betrokken zaken. Wij zetten ons daarom niet alleen in voor
cliënten in de sectoren bouw en vastgoed, overheid en onderwijs,
zorg en welzijn en cultuur en natuur, maar ook voor particulieren.
Ook de burger met de kleine beurs is bij ons welkom.
Prins Hendrikstraat 8
8911 BK Leeuwarden
Postbus 222
8901 BA Leeuwarden

gepassioneerd, betrokken

Telefoon +31 (0)58 21 22 444
Fax +31 (0)58 21 33 666
E-mail info@rgadvocaten.nl
Website rgadvocaten.nl

www.rgadvocaten.nl

INHOUD
In de herfst zijn er in
de voormalige adellijke
landgoederen Wikelerbosk
en Wilhelmina-oard veel
soorten paddenstoelen te
vinden, van algemene tot
zeer bijzondere. En het is er
ook heel leuk wandelen.

Historische
buitenplaatsen

Van open veld en park tot eigen tuin en huis: in onze
leefomgeving zijn binnen een paar meter afstand altijd
spinnen te vinden. Waarom hebben we dan toch zo
weinig oog voor deze ingenieuze roofdiertjes? Een
kennismaking.

Ingenieuze
roofdiertjes
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C O LO FO N

De monumentale poldermolen De Gooijer bij
Wolvega geldt als een
cultuurhistorisch icoon.
In september is het
honderd jaar geleden
dat de achtkante molen
een plek kreeg bij de
Blessebrug.

Molen De Gooijer
100 jaar
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De afgelopen jaren hebben het grond-, weg- en
waterbouwbedrijf Jelle
Bijlsma en It Fryske
Gea een bijzondere
en vooral ook hechte
relatie opgebouwd. Het
‘bouwen’ van natuur
is werk voor
specialisten.

Samenwerken voor
de natuur
En verder in dit nummer:
4 GeaNijs
6 Groen geeft leven en bloei
8 Help de weidevogels redden
17 Column Douwe Kootstra / puzzel
18 Op aventoer yn de Fryske natoer
24 Kort ﬁnancieel overzicht 2017
25 Variatie in de duinvallei op Ameland
26 Bijzondere Waarnemingen

22

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:

Toekomst voor de
natuur
We voelen ons trots en sterk! Trots zijn
we op de natuur die we in onze mooie
provincie Fryslân mede namens u mogen
beschermen. En we voelen ons sterk door
het enorme aantal leden - inmiddels ruim
36.000! - die It Fryske Gea telt.
Afgezet tegen het aantal huisadressen – ongeveer 240.000 - in Fryslân leert een eenvoudig rekensommetje dat er gemiddeld
achter één van elke 7 voordeuren een lid
van It Fryske Gea te vinden is. We hebben
dus een heel grote achterban. Met deze
steun in de rug kunnen we iets betekenen.
Geen centje pijn dus. Of… toch wel? Wie
de kranten leest, het nieuws volgt, weet
dat er wel degelijk iets aan de hand is. Dat
helaas niet alles goed gaat. De natuur blijft
maar onder druk staan. Zo gaan de aantallen weidevogels hard achteruit. Kievit,
grutto en scholekster worden door het
huidige landgebruik bedreigd in hun voortbestaan.
Dat we een omslag nodig hebben naar een
vorm van landbouw, waarin weidevogels
ook een plek hebben, is voor velen wel
duidelijk. Maar een dergelijke verandering
zal tijd vragen, misschien wel jaren. Zo lang
kunnen de weidevogels niet wachten…
Daarom moeten wij nu in actie komen.
Wij allemaal. We moeten zelf actief aan
de slag om het leefgebied voor de weidevogels groter te maken. En dat kan. Met
zijn allen kunnen we meer grond aankopen en beschermen. Daarom vragen wij
uw hulp, met een extra gift. In de bijgesloten brief, maar ook in dit magazine en op
www.itfryskegea.nl/red-de-weidevogel
vindt u hierover meer informatie.
Als we dat allemaal doen, dan kan het.
Mag ik op uw steun rekenen?

r
s, directeu
Henk de Vrie
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www.itfryskegea.nl/actueel

HAVIK SUCCESVOL OPGEGROEID
Wat is er mooier dan de natuur volgen via een
livestream op je computer? Het kon de afgelopen periode via twee webcams die we, mede
dankzij de steun van de stichting Ynnatura,
in Nationaal Park de Alde Feanen hadden geplaatst: eentje bij een nest van een havik (waar
eerst werd gehoopt dat een zeearend zou gaan
nestelen) en eentje in een nestkast voor kerk-

uilen bij het districtsgebouw in Earnewâld.
Veel mensen leefden mee met het wel en wee
van de dieren. Uiteindelijk stierven drie van
de vier jonge haviken doordat ze ‘verdwaalden’ in het grote nest. Bij de uilen ging het beter en goeiden alle jongen gezond op. Al met
al was het een spannend seizoen. Wij kijken al
uit naar volgend jaar. U ook?

JONGE KRAANVOGEL OP DE DELLEBOERSTERHEIDE
Normaal is het altijd vrij stil op de Delleboersterheide bij Oldeberkoop. Een stelletje
luidruchtige kraanvogels bracht echter de afgelopen tijd met hun getrompetter leven in
de brouwerij. Het verliefde stelletje zocht een
plekje om te broeden. Nu laat de natuur zich
niet sturen en zo werd het een plek pal naast
de wandelroute. Voor onze medewerkers was
het mede daarom spannend of dit eerste nest
succesvol zou zijn. Gelukkig bleef het rustig
en brachten de sierlijke vogels uiteindelijk
hun jong groot. Een mooi compliment voor dit
prachtige natuurgebied.

Foto: Hans Pietersma

NIEUWE PARKEERPLAATS VOOR DIAKONIEVENE
De Friesland Zorgverzekeraar doneert ieder
jaar vanuit het Groen & Fit collectief een bijdrage aan een project van It Fryske Gea om
een bezoek aan de natuur nog aantrekkelijker
te maken. Bewegen in de natuur is immers gezond. Dit jaar kon dankzij deze steun de toegang van het natuurgebied de Diakonievene

vlakbij Nijeberkoop worden verbeterd. Er zijn
extra en veiligere parkeerplaatsen gerealiseerd.
Ook zijn verschillende bankjes geplaatst om uit
te kunnen rusten na een heerlijke wandeling.
De bezoeker krijgt met een nieuw informatiepaneel al een voorproefje van wat het gebied
te bieden heeft.

AANKOOP NATUUR IN EIGEN HAND?
Door geldgebrek dreigt de aankoop van grond
voor nieuwe natuur te stagneren. Hierdoor komt
de realisatie van de ‘ecologische hoofdstructuur’
onder druk te staan, terwijl het verbinden van natuur essentieel is voor diverse dieren en planten.
Daarom hebben natuur- en landbouworganisaties
hun handen ineen geslagen en zijn met een uniek
voorstel voor de provincie gekomen. Henk de
Vries, directeur van It Fryske Gea: “Wy dogge
de provinsje in unyk oanbod. Mei in nije wize fan
oankeap en ynrjochting ferwachtsje de belutsen
organisaasjes mear natuer mei breder draachﬂak

realisearje te kinnen. Natuerynklusive lânbou spilet hjirby in wichtige rol.” De komende maanden
werken de partijen het plan voor deze nieuwe aanpak verder uit.

S C HE NK I N GE N
LÚD | SOUND ART IN RYSTERBOSK
Het Rysterbosk, een prachtig oud wandelbos bij Rijs, is tot en met 15 oktober het decor voor de unieke sound art-tentoonstelling LÛD. Vijftien beeldende kunstenaars
uit binnen- en buitenland schilderen met

geluid een palet aan kleuren, dromen en
vergezichten. Zij nemen je mee op een reis
door het bos, zoals het nooit meer zal klinken. Lees meer via www.itfryskegea.nl/lud

Dhr. L.G.J. van der Meij, collecte 80ste verjaardag
t.b.v. de weidevogel: € 775,-

KENNISMAKEN MET DE OTTER
Het is nog niet zo lang geleden dat de otter in Nederland was uitgestorven. Gelukkig
is dit mooie zoogdier, dat afhankelijk is van
schoon water en rust, nu weer volop te bewonderen dankzij de inspanningen van organisaties als It Fryske Gea, overheden en vrijwilligers. Otterkenner Harrie Bosma schreef
een levendig verslag van zijn waarnemingen
in het veld. Samen met schitterende foto’s
en unieke (nacht)beelden van bewegingscamera’s resulteerde dit in een prachtig boek.
Ook kennismaken met de otter, zijn verschij-

ning, gedrag en leefgebied? Bestel het boek
voor €15,- via www.itfryskegea.nl/webshop
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Mw. A.C. Sittig, periodieke schenking: € 100,Bredius Stichting t.b.v. weidevogelproject
Binnemiede- en Weeshûspolder: € 4.735,Van Heloma Stichting t.b.v. weidevogelproject
Binnemiede- en Weeshûspolder: € 3.500,-

gevens te mogen verwerken en bewerken, dus
ook It Fryske Gea. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG.
Informatie: www.itfryskegea.nl/avg

Bouwbedrijf Bootsma, sponsoring lammetjesdag
Heide fan Allardsoog: € 250,-

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
“Onze vrijwilligers zijn het hart van onze vereniging. Wij zijn hen
aftrekbaar voor de belasting. Hiervoor is
enorm dankbaar voor al hun inzet. Van het tellen van vogels tot
een akte nodig. Maar daarvoor hoeft u
het rondleiden van schoolklassen of het ontvangen van mensen in
niet naar de notaris want It Fryske Gea
ons bezoekerscentrum. Vrijwilligerswerk is er bij ons namelijk in alle
kan de akte voor u verzorgen. Onze adsoorten en maten. Als kleine tegenprestatie organiseren wij elk jaar
viseur Jan Bart Uildriks helpt u graag.
U kunt hem bereiken via
met veel plezier een speciale vrijwilligersdag. Dit jaar werd het mooie
0512-381448 of
Bûtenfjild bezocht. Geweldig om
j.uildriks@itfryskegea.nl
zo’n grote groep enthousiaste

Elske van der Kooi

medewerkster voorlichting en communicatie

NIEUWE NATUUR BIJ WOLVEGA
Op 1 juni kreeg It Fryske Gea een nieuw
stuk natuur in de Lendevallei erbij als
gevolg van de afsluiting van het project voor de herinrichting van Wolvega-zuid. Dit stukje nieuwe natuur is
verweven met andere functies zoals
waterberging, waterzuivering, landbouw en recreatie. In verband met dat
laatste wordt ook de verbinding met
het verzorgingstehuis Lindestede gewaardeerd. Omdat het naastliggende
park door de bekende tuinarchitect
Roodbaard is ontworpen, kreeg het
verharde pad door het gebied heel toepasselijk de naam Roodbaardpad.

Lotte en Hotze Harm van Esch
opbrengst verkoop kaarsen rommelmarkt: € 3,15
Dhr. A Oldenburger, collecte receptie pensioen
Calduran Kalkzandsteen B.V.
t.b.v. de weidevogel: € 500,-

IT FRYSKE GEA EN DE AVG
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese
privacywetgeving. Elke organisatie in Europa moet
voldoen aan de nieuwe wetgeving om persoonsge-

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

mensen mee te mogen maken.”

It Fryske Gea heeft opnieuw
voldaan aan de periodieke
toetsing van het Centraal
Bureau Fondsenwerving.
In juni ontving de
vereniging het bericht
dat zij voldoet aan de
harde eisen van de
erkenningsregeling.
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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‘Groen geeft leven
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en bloei’
Een uitspraak van Marieke Visser. Een actieve
vrouw van 65 jaar die we bij de voornaam mogen
noemen en zich met haar hond Twirre en kat Tomke
thuisvoelt in Wolvega. Ze neemt sinds 2016 deel
aan het Groen en Fit Collectief van De Friesland
Zorgverzekeraar en It Fryske Gea. Voor haar is
het zo duidelijk als wat: gezondheid en natuur zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Tekst en foto’s: Nynke Andree

Ons gesprek vindt plaats bij haar thuis
onder het genot van een kopje thee.
Hond Twirre ligt in de mand. Het beestje
is al oud en kan niet meer zover lopen,
maar snuffelt graag wat rond. Vooral aan
de mooie bloemen die langs het vlinderpad bij binnenkomst van Wolvega staan
te pronken. “Wy rinne dan ek graach
efkes nei jmme natuergebiet de Lendevallei. Twirre rûkt dan fan alles en nimt
de tiid. Dat jout ek neat want dan sjoch
ik sels ek mear en krij ik de romte om de
holle leech te meitsjen.”

Rust en gezelligheid
Al van jongs af aan is Marieke graag buiten. En nog steeds is ze actief. Zo loopt
ze op maandag en vrijdag altijd met een
klein groepje mensen. “Wy rinne dan
4,5 oant 7 kilometer. Ik fyn it moai om
te sjen dat minsken sa ferskillend om
harren hinne sjogge. De iene sjocht neat,
wylst ik just graach wiis op de imerkes
(krekels) dy’t wy hearre of in spesjale rûp
(rups). Dy rûp seagen wy ferline jier, in

Natuurliefhebbers opgelet!
Kijk net als Marieke écht naar de natuur, leg
dit vast en doe mee aan de buitenmomentwinactie en maak een kans op een digitale
camera. Het thema voor de maand september is ‘landschappen’. Upload de foto vóór
30 september via www.buitenmoment.nl.

Buitenmoment eropuit-tips
Ga mee op excursie met It Fryske Gea. De
ideale gelegenheid voor volop natuurbeleving, voor én achter de lens.
Kijk voor de buitenmoment eropuit-tips op
pagina 19.

hiel bysûnder bistje. Wy bliuwe dan efkes
stil stean en genietsje fan de kweakjende
kikkerts of prachtige blommen.” Ze vindt
het extra leuk als mensen het ook zien en
waarderen.
Het attenderen op zit bij Marieke als het
ware in de genen. Ze heeft haar hele
leven in het onderwijs gewerkt: van juffrouw tot en met plaatsvervangend directeur. Ze stond erom bekend dat de natuur bij haar in het klaslokaal kon worden
gebracht of, nog beter, dat ze met zijn
allen naar buiten gingen. “Dat wurket.
De natuer is wichtich en wy moatte der
sunich op wêze. Lêsten kaam der in âld
learling, no 32 jier, nei my ta. Hy frege
my oft de kikkert noch yn ‘e ﬁver siet.
Dy hie er doe’t er lyts wie meinaam nei
skoalle ta; it bist krige in moai plakje by
my thús yn ’e ﬁver.” Volgens Marieke
kun je mensen de liefde voor de natuur
echter niet opdringen. De natuur komt
pas onder de aandacht als mensen worden verwonderd.

Groen & Fit collectief
Het Groen & Fit collectief blijkt voor Marieke een logische keuze. “Ik stypje altyd
in goed doel en wikselje wolris. Doe’t ik
hearde fan de gearwurking tusken It Fryske Gea en De Friesland Zorgverzekeraar,
fûn ik it direkt in moai inisjatyf.” Terloops
laat ze weten dat ze It Fryske Gea al veel
langer een warm hart toedraagt. Ze geeft
aan blij te zijn met de voordelen, zoals de
korting op de premie voor de ziektekostenverzekering. Daarnaast is ze ook blij
met het magazine van It Fryske Gea en de
speciale jeugduitgave Kids-Gea!

“Ik lês jim tydskrift altyd graach en folgje
ek de digitale nijsbrief mei natuernijs en
tips om deropút te gean. Sa ha ik alris
mei west mei in faarekskurzje troch de
natuer! Kids-Gea leit altyd op tafel as der
bern op besite binne. Ik wurdearje dit
stikje natueredukaasje.”

Steun voor projecten
Marieke vertelt dat het haar een goed
gevoel geeft dat It Fryske Gea dankzij de
samenwerking met de zorgverzekeraar
ook gesteund wordt bij de realisatie van
natuurprojecten. “Wat jim presys dogge
makket my eins net sa folle út, as it mar
goed te plak komt.”
Dankzij het collectief heeft It Fryske Gea
onlangs de entree en parkeergelegenheid
van natuurgebied Diakonievene kunnen
verbeteren. Ook is in de afgelopen jaren
een klim- en klauterbaan voor kinderen
in het Rysterbosk en bij het bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen
gerealiseerd. Allemaal projecten die het
eropuit gaan in de natuur leuker en makkelijker maken, voor jong en oud!

Leven en bloei
Hond Twirre ligt nog steeds braaf in de
mand, maar moet er nodig even uit! Een
mooie gelegenheid om samen een stukje
te wandelen. “As jo mei immen bûten rinne en prate dan komt der faak folle mear
út.“ Ze vertelt dat groen leven en bloei
geeft. Dat laatste geldt voor zowel de
natuur als de mens. Een mooie afsluiting
van deze ontmoeting.
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Landbouw exclusief
“Wat we natuurlijk heel graag willen en wat ook zou
helpen, is dat alle landbouw extensiever en dus meer
rekening houdend met de natuur gaat werken. Dus meer
gericht op behoud en versterken van de biodiversiteit.
De combinatie van een natuurgebied – de bron zeg
maar – met daaromheen een geschikt landbouwgebied
zou heel goed zijn voor de weidevogels. Vanuit dat natuurgebied vinden ze daar buiten dan ook weer een leefgebied. Maar stel dat het gebied buiten de natuurreservaten nog heel lang ongeschikt blijft voor weidevogels,
dan moet je ze in de reservaten wel de toekomst in kunnen helpen. En niet alleen met bloemrijk grasland met
insecten en wormen en een goed waterpeil, maar ook
door het bieden van een groot en robuust leefgebied.”

Foto’s grutto: Hans Pietersma
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Meer land aankopen

“Het redden van de weide
vogels kan alleen
door meer grond aan te ko
pen voor de weidevogels. Dat kan op veel ple
kken in Fryslân
zijn: in de Warkumerwaar
d, in zuidwest
Fryslân en de westkust van
de provincie dat
van nature open en voedsel
rijk is, maar ook
in bijvoorbeeld Noard-Fr
yslân Bûtendyks. Er
zijn kansen, het is nog nie
t te laat.”

Open Brief

Help It Fryske Gea de w

eidevogels redden

Weidevogels horen bij Fry
slân. We kunnen het ons
niet voorstellen dat ze er
zouden zijn. Toch lijkt da
niet meer
t doembeeld werkelijkheid
te worden. Tenminste als
doen. Dat idee vind ik ma
we niets
ar moeilijk te verdragen.
Het gaat al enkele tientalle
n jaren bergafwaarts met
alle weidevogels, maar zo
nu hebben we er nog nooit
slecht als
voorgestaan. Van oorspron
g zijn het de bewoners van
tuurlandschap, het boerenla
ons culnd. De moderne landbou
w biedt echter geen plek
grutto, kievit en scholekst
me
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werken om de landbouw
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maar dat
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om ze te redden.
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afgelopen jaren in onze na
terreinen specifieke gebie
tuurden voor weidevogels ing
ericht en het beheer van die
speciaal op weidevogels afg
gebieden is
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in de tijd maaien, zodat de
de kans krijgen hun legsel
vogels
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aantallen broedparen van
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en zelfs van veldleeuwerik
tureluur
gaan in onze natuurgebie
den weer voorzichtig omho
duidelijk signaal dat deze
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aanpak werkt en doorgeze
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Henk de Vries, dir
ecteur
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Ingenieuze roofdi

op de vierkan

Van open veld en park tot eigen tuin en
huis: in onze leefomgeving zijn volgens
Peter Koomen binnen een paar meter
afstand altijd spinnen te vinden. Waarom
hebben we dan toch zo weinig oog voor
deze ingenieuze roofdiertjes? De bioloog
laat ons anders kijken naar spinnen.
Tekst: Amber Boomsma
Gewone doolhofspin, foto: Geurt Besselink

Menigeen krijgt de kriebels van het idee
dat er altijd spinnen in de buurt zijn. “Het
is vooral de onvoorspelbaarheid waar
mensen moeite mee hebben”, denkt Peter Koomen die overal in het land interessante lezingen geeft over spinnen. “Ze
rennen alle kanten op en dat vinden we
eng, hoe klein ze ook zijn. Bovendien zijn
het dieren waarin we onszelf totaal niet
herkennen, die ver van onze eigen soort
af staan. Van een aaibaarheidsfactor is
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ook al geen sprake. Tel daar de natuurlijke angst voor giftige uitheemse soorten
bij op en het is niet zo gek dat spinnen
geen populaire dieren zijn.”

Spinnenzoekkaart
Het anders-zijn van spinnen is juist wat
hem als bioloog zo fascineert, terwijl ze
zo dichtbij te vinden zijn. “In Nederland
kennen we zo’n 600 inheemse soorten, de
veertig dwaalgasten en broeikasbewoners

niet meegerekend. Voor wie zich wil verdiepen in spinnen die in huis en tuin voorkomen, bestaat er een handige zoekkaart
met 24 algemeen voorkomende soorten.
Met hun relatief onzichtbare aanwezigheid
dragen deze spinnen allemaal bij aan het
evenwicht in de natuur. Dankzij hun eetlust zorgen zij er immers voor dat insecten
geen plaag kunnen worden.”
Over die eetlust gesproken: spinnen kunnen geen vast voedsel verdragen. “Ze

ieren

nte centimeter

Gewone kameleonspin, foto: Bernard Castelein

maken simpel gezegd overal soep van.
Ze verteren hun prooi uitwendig door er
sappen in te spuiten en hem dan leeg te
zuigen. Het omhulsel van gevangen insecten blijft dus intact en zie je soms nog in
webben hangen. Mensen bewonderen die
webben vaak meer dan de spinnen zelf, al
is lang niet elk web zo’n kunstwerk als het
bekende wielweb. Sommige soorten maken heel rommelige webben, maar wel in
allerlei slimme vormen, zoals hangmatjes
of trechters. Soms zelfs gecombineerd met
boobytraps van losse, kleverige draden.”

Herfsthangmatspin, foto: Teun Veldman

Jagen en bespringen
Spinnen staan bekend om hun raadselachtige zijdeproductie – die formule
zou goud waard zijn in de mensenwereld – maar niet elke spin bouwt webben.
“Neem de huiszebraspin die vooral op
zonnige buitenmuren is te vinden. Die
jaagt actief naar prooien en bespringt ze.
Ook de goed te vinden tuinwolfspin jaagt
achter prooidieren aan. Een ander voorbeeld is de gewone kameleonspin. Deze
spin wacht geduldig in bloemen tot de insecten haar in de armen vliegen. Binnens-

huis komt de getijgerde lijmspuiter voor,
die vanuit de kaken een giftig, plakkerig
mengsel over prooien heen spuit. Maar
deze soort is alleen ’s nachts actief en is
daarom zelden te zien.”
Van de webbouwers buitenshuis is de
kruisspin een veelvoorkomende en goed
zichtbare soort. “Waar andere spinnen
zich liever verdekt opstellen, zit deze
soort juist in het midden van zijn web, zodat hij snel bij de prooi is. Daar kleeft wel
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Kruisspin, foto: Teun Veldman

Zebraspin, foto: Hans Pietersma

een risico aan, want de spin is daardoor
zelf een makkelijk doelwit voor vogels.”
Om buitenshuis ook de minder opvallende soorten te spotten, heeft de bioloog
een paar tips: “Zoek webben, volg zijden
draadjes naar mogelijke schuilplaatsen,
draai blaadjes van bomen en struiken
om, kijk onder stenen en takken en heb
vooral geduld, totdat je ergens beweging
ziet. Bij de achterdeur of de kozijnen kun
je al prijs hebben.”
Binnen komt de grote trilspin die op een
hooiwagen lijkt veel voor. “Eigenlijk hoort
deze spin in een mediterraan klimaat
thuis, maar onze kelders, wc’s en warme
kamers blijken ook een plek te zijn waar
zij zich prima handhaven. Mensen hebben meestal geen moeite met de aanwezigheid van deze spin. Anders is het met
de vrij grote, gewone huisspin die er wat
griezeliger uitziet. Deze soort veroorzaakt
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nogal eens paniek bij mensen, vooral
als de mannetjes in hun zoektocht naar
vrouwtjes door het huis rennen.”

Vrouw eet man
Het leven van spinnen staat volledig
in het teken van voedsel, veiligheid en
voortplanting. Mannetjes kunnen alleen
paren met vrouwtjes van dezelfde soort.
“Hun geslachtsorganen werken als een
sleutel in een slot. Opvallend is ook
dat mannetjes hun eigen sperma eerst
opvangen en bewaren in een reservoir
van het palp-orgaan aan de voorkant.
Daarmee haken ze in bij het vrouwtje en
injecteren vervolgens het sperma. Dat
kunnen ze bij meerdere vrouwtjes doen,
mits ze zich tijdig uit de voeten maken na
de daad, want het verhaal dat spinnendames in de aanval gaan na bevruchting
klopt. Als hun taak eenmaal vervuld is,
zijn mannetjes waardevol voedsel.”

Kofﬁeboonspin, foto: Dico de Klein

Spin van het Jaar lijkt op koffieboon
De online World Spider Catalog staat op ruim
47.500 spinnenvarianten en dat aantal blijft
groeien. Europese deskundigen zetten jaarlijks een spinnensoort in het spotlicht die in
alle 26 EU-landen voorkomt. In 2018 is dat
de koffieboonspin (Steatoda bipunctata), een
soort uit de familie van de kogelspinnen, net
als de beruchte zwarte weduwe. Gelukkig is
de koffieboonspin voor de mens totaal ongevaarlijk. Het tjirpende geluid van de mannetjes is een bijzondere eigenschap en het
opvallende achterlijf lijkt op een koffieboon,
vooral als de spin door verstoring haar poten
intrekt.
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ROUTE

Informatie
Wikelerbosk

De historische wandelroute is ongeveer 1,5 km. De
start is bij de monumentale entree aan de Menno van
Coehoornweg in Wyckel.

Wilhelmina-oard

De wandelroute biedt de keuze uit 3 mogelijkheden:
* Een wandeling van 2,4 km door het open landschap
van ‘De Heide’ en rond een jong aangeplant bos. De
start is bij café-restaurant Hjir is ’t, Huisterheide 6,
Sint-Nicolaasga. Direct vanaf de parkeerplaats links
het ﬁetspad op, op de driesprong rechts en na een
paar meter bij het bord van It Fryske Gea door het
klaphek.
* Een wandeling van 1,7 km door het bos achter het
monumentale pand Wilhelmina-oard aan de Scharleijen in Sint Nicolaasga. Er is geen speciale parkeerplaats, maar parkeren kan in de woonwijk. De ingang
van het bos is tegenover een boerderij (zie kaartje).
* Een combinatie van beide is zeer goed mogelijk met
een totale lengte van 4,1 km.
Starten kan op beide plaatsen.

Wandelen in
Wilhelmina-oard en
Wikelerbosk

Panelen

In beide natuurgebieden staan informatiepanelen.

Toegankelijkheid

Zowel het Wikelerbosk als Wilhelmina-oard zijn vrij
toegankelijk op wegen en paden.

Honden

Aangelijnd zijn honden toegestaan.

Natuurroutes

Bekijk ook alle andere wandelroutes op
www.itfryskegea.nl/natuurroutes

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

Dwalen over twee adellijke landgoederen
van weleer met rechte lanen
en romantische wandelpaden.

Foto’s: Hans Pietersma en Dico de Klein

Wikelerbosk
Een onverwacht pareltje middenin het Gaasterlandse dorp
Wyckel. Alleen al de entree van het Wikelerbosk – ook wel het
Van Coehoornbosk genoemd – maakt dit unieke natuurgebiedje van It Fryske Gea bijzonder. Het is de ‘homeije’ van de oprijlaan naar de voormalige buitenplaats Meerenstein, gebouwd in
opdracht van vestingbouwer Menno van Coehoorn. Hij liet ook
het bos aanleggen, vandaar de tweede naam.
De beroemde veldheer en vestingbouwkundige werd in 1747 in
Britsum geboren. Hij trouwde met Magdalena van Scheltinga, de
enige erfgenaam van de Van Wyckels. Menno van Coehoorn ontwierp een nieuwe state die werd gebouwd op de plaats van het
oude stamslot van deze adellijke familie. Helaas is de state in 1811
afgebroken. De veldheer die nauwe banden had met de stadhouders Maurits en Frederik Hendrik is ook de man die opdracht gaf
voor de aanleg van de polderdijk tussen het Slotermeer en Wyckel.
Zo ontstond de Coehoornpolder. In de Vaste Burchtkerk met de
beeldbepalende zadeldaktoren – al eeuwenlang een baken in het
glooiende landschap en de polders – staat het praalgraf van baron
Menno van Coehoorn.
De lusthof in Frans geometrische stijl met rechte lanen en rechthoekige vakken dateert uit 1860. Later zijn elementen uit de Engelse landschapsstijl toegevoegd. In 1949 kocht It Fryske Gea het
Wikelerbosk, mede om de botanische, historische en recreatieve
waarden. Het bos neemt overigens in het dorp een centrale plaats
in: de ijsbaan, op de plek waar ooit huize Meerenstein stond, ligt
mooi beschut tussen de bomen, evenals het korfbalveld van DTG.

Slotgracht

Direct na de poort rechts loopt het pad achter de kerk en de pastorie langs de voormalige slotgracht, al is er wel enige verbeelding
voor nodig om de huidige sloot als zodanig te herkennen.

1. Stinzenplanten

De botanische rijkdom van dit wandelbos is van grote waarde. In
het voorjaar bloeit de stinzenﬂora weelderig. Deze stamt waar-

Gevulde bosanemooon / Fulde boskanemoan

schijnlijk uit de tijd dat elementen uit de Engelse landschapstijl aan
de lusthof werden toegevoegd. Zo groeit er daslook of sipeltsjesblom (vanwege de geur), vingerhelmbloem, adderwortel, gewone vogelmelk en bosanemoon met dubbelgevulde bloemen. Deze
stinzenplant komt maar op een paar plaatsen in Nederland voor.

2. Grutte Berch

Deze heuvel heet in de volksmond Grutte Berch. In de tijd dat de
bomen en struiken kaal zijn, is er een prachtig uitzicht.

3. De Plantage

Hier heeft waarschijnlijk vroeger een theekoepel gestaan, omzoomd door lindenbomen zoals destijds gebruikelijk was. De lindenbomen die zijn geveld door ouderdom worden op verzoek van
de lokale werkgroep Griene Romte vervangen door nieuwe linden.
Van hieruit is de vijver met een eilandje te zien, een veel voorkomend element in de historische buitenplaatstuinen.

Paddenstoelen

Het Wikelerbosk kent maar liefst 120 soorten paddenstoelen. Algemene soorten zijn gewone zwavelkop, gele aardappelbovist,
geelwitte russela, gewoon elfenbankje en melksteelmycena. Opvallender en zeldzamer zijn grote oranje bekerzwam, zwavelzwam,
witte kluifzwam en de in onze provincie heel spaarzame sparrenveertje en gewone morielje. Deze gewone morielje is overigens
een typische voorjaarssoort in vooral april en mei. De zeldzame
paddenstoel staat op de Rode Lijst en komt vooral voor op de

Grote oranje bekerzwam / Grutte oranje kûmswam

Ransuil / Hoarnûle

Waddeneilanden en is in het verleden tweemaal gezien in het
Wikelerbosk, op de plek waar ook de stinzenplanten groeien.
Het Sparrenveertje is een koraalachtige zwam met een teerachtige geur. Deze inheemse paddenstoel is okerbruin tot lilabruin.

Rijke vogelbevolking

De boomklever is een vertrouwde gast in het Wikelerbosk. De
vogelbevolking is rijk met onder meer gaai, grote bonte specht,
pimpelmees, roodborst, winterkoning, zwartkop, tuinﬂuiter,
zanglijster, grote lijster, boomkruiper en ransuil. Voor diverse
vogelsoorten is de voormalige lusthof tijdens de vogeltrek een
ideale rustplaats.

Dassen en vleermuizen

Het bos is ook het domein van dassen en vleermuizen. Wie geluk
heeft, kan in de schemering de gewone dwergvleermuis, de rosse
vleermuis, de laatvlieger en de ruige dwergvleermuis zien.

Historische elementen

Het Hystoarisk Wurkferbân Wikel heeft in samenwerking met It
Fryske Gea het theekoepeltje op de ijsbaan, de brug en de stenen
bank geplaatst. Bij alle drie de objecten staan informatiepanelen.

Wilhelmina-oard
Wilhelmina-oard mag dan niet groot zijn, maar vormt samen
met de omliggende bossen een waardevolle omgeving voor
dieren en planten. Het landgoed, bij St Nicolaasga, is in 1845
aangelegd en sinds 1986 in bezit van It Fryske Gea. Opdrachtgever was jonkheer Van Beyma, de toenmalige burgemeester
van Lemsterland. In 1903 stichtte freule Van Eijsinga het buiten
‘Wilhelminaoord’, dat in de loop der jaren veel bestemmingen
heeft gehad. Momenteel is het een particulier verzorgingshuis.
Zwartkopje / Nettelkrûper

In het kader van de ruilverkaveling is een ‘groene’ verbindingszone gemaakt met de Vegelinsbossen aan de noordkant van het
dorp. In wat ‘De Heide’ wordt genoemd - hier was vroeger één
groot heidegebied - is onlangs een wandelpad gemaakt. Het pad is
omzoomd door een singel tot aan het bos en rond een stuk dat is
aangeplant met bomen en struiken. De bosrand van deze aanplant
is ﬂink opengemaakt zodat er veel meer ruimte is voor vogels en
insecten. In enkele sloten groeit volop krabbenscheer en voor li-

bellen zoals de groene glazenmaker is het een ideaal gebied. Langs
het pad proﬁteren insecten en vlinders van een weelderige grasstrook met bloemen.
Op twee plaatsen sluit deze nieuwe route (rood) aan op de wandelroute in het bos (geel). Een paar keer moet een oversteek worden

Sperwer / Sparwer

gemaakt via de klaphekken. Het pad wordt regelmatig gemaaid door bewoners van het in de buurt gelegen Thomashuis, een huis voor mensen
met een beperking. Zij zorgen voor het onderhoud met een door It Fryske Gea geschonken zitmaaier.

beuken met lichte kringen in het mos. Wie geluk heeft, ziet de op dood
lijkende plekken kleine, schelpachtige op de kop hangende paddenstoeltjes. Het mosschelpje is waarschijnlijk de meest zeldzame paddenstoel in
Wilhelmina-oard.

Struiken

In het bos vallen de prachtige hulststruiken op, een soort van oude
bossen. Ze hebben gezelschap van de gewone esdoorn, eenstijlige meidoorn, berk en wilde lijsterbes. Verder groeien hier braam, framboos en
tal van varens.

De bewoners

Natuurlijk zijn er veel vogels zoals zwartkop, grote bonte specht, lijsterachtigen, roodborstje, boomklever, wielewaal (al is die de laatste tijd niet
meer gehoord), bonte vliegenvanger en Vlaamse gaai. Ook buizerd en
sperwer hebben hier hun nesten. En net als in het Wikelerbosk huist ook
hier een grote dassenfamilie.

Paddenstoelen

Het bos is met zo’n 40 soorten rijk aan paddenstoelen, zoals geel hoorntje,
doolhofzwam, zwarte trilzwam, oranje aderzwam, dennenvlamhoed, gewone krulzoom en ziekenhuisboomkorst. De meeste zijn gangbaar, maar
er zijn ook een paar bijzondere. De grofplaatrussula bijvoorbeeld die
soms al in de zomer is te vinden. Na een tijdje zijn er soms bundeltjes
kleine paddenstoelen op de rottende hoed te zien, plaatjeszwamgasten
en soms poederzwamgasten. De esdoornvlekkenzwam herkennen mensen vaak niet als paddenstoel. Soms zijn ze al te zien als de bladeren
nog aan de bomen zitten. Een opvallende gast is de doolhofzwam die
wel 20 cm breed is. Deze opruimer van eikenhout is op stronken en
dikke takken te vinden. Het mosschelpje is te zien op dikke, bemoste

Witte kluifzwam / Wite bonkjeswam

Column

Berch

door Douwe Kootstra

Japan troch mei trein, bus, tram, taksy, fyts en kabelbaan: ferﬁer
op syn bêst, noait in probleem hjir. Dizze dei bochtsje ik omheech
yn it elektrise treintsje nei it doarp Fuji-Kawaguchi-ko. Myn doel is
de ikoanise Fuji, de foar de Japanners hillige berch, nei de keizer de
heechste Majesteit yn it ryk fan de rizende sinne. Ik hoech him net
te beklimmen. Dat gebeul omheech ha ’k al genôch dien. Ik wol him
efkes dach sizze. As ik de kâns krij teminsten, want meast ferstoppet de steile en puntige kraterfulkaan fan sawat 3800 meter syn
wite krún tusken de wolken. Ik rekkenje dus nergens op, stoarje
wat sufﬁch ta it rút út. Mimerje oer wat komt, lykas altyd op reis.
Underweis is neat, mar nei oankomst moat der pland, organisearre
en oanpakt wurde, want op myn einbestimming stiet yn it lân fan
de perfekt organisearre kollektiviteit gjin glimkjende groepslieder
mei in giel-bûnt ﬂachje en in kant-en-klearprogramma op my te
wachtsjen. By alle stasjontsjes stoppet de klassyk-brune lok. Net
ien stapt út. Elk giet nei it doarpke mei de lange-namme-oan-de
foet-fan. Ynienen is der achter my aksje. In frou stuiteret al wizend
drok-enthûsiast troch it gongpaad en ropt: ‘There, there, Fuji, Fuji!’
Ik sjoch, suver wat nitelich dat ik sels de ûntdekking net dien ha.
Wagon-breed leit dêr in enoarme berch, nee, it is in kompleet lânskip, fan boppe keunstich bestrutsen mei puntige patroanen wyt
glazuer; yndie in majesteitlike ferskining. De betûfte reizger yn my
is dochs noch even ûnder de yndruk.
En it gelok is oan myn side. In oerke letter stean ik op myn mini-balkon - alles is hjir mini - en ha in maksimaal sicht op Zijne Majesteit,
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Zweedse puzzel

dy’t him yn folle pronk fertoant. Ik kin der gjin genôch fan krije.
De oare deis bringt de lijnbus my nei it startpunt fan in kuier. De
sjauffeur is kreas yn unifoarm, ynklusyf pet en ynwite mofkes. Hy
seit dankewol as ik in hânfol munten yn de automaat njonken him
glyzdje lit. By it útstappen makket er in bûginkje.
En ja, ik moat dochs wer omheech, yn de measte bûtelannen is dêr
gjin ûntkommen oan. Ik stap troch in bûnt bosk, dêr’t noait sichtbere krekels my fortissimo strikend begeliede en bedarje úteinlik
op in keal plato. Fier ûnder en foar my weaget in oseaan fan tsientallen kleuren grien; it is treﬂik groeien op it fruchtbere nije lân dat
ZKH Fuji nei de útbraak yn 1707 yn de wide omkriten achter liet. It
soe oant no ta syn lêste machtsfertoan wêze.
Dan rint it om my hinne fol mei kloften unifoarme skoalbern. It is
ek sa: ik bin yn Japan, alles yn groepen. De leararen nimme freonlik de pet foar my ôf. De learlingen roppe yn koar ‘good morning’.
As ik yn it Japans antwurdzje, moatte se laitsje. Klas foar klas komme se op de foto mei De Berch as achtergrûn. Troch in bamboebosk sykje ik myn paad ﬁerder omheech.
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oplossing: 1-2-3-4-5-6 (Putter)
Bij juist invullen vormen de letters in
de genummerde vakjes de oplossing.
Stuur de oplossing voor
15 oktober 2018 naar:

krekel
(Frysk)

melkklier

vat

zo meteen

onlangs

suikerbiet

deel
van het
hoofd

2

werelddeel
huilen

Er waren 394 goede inzendingen.
Het antwoord was Hoektanden

jongensnaam

waterkering

4

Britse
zangeres
kansbriefje
zonder
toevoegsel

rivier
in
Spanje

drie (Eng.)

5

De prijswinnaars krijgen een leuke
verrassing toegestuurd.
De winnaars van de zomerpuzzel zijn:
Tj. Jongsma uit Gorredijk
B. Stroosma - Algra uit Goutum

IFGgebied

schoenmakersgereedschap

It Fryske Gea, Postbus 3,
9244 ZN Beetsterzwaag
of: info@itfryskegea.nl
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volksverhaal
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van
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straat
reeks
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Dokkum
dem onische
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poets
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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,-

EENDENKORFVLECHTEN

VAAREXCURSIE

VAAREXCURSIE

Afsluitdijk Wadden Center
Kornwerderzand
Zeilexcursie met een historisch schip over
het IJsselmeer
Zaterdag 22 september 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 13 oktober 10:30 - 12:30 uur

Speciale vaarexcursie Alde Feanen
Zaterdag 15 september 10:30 - 12:30 uur
De Alde Feanen
Zeearend en visarend spotten

* Kosten vaarexcursie: leden € 30,- en
niet-leden € 34,Kinderen t/m 12 jaar € 28,-, niet-leden € 32,-

In het najaar geeft vrijwilliger Jan Falkena een aantal workshops eendenkorfvlechten in de schaapskooi bij Bakkeveen. Tijdens de workshop leert u met
vlas en riet de basisbeginselen van het
vlechten en maakt u op ambachtelijke wijze zelf een eendenkorf die u na
aﬂoop meeneemt naar huis. Een leuk
aandenken aan deze workshop en een
mooi onderkomen voor de eenden in
uw tuin.
De workshops vinden plaats van 10.00
- 16.00 uur en de data worden vastgesteld in overleg met de deelnemers. U
kunt zich ook als groep aanmelden (4 á
5 personen).

Kosten: leden € 20,- en
niet-leden € 25,- (inclusief materiaal,
zelf lunch meenemen).

NATUURFOTOGRAFIE
Woensdag 12 september 18:30 - 20:30 uur
Ketlikerheide
Avond op de heide met fotocamera
Zaterdag 3 november 14:00 - 16:00 uur
De Alde Feanen
Het Wikelslân in haar herfstoutﬁt (12+)
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OPEN DAG
Jubileumdag molen De Gooijer 100 jaar
Zaterdag 8 september 10:00 – 16:00 uur
Open dag Buismanskoai Piaam
Zondag 9 september 12:00 – 16:00 uur
Open dag Buismanskoai Gytsjerk
Zondag 7 oktober 13:00 – 17:00 uur

LEZING
Afsluitdijk Wadden Center
Kornwerderzand
Lezing ‘het neusje van de paling’
Leer meer over het belang van vismigratie
Leden €5,- en niet-leden €9,Woensdag 19 september 14:00 - 15:00 uur
Woensdag 24 oktober 14:00 - 15:00 uur
Zaterdag 24 november 10:30 - 11:30 uur
Zaterdag 15 december 10:30 - 11:30 uur
Zaterdag 1 december
9:00 - 12:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Meer leren over trekvogels en
het ringen in Noard-Fryslân Bûtendyks

Zaterdag 6 oktober 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 13 oktober 10:30 - 12:30 uur
De Alde Feanen
Langs natuur en cultuurhistorie
Woensdag 24 oktober 19:00 - 21:00 uur
De Alde Feanen
Excursie bij volle maan (12+)
Zaterdag 17 november 10:30 - 13:00 uur
De Alde Feanen
Wintergasten en trekvogels spotten
Zaterdag 10 november 10:00 - 13:00 uur
Zaterdag 24 november 10:00 - 13:00 uur
Zaterdag 8 december 10:00 - 13:00 uur
De Alde Feanen
XL- beleving op het water
*Leden €7,- en niet-leden €10,De Alde Feanen
Beleef de natuur vanaf het water
September
Zaterdag 15, 22, 29 september
13:30 - 15:30 uur
Zaterdag 22, 29 september
10:30 - 12:30 uur
Oktober
13, 20, 23, 25, 26 oktober 13:30 - 15:30 uur
20, 23, 25, 26 oktober 10:30 - 12:30 uur
November
Zaterdag 3 november 10:30 - 13:00 uur
December
Zaterdag 1 december 10:30 - 13:00 uur
Zaterdag 15 december 10:30 - 13:00 uur

KANOEXCURSIE 12+
Zondag 16 september 7:00 - 10:00 uur
De Alde Feanen
Peddelen door het moeras

WANDELEN
Woensdag 12 september 14:00 - 16:00 uur
Woensdag 19 september 14:00 - 16:00 uur
Buismanskoai Piaam
Op tijdreis door de eendenkooi
Zaterdag 22 september 9:00 - 11:30 uur
Holwerterwestpolder
Op de grens van zomer en herfst
Zondag 23 september 14:00 - 16:30 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Op de kwelder nadert de herfst
Woensdag 26 september 10:30 - 12:30 uur
Zondag 21 oktober 10:30 - 12:00 uur
Zondag 11 november 10:30 - 12:00 uur
Zondag 2 december 10:30 - 12:00 uur
Kornwerderzand
Wandelen bij het Afsluitdijk Wadden Center
Woensdag 26 september 18:30 - 20:30 uur
Ketliker Skar
Avondwandeling langs Schotse
Hooglanders en damherten
Zaterdag 29 september 9:30 - 11:30 uur
Zondag 14 oktober 9:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
Herfst in het eeuwenoude bos
Zaterdag 29 september 10:00 - 12:00 uur
Mandefjild
Genieten van de heide
Zaterdag 6 oktober 9:30 - 11:30 uur
Makkumernoardwaard
Ontdek de Makkumernoardwaard

Zaterdag 6 oktober 14:00 - 16:00 uur
Park Huize Olterterp
Paddenstoelenwandeling

Zondag 11 november 9:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
Klaar voor de winter?

Zondag 7 oktober 10:00 - 12:00 uur
Easterskar
Thema ‘van zomer naar herfst’

Woensdag 14 november 14:00 - 16:00 uur
Makkumernoardwaard
Wandelen over het eiland

Zaterdag 13 oktober 10:00 - 12:00 uur
Buismanskoai Gytsjerk
Paddenstoelen

Zaterdag 24 november 9:30 - 11:30 uur
Warkumerwaard
Uitwaaien langs het IJsselmeer

Zaterdag 13 oktober 10:00 - 12:00 uur
Tjongerdellen
Zwerftocht

Zondag 25 november 10:00 - 12:00 uur
Ketlikerheide
Wandelen over de heide

Zondag 14 oktober 10:00 - 12:00 uur
Lendebos
Paddenstoelenwandeling

Zondag 9 december 9:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
Winter in het eeuwenoude bos

Zondag 21 oktober 14:00 - 16:00 uur
De Alde Feanen
Zondagmiddagwandeling

Woensdag 12 december 14:00 - 16:00 uur
Makkumersúdwaard
Struintocht

Zaterdag 27 oktober 9:30 - 11:30 uur
Warkumerwaard
Uitwaaien langs het IJsselmeer

Zaterdag 15 december 10:00 - 12:00 uur
Schaopedobbe
Thema ‘de schaopedobbe een pingo?’

Zondag 28 oktober 11:00 - 14:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Vogels spotten
Zaterdag 10 november 10:00 - 12:00 uur
Ketliker Skar
Het natuurgebied in de herfst

BUITENMOMENT-TIPS
Vrijdag 14 september 18:30 - 20:30 uur
Schaopedobbe
Avondlichtwandeling
Zondag 7 oktober 13:30 - 15:30 uur
Fluezen
Sfeerproeven in de Fûgelhoeke

VAAREXCURSIE
Lendevallei
Zaterdag 22 september 10:00 - 12:00 uur
Vanuit een praam genieten van de natuur

Vrijdag 23 november 15:30 - 17:30 uur
De Alde Feanen
Bij schemer en volle maan

NACHT van de NACHT
Zaterdag 27 oktober 19:00 - 21:00 uur
Wandelexcursie in het Ketliker Skar
Zaterdag 27 oktober 19:30 - 21:30 uur
De Alde Feanen
Wandelen door het Wikelslân
Zaterdag 27 oktober 20:00 - 22:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Wandelexcursie op het Noarderleech
Zaterdag 27 oktober 19:00 - 21:00 uur
De Alde Feanen
Varen door het moeras (12+)
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Cultuurhistorisch icoon
op fantastische plek

De monumentale poldermolen De Gooijer bij Wolvega geldt als een
cultuurhistorisch icoon. In september is het honderd jaar geleden dat
de achtkante molen - eigendom van It Fryske Gea - een plek kreeg bij
de Blessebrug in het beekdallandschap van het riviertje de Lende. De
molen wordt draaiende gehouden door drie gecertificeerde, vrijwillige
molenaars. En dat doen ze met hart en ziel.
Tekst: Henk Dilling, foto’s: Fonger de Vlas
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Poldermolen
De Gooĳer
100 jaar
Bevlogen zijn ze. Oud-timmerman Sake
Bergsma (42 jaar molenaar), voormalig salarisadministrateur Andrien Muijsers (sinds
2002 gecertiﬁceerd molenaar) en oud-onderwijzer Kees Vanger (41 jaar molenaar).
Ze praten met passie over de schoonheid
van een molen. En met nóg meer passie
over ‘hun’ De Gooijer. Een juweeltje, vinden ze. Hij heeft een mooie lijn, staat op
een fantastische plek, is authentiek. Het is
een molen met een binnenwerk en een vijzel. Stellig: “Zo zijn molens bedoeld.” Niet
onbelangrijk ook: hij is maalvaardig. Omdat
de constructie in goede staat is en de werktuigen goed functioneren, kan De Gooijer
water uitmalen. Soms naar de Linde, maar
meestal wordt er gemalen ‘in circuit’. Het
water wordt dan via een nieuwe waterloop
door de petgaten van de Driessenpoolder
rondgemalen (een maalcircuit van 2,5 km).
Zo wordt voorkomen dat de conditie van
de molen door stilstand achteruitgaat. “Een
werkende molen is het allermooist”, zegt
Andrien. “Op het moment dat hij draait,
hoor je het water door de molen gaan. Dan
begint hij te leven.” Een molen met draaiende wieken is overigens niet per deﬁnitie
maalvaardig. Ook zonder te malen kan een
molen draaien. Kees legt uit dat dit ‘malen
voor de Prins’ wordt genoemd. “De uitdrukking ontstond tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, toen de Spanjaarden de steden
belegerden en probeerden uit te hongeren.
Als het graan op was, werd er toch doorgemalen om de vijand de indruk te geven dat
er nog genoeg voedsel was.”

Levend monument
De Gooijer werd in 1775 als hulp bij de
vervening van de Nijkspolder achter
Blesdijke gebouwd. Na gedane arbeid
werd hij in 1836 afgebroken en in Noord-

wolde als korenmolen weer opgebouwd.
In 1917 werd hij opnieuw verplaatst.
Nu naar de huidige standplaats aan De
Lende. Hier kreeg hij een jaar later zijn
oorspronkelijke functie van poldermolen terug. “Dat is het voordeel van een
molen”, zegt Sake. “Je kunt hem helemaal uit elkaar halen. Er komt geen enkele spijker aan te pas. Het zijn allemaal
penverbindingen.” In het Nederlandse
landschap geldt de molen als een iconisch symbool van de geschiedenis en de
ontwikkeling. Zo vertellen poldermolens
het verhaal van de strijd tegen het water
en van de wens om land te bewerken en
te bewonen. Industriemolens waren belangrijk voor de welvaart in de Gouden
Eeuw. Korenmolens garandeerden tot
het einde van de negentiende eeuw dat
er voedsel was.
Met het verdwijnen van de economische
functie kreeg de molen een cultuurhistorische waarde, vertelt Andrien. “Niet als
statische herinnering, maar vooral als een
‘levend monument’ dat kan draaien en
malen.”

Molenvirus
Dat laatste is mogelijk dankzij een groep
van enthousiaste molenliefhebbers, die
eind jaren zestig van de vorige eeuw
zijn gestart met een opleiding tot vrijwillig molenaar. Uit dit initiatief kwam in
1972 het Gilde van Vrijwillige Molenaars
(GVM) voort, een landelijke vereniging
met ruim 2400 leden. “Als molenaar
moet je vooral weten hoe de molen reageert onder verschillende omstandigheden en hoe je in welke situatie moet
handelen”, zegt Sake. “Je moet over theoretische kennis beschikken, maar ook
veel ervaring opdoen. Dat betekent dat

vlnr: Sake Bergsma, Andrien Muijsers, Linda de Vries (leerling molenaar)
en Kees Vanger

je minstens honderdvijftig praktijkuren
maakt, waarvan je er dertig draait bij
een andere molenaar.” Als het molenvirus je te pakken krijgt, dan is er geen
weg terug, zegt Kees. “Dan ontdek je dat
het een fantastische hobby is met veel
vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het is heerlijk om in weer en
wind met die geweldige bouwwerken
bezig te zijn. Je moet weersituaties inschatten, de juiste zeilvoering op de wieken kiezen. Je bedient de vang, de rem
van de molen, waardoor die imposante
draaiende en suizende wiekenmassa tot
stilstand komt. En je staat midden in de
natuur. Je hoort vogels. Het is de combinatie van techniek en natuur die het
molenaarschap zo bijzonder maakt.” Zijn
beide collega’s knikken.

Feestelijke open dag
Honderd jaar poldermolen De Gooijer in de Lendevallei wordt op zaterdag 8 september gevierd met
een feestelijke open dag. Met een fototentoonstelling in de molen wordt aandacht besteed aan de
bijzondere geschiedenis van de monumentale achtkanter. De molenaars demonsteren onder andere
hoe het water wordt teruggepompt in de polder. Ook
kan er een praamtocht worden gemaakt naar de
plaatsen waar de molen eerder heeft gestaan en is
er een natuurexcursie. Voor kinderen zijn er educatieve kleurplaten en staan er schepnetjes klaar om
naar waterdiertjes te zoeken.
De molen is bereikbaar door vlak voor de Blessebrug - uit de richting van Wolvega - een doodlopende
weg naar rechts te volgen, bijna parallel aan de rivier de Lende.
Adres: Steenwijkerweg 78, Wolvega. Kijk voor meer
informatie op www.itfryskegea.nl/gooijer
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Liefde voor

De afgelopen jaren hebben het grond-, weg- en waterbouwbedrijf Jelle Bijlsma
uit Gytsjerk en It Fryske Gea een bijzondere en vooral ook hechte relatie
opgebouwd. Veel van het gespecialiseerde herinrichtingswerk om van bestaande
landbouwgrond natuurgebied te maken is uitgevoerd door de specialisten van
Bijlsma. Directeur Jelle Coen Bijlsma kijkt er niet raar van op. “Us bedriuw is
Frysk yn ieren en sinen. Ast fan Fryslân hâldst, hâldst fan natuer.”
Tekst: Fokko Bosker, Foto’s: Fonger de Vlas
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de natuur
De hoofdvestiging van Jelle Bijlsma in
Gytsjerk met een ﬁliaal in Kootstertille is
al ettelijke jaren volop betrokken bij de
herinrichting en het onderhoud van kwetsbare natuurgebieden, vertelt Jelle Coen
Bijlsma. “Wy sitte midden yn it gebiet dêr’t
It Fryske Gea natuerterreinen hat. Wy kenne de regio goed en hawwe spesjalisearre
minsken en masines. Op grutte skaal grûn
fersette op kwetsbere terreinen is ien fan
ús spearpunten.”
Zo’n tien jaar geleden koos Jelle Bijlsma
ervoor om zich ook toe te leggen op projecten in weersgevoelige, kwetsbare terreinen. Met de introductie van de eerste
rupsvoertuigen kon het grond-, weg- en
waterbouwbedrijf ook in natte seizoenen
uit de voeten in natuurgebieden. “Meastentiids hast dêr mar in bytsje tiid om it
wurk út te ﬁeren, fanwege it briedseizoen
bygelyks. Troch ús masinepark oan te passen koene wy ﬂeksibeler op de winsken fan
It Fryske Gea ynspylje.” Rond de millenniumwisseling was de realisatie van ecologische verbindingszones nog een prioriteit.
Het rijk en de provincie hadden middelen
beschikbaar om boerengrond te verwerven en namen het voortouw in steeds
meer natuurprojecten. Natura 2000 is een
uitvloeisel van dit stelselmatige proactieve
beleid om ﬂora en fauna te beschermen
en waar mogelijk te versterken. “De lêste
tsien jier binne in soad fan dy gebieten oerdroegen oan It Fryske Gea wêrtroch’t har
behearareaal bot groeid is.”

Prima samenwerking
Het credo ‘schoenmaker blijf bij je leest’ indachtig, klopte de natuurorganisatie voor
grootschalige inrichting en onderhoud van
de kwetsbare terreinen waarbij grondverzet kwam kijken, aan bij de specialisten
in Gytsjerk. “De gearwurking ferrint hiel
goed.” Eén van de meest recente voorbeelden is de inrichting van Noard-Fryslân Bûtendyks waar Wetterskip Fryslân in
nauwe samenwerking met It Fryske Gea

een nieuw gemaal bij Vijfhuizen bouwt.
Het project Vijfhuizen ‘Fan swiet nei sâlt’
geeft een impuls aan de waterveiligheid,
landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling
en recreatie in Noard-Fryslân. Het gemaal
in de zeedijk bij Marrum verbetert niet alleen de waterafvoer bij zware regenval, er
ontstaat ook een mooie verbinding tussen
zoet binnenwater en zout zeewater. Gelijktijdig wordt het omliggend buitendijkse
kwelderlandschap deels opnieuw ingericht voor kwelderplanten en wadvogels.
“Wy bringe hjir de oarspronklike kwelderstruktuer werom.” Alle watergangen zijn
verdiept, verruimd en verbreed en er zijn
plas-dras gebieden voor weide- en wadvogels ingericht. Ook zijn vistrappen aangelegd zodat de vis tegen de stroming in van
zout naar zoet kan zwemmen om te paaien. Het nieuwe gemaal was een uitgelezen
kans om de vismigratie te bevorderen.

Variatie en diversiteit
Jelle Bijlsma startte in september 2017 met
de herinrichting van het gebied en hoopt
in oktober 2018 de grote klus op te leveren. “Op grutte skaal grûn fersette soarget earst foar oerlêst foar ﬂoara en fauna,
mar oer twa jier sjochst dêr neat mear fan.
Dan is der mear fariaasje en ferskaat yn de
natuer en hawwe wy in toplokaasje foar
ﬁskmigraasje realisearre.” Bij het inzaaien van de nieuwe dijk nam het bedrijf zijn
toevlucht tot een omgebouwde pistebully (sneeuwschuiver) die voorzien is van
een zaaibak. De combinatie van verse klei
en de noodzaak om de kaden in te zaaien
voor het broedseizoen maakte een creatieve oplossing nodig. Vooral ook omdat
Wetterskip Fryslân voor het komend winterseizoen een stevige groene kerende
zeewering wilde hebben.

Stichting Ynnatura
“Eins wie soks ûnmooglik. Dochs is it
slagge”, vertelt Jelle Coen Bijlsma trots.
“Wy hawwe twa masines oanskaft om
yn te spyljen op sok lestige putten sadat

wy ús ûnderskiede kinne.” Bij hem en de
medewerkers speelt de liefde voor de natuur een belangrijke rol. “Fryslân skoart
net foar neat heech by de reisgids Lonely
Planet. Dat komt troch de kombinaasje fan
rêst, romte en natuer dy’t de minsken hjir
noch ﬁne kinne. It is de keunst om in goede balâns te ﬁnen mei wurkgelegenheid.”
In zijn ogen bewijzen projecten zoals die
van Vijfhuizen ‘Fan swiet nei sâlt’ dat het
kan. “Ik bin der fan oertsjûge dat natuer
bot bydraacht oan ús lok.” Het blijft bij
Jelle Bijlsma niet bij woorden, zo verzekert
de directeur. “Op de CO-2 prestaasjeljedder foar bedriuwen sitte wy op it heechste
nivo. It is belangryk om de bedriuwsﬁering
sa duorsum mooglik yn te rjochtsjen.”
Om de speciale band met It Fryske Gea
te onderstrepen is Jelle Coen Bijlsma toegetreden tot het bestuur van de Stichting
Ynnatura, de bedrijvenclub van de natuurorganisatie. Het bedrijf was al sinds 2013
lid van de stichting. “Wy wolle Fryslân
moai hâlde en as it mooglik is noch moaier
meitsje. It is hiel maklik om de provinsje te
fernielen troch ûnachtsumens. Dêr moatte
wy mei ús allen foar oppasse.”

Opleveringsfeest Vijfhuizen
Op donderdag 15 november wordt het project Vijfhuizen ‘Fan swiet nei Sâlt’ feestelijk afgesloten.
U bent van harte welkom om het gemaal voor het
eerst te zien draaien. Komt u ook naar dit spektakel met theater en een prachtig uitzicht? De
voorstelling is kort, maar krachtig. Lees meer
op: www.itfryskegea.nl/openinggemaal
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Kort Financieel
Overzicht 2017
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 en voorlichting.

De betrokkenheid van inwoners met de
natuur in Fryslân is erg groot, zo bleek uit
de natuurenquête in 2017. De respondenten gaven de natuur in onze provincie een
hoog rapportcijfer. Tegelijk zijn er zorgen
over bijvoorbeeld de daling van de biodiversiteit. It Fryske Gea maakt zich er dan
ook sterk voor dat de biodiversiteit niet
alleen behouden, maar ook zo veel mogelijk hersteld wordt. Aan deze en andere
ontwikkelingen ontlenen we veel vertrouwen voor de toekomst. Daarbij blijven we
alert en is het belangrijk dat onze vereniging staat als een huis: ﬁnancieel gezond
is, met een grote - nog steeds groeiende
achterban van inmiddels 36.000 leden en aanwezig op de plekken en momenten
die er toe doen.

Met de invoering van de Subsidieregeling
Natuur en Landschap (SNL) waarvoor It
Fryske Gea medio 2017 de beschikking
ontving voor de periode 2017 tot en met
2022 zijn de beheertaken van de vereniging voor langere periode ﬁnancieel afgedekt. It Fryske Gea werkt nauw samen
met de provincie Fryslân die de vereniging
subsidieert op basis van een productbegroting waarin een bijdrage wordt verstrekt voor diverse uitgevoerde producten/diensten. In 2016 heeft de provincie
de productbegroting goedgekeurd en een
meerjarenbeschikking afgegeven voor de
jaren 2017-2020.

Beschikbaar voor doelstelling
Het was voor It Fryske Gea in ﬁnancieel
opzicht een goed jaar. Het streven is de
structurele baten en lasten zodanig in
balans te houden dat ze elkaar dekken,
eventueel onder toevoeging van de opbrengsten uit beleggingen en rente. Het
totale resultaat over 2017 bedraagt 159
duizend euro positief. Door indexering
van de pachtopbrengsten en door de
groei van het ledenaantal zijn meer opbrengsten gegenereerd. De wervingskosten en kosten beheer en administratie
zijn in lijn met de verwachting.

Overheidsubsidies
Rijk SNL beheer
Provincie budgetsubsidie
Overige subsidies

Bijzonder dankbaar is It Fryske Gea voor
het totaalbedrag van 854 duizend euro
dat zij ontving uit diverse erfenissen en
legaten. Van de Nationale Postcode Loterij mocht It Fryske Gea een bijdrage van
937 duizend euro ontvangen die geheel
benut is voor projecten, aankoop van
natuurterrein en andere incidentele uitgaven.
De kosten van projecten worden voor
een groot deel geﬁnancierd met subsidies van de rijks- en provinciale overheid, met Europees geld en bijdragen
van gemeenten, bedrijven, instellingen
en particulieren. Wat niet gesubsidieerd
wordt, wordt geﬁnancierd uit de bijzondere baten (Nationale Postcode Loterij
en andere bronnen), en/of reserves.
Het volledig jaarverslag en de jaarrekening kunnen worden gedownload
via www.itfryskegea.nl/jaarverslag

Besteed aan doelstelling
3.979
803
312

Overheidsubsidies structurele eploitatie
5.094
Overheidsubsidies aankopen/projecten
960
Baten eigen fondsenwerving
2.223
Nationale Postcode Loterij
937
Baten uit beleggingen
37
Exploitatie terreinen/bezoekerscentrum AF
1.570
Incidentele baten/lasten voorgaande jaren
106
Som der baten
100,0% 10.927

Beheren en verwerven
Aankoopkosten natuurterreinen
Projectkosten terreinbeheer
Uitvoeringskosten beheer
Publiek, overheid en natuur
Projectkosten
Uitvoeringskosten structurele exploitatie
Verenigingszaken
Uitvoeringskosten structurele exploitatie
Besteed aan de doelstelling
Kosten werving baten totaal
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
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1.865
1.644
4.526
147
1.778
201

92,9% 10.161
159
448
10.768
159

Bestemming van het resultaat
Bestemmingsreserve gebouwen
-28
Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering
-141
Bestemmingsreserve activa doelstelling
4
Bestemmingsreserve waardeverschil beleggingen -11
Bestemmingsreserve aankopen grond
335
Continuïteitsreserve
0
Totaal
159

Zeewater in duinvallei

geeft biodiversiteit

Foto: Theun Wiersma

Ameland kent een paar geheimen. Eén daarvan betreft een vallei vlak achter de Noordzeeduinen. Het
zoute zeewater dat ’s winters bij storm in de vallei
stroomt, zorgt ervoor dat de biodiversiteit wordt
gehandhaafd. Maar de vallei geeft ook een probleempje… Met hulp van onder andere de Stichting
Ynnatura wordt dit in de komende periode opgelost.
Twee bestuursleden, Kor Bolhuis en Wikje de Roos,
verkenden samen met opzichter Richard Kiewiet de
situatie ter plaatse.
Wie kent niet ’t Oerd op Ameland? Dit natuurgebied van It Fryske Gea ligt op het
oostelijke deel van het Waddeneiland. Opzichter Richard Kiewiet neemt zijn gasten
graag mee voor een rondgang door ‘zijn
terrein’ en vertelt enthousiast: “Met een
omvang van 1.100 hectare zijn het vogelrijke ’t Oerd, het kweldergebied de Hon en de
Kooioerdsstuifdijk van internationale betekenis. ’t Oerd is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en is met de hoogste
duin van het eiland, de zeldzame planten
en de ontelbare vogels en vlinders een bezoek meer dan waard. Als je in Nederland
nog puur natuur wilt beleven, dan moet je
toch echt een keer hier zijn geweest.”

Zoals het vroeger was
Vlak achter de Noordzeeduinen ligt een
vallei die ’s winters bij storm volloopt met
zout zeewater. Dat lijkt in eerste instantie
ongewenst, maar dat is het volgens Richard

Kiewiet absoluut niet: “Het vollopen met
water uit de Noordzee heeft namelijk als
positief gevolg dat de biodiversiteit van de
natuur hier in stand blijft. Door het brakke
water zie je de lepelaar hier weer foerageren, zijn er weer parelmoervlinders en
groeien er bijvoorbeeld weer duinviooltjes
die het bos weghouden. Het betekent het
behoud van de natuur op dit deel van het
eiland. Je brengt het hiermee als het ware
terug naar de situatie zoals die een halve
eeuw terug was. Het is weer een bloementuin met parnassia, duizend guldenkruid,
verschillende soorten orchideeën, vlinders
en vogels zoals de mensen het vroeger van
de duinvalleien op dit eiland gewend waren.”

Nieuwe vlonderbrug
Het water onderbreekt echter een wandelpad naar de duinen en om hier toch

langs te kunnen, is in 2005 een vlonderbrug aangelegd. “Helaas is deze brug
inmiddels in een dergelijk slechte staat
dat het eigenlijk niet meer verantwoord
is om publiek te laten passeren.” Bij het
oversteken van de vallei zakt prompt een
van de bestuursleden door een plank…
Het is duidelijk: dit kan niet zo blijven.
Deze unieke plek verdient een nieuwe
vlonderbrug. Volgens opzichter Kiewiet
zal de klus dit najaar worden uitgevoerd.
“Het staat hier nu droog. Maar komende
winter stoomt er wis en zeker weer zout
zeewater in de vallei. Dan moet de nieuwe
brug er liggen.”

De Stichting Ynnatura biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te verbinden met
het werk van de natuurbescherming in Fryslân
door concrete en herkenbare projecten van It
Fryske Gea te ondersteunen. Momenteel nemen enkele tientallen bedrijven en organisaties
deel aan dit netwerk. Voor meer informatie:
www.ynnatura.nl
Naast Ynnatura is voor een nieuwe vlonderbrug
een bijdrage toegezegd door Coöperatiefonds
Rabo NOF, Hedwig Carolina Stichting, Ventura
Systems Bolsward en de ANWB.
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door Sytske Rintjema en Mark Hilboezen

Bijzondere

waarnemingen
Het mooie voorjaar met zonne-uren en temperaturen die alle records braken zorgde voor een ‘voorlijke’
natuur. Bloeiperiodes van sleedoorn, kers, krent, meidoorn en vlier volgden elkaar rap op, maar waren ook weer snel voorbij. Enorme aantallen rupsen van de wintervlinder vraten eikenbossen in Zuidoost-Fryslân kaal, kort nadat deze in blad waren gekomen. Dat leverde merkwaardig kale bossen op.
Inmiddels zijn de bomen weer hersteld met nieuwe uitlopers, maar werden ze lokaal opnieuw bedreigd.
Dit keer door de eikenprocessierups die zijn leefgebied sinds 1987 vanuit Zuid- en Oost-Nederland over
het hele land heeft uitgebreid, waarschijnlijk mede onder invloed van de klimaatverandering.

De wolf
In de afgelopen maanden heeft de wolf
ook Fryslân bereikt. Dit is met DNA-onderzoek bevestigd. De aanwezigheid
bleef niet onopgemerkt. Er zijn meerdere ﬁlmpjes gemaakt, sporen gevonden
en reeën - maar helaas ook schapen gedood. Ook bij It Fryske Gea kwamen
meldingen binnen, onder andere uit het

Bûtenfjild, omgeving Beetsterzwaag en
Elsloo. Een wolf kan in een nacht wel 40
tot 70 km aﬂeggen, dus wie weet betrof
het slechts één dier? Meldingen van de
wolf kunnen het beste worden doorgegeven aan de organisatie ‘Wolven in Nederland’: www.wolveninnederland.nl. Dit is
een samenwerkingsverband van natuuren soortbeschermingsorganisaties en

faunabeheerorganisaties. De organisatie
streeft naar een conﬂictarm samenleven
met wolven, door het beschermen van
vee, het regelen van voldoende ﬁnanciele compensatie en het geven van voorlichting. De wolf is in Nederland een
beschermde soort. Daarom kan schade
aan vee, veroorzaakt door wolven, worden vergoed uit het Faunafonds.

Watervogels
Met behulp van een drone van Brandhof Natuur & Platteland zijn eind april
op de Makkumer Noardwaard in totaal
42 nesten van de grote zilverreiger en
74 nesten van de blauwe reiger geteld.
Een boven verwachting groot aantal!
De drone veroorzaakte vrijwel geen verstoring. Deze telmethode lijkt dan ook
voor herhaling vatbaar. K. Nijboer deed
bijzondere waarnemingen tijdens de watervogeltelling van 14 april bij de Makkumerwaarden. Zo werden een mannetje blauwe kiekendief en een visarend
die een brasem had gevangen gezien.
Maar ook een smelleken is gezien.
Visarend / Fiskearn, foto: Teun Veldman

Eind mei zag J. Medenblik een visarend
in de Catspoolder op een tak van een
dode, verzopen zwarte els. Visarenden
worden in de Lendevallei tijdens het
broedseizoen de laatste jaren vaker
waargenomen. Vanuit de Ryp, aan de
noordkant van de Oudegaasterbrekken
meldde W. Poppe op 5 mei een mannetje kemphaan. Verder kwamen er
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uit meerdere gebieden meldingen binnen van lepelaars en bruine kiekendieven. De lepelaar broedt onder andere
op Oost-Ameland, waar dit jaar zeker
150 nesten werden geteld. De dieren
foerageren vaak op het vasteland. Bruine kiekendieven broeden in diverse
(moeras)gebieden van It Fryske Gea.

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

WAARNEMINGEN

Reptielen en amfibieën
W. Schothorst doet jaarlijks onderzoek
naar onder andere reptielen en amﬁbieën in het Easterskar. Dit jaar werd
in de tweede week van april op negen
locaties het ploppende geroep van de
heikikker gehoord. Het voorjaar is de
tijd waarin de mannetjes zijn te horen.
Ze krijgen dan ook een blauwe kleur. It
Fryske Gea heeft Ravon gevraagd dit
jaar nader onderzoek te doen naar de
reptielenpopulaties in het Easterskar.
Het voorkomen van adders, ringslangen en levendbarende hagedissen in
dit vrij geïsoleerde laagveenmoeras is
immers best bijzonder! Door meer te
weten over de omvang, de gezondheid
en het terreingebruik van de populaties
hopen we hier als It Fryske Gea beter
rekening mee te kunnen houden bij de
uitvoering van beheermaatregelen. Tijdens een integrale gebiedstelling werden op 5 mei met hulp van een tiental
vrijwilligers 7 ringslangen geteld. Later
in het seizoen werden 3 adders ge-

teld. Bij de tien jaar geleden door de
gemeente geplaatste faunaduikers onder de Scharweg door werden tijdelijk
wildcamera’s geplaatst. Die leverden
verrassende beelden op! De duikers
blijken te worden gebruikt door adder
en ringslang, maar ook kikkers, muizen, een egel, wezel en een koolmees
gebruikten de buis! Verder is nu voor
het eerst met zekerheid bevestigd
dat ook de boommarter in dit gebied
voorkomt, omdat ook dit dier op beeld
stond!

Brandplekmot
Met hulp van vrijwilligers proberen we
dit jaar de kwaliteitsbepalende insecten
en planten van Oost-Ameland in kaart te
brengen. Zo helpt Amelander T. Kiewiet
ons met het inventariseren van insecten. In 2016 vond hij de brandplekmot
op het Oerd terug. Dit blijkt momenteel
de enige populatie van deze soort in
Nederland te zijn. De laatste waarneming dateerde van 1983 en kwam uit
Gelderland. De soort heeft op Ameland

het duinviooltje als waardplant en leeft
vooral op kale, verstoven of betreden
plekken in de duinen. Het vlindertje
heeft een spanwijdte van 15 millimeter
en dankt zijn naam aan de donkere kleur
die mooi contrasteert met het kale zand.
Op 5 juni werden weer twee exemplaren
gezien. Het duinviooltje is op Ameland
dus blijkbaar niet alleen van belang voor
de kleine – en de duinparelmoervlinder,
maar ook voor andere, meer verborgen
insecten.

Zandhagedis
W. Zuidersma en zijn broer kwamen tijdens een wandeling op de Delleboersterheide een vrouwtjeszandhagedis tegen.
Dat is een wel erg bijzondere waarneming, aangezien er nog nooit eerder een
zandhagedis uit dit gebied is gemeld! De
zandhagedis is vrij zeldzaam en komt in
Fryslân alleen in het uiterste zuidoosten
van de provincie en op Vlieland en Terschelling voor. De foto die kon worden

gemaakt leverde evenwel overtuigend
bewijs. Vermoed wordt dat de soort hier
met mensenhand, bewust of onbewust,
is gebracht. De Delleboersterheide zou
voor de zandhagedis best een geschikt
leefgebied kunnen zijn, vanwege een
ﬂinke oppervlakte droge heide en de
aanwezigheid van veel insecten (een
belangrijke voedselbron voor de zandhagedis).

Heikikker / Heidekikkert
foto: Teun Veldman

Rode wouw
Op 7 april zag A. van der Veen in
Diaconievene heikikkers en bruine
kikkers, baltsen en dril afzetten in de
plas van Diakonievene. Verder werd
hier die dag een overvliegende rode
wouw gespot. Op 6 mei werd deze
vogel waarschijnlijk nogmaals gezien
door H. de Vries, dit keer boven de
Delleboersterheide. De vogel vloog
op uit de heide en cirkelde rustig
in oostelijke richting weg. Ook in
voorgaande jaren werd tijdens het
broedseizoen al vaker een rode
wouw waargenomen in de Tsjongervallei. Na het eerste Nederlandse
broedgeval in 1977 bleef het volgens
Vogelbescherming Nederland nog jarenlang tobben met de rode wouw.
Maar sinds 2010 mogen we de soort
tot vaste broedvogel rekenen. In
2017 waren in heel Nederland zeker
tien broedgevallen. Dit jaar werd ook
in Drenthe voor het eerst een broedgeval vastgesteld, dus wie weet ….

Brandplekmot
foto M. Hilboezen

Zandhagedis / Gerskrûper
foto W. Zuidersma)
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Foto: Hans Pietersma

We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

De wilde eend hoort bij ons land. Zonder zijn gesnater
is het maar stil aan de waterkant. Maar de wilde eend
heeft het de laatste jaren moeilijk. Het aantal
broedvogels vertoont een scherpe daling. Sinds 1990
bedraagt de afname in totaal dertig procent. Daarom is
vooral in de broedfase zorg nodig. It Fryske Gea heeft
acht eendenkooien in beheer waar de eenden veilig
kunnen vertoeven en broeden.

It Fryske Gea maakt deel uit van het samenwerkingsverband LandschappenNL, dat ook dit jaar een financiële
bijdrage van de Postcode Loterij ontving. Deelnemers
van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij
meer dan 100 organisaties financieel ondersteunen.
Dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim
€ 5,4 miljard aan goede doelen geschonken.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

