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WANDELEN IN
DE ALDE FEANEN

Open dag

Nationaal Park De Alde Feanen
en ANWB Lente Rondjes
Zondag 27 mei: 12.00 – 16.00 uur, Koaidyk 8a, Earnewâld
It Fryske Gea en Nationaal Park
De Alde Feanen organiseren op
zondag 27 mei een open dag in en
om het bezoekerscentrum in Earnewâld. Er zijn allerlei activiteiten
voor jong en oud: broodjes bakken
bij een kampvuur, knutselen, waterballen lopen, wandklimmen en
lekker actief bezig zijn. Maar ook
zijn er vaarexcursies en verschillende demonstraties. Genoeg leuks
voor een geslaagde middag voor
het hele gezin! En samen met de
ANWB nodigen we iedereen graag
uit voor een lenterondje: een ontspannen wandeltocht van 5, 11 of
20 kilometer.

en ontdekken. Zo krijgen bezoekers van de
open dag een voorproefje van al het moois
dat er in Nationaal Park De Alde Feanen
groeit en leeft. We nemen je deze dag graag
mee voor een rondvaart met één van de
open pramen of aan boord van de stille ex
cursieboot ‘De Blaustirns’ van It Fryske Gea.

Beleef het bezoekerscentrum
Op het buitenterrein van het bezoekerscen
trum vinden diverse activiteiten plaats: ver
koop van streekproducten, visroken, brood
jes bakken boven een kampvuur, kaarsen
maken, survivalbaan & waterballon lopen.

Er-op-uit in De Alde Feanen
Wist je dat het bezoekerscentrum ‘De Wiid
pleats’ dé toegangspoort is tot een grandi
oos natuurgebied? We laten het graag zien

Ook is het mogelijk een kijkje te nemen bij
de imker en zijn bijen.
Voor de jeugd zijn er jeugdexcursies en is
de speciale klim en klauterbaan ideaal. Aan
de knutseltafel kan in alle rust een speciaal
aandenken worden gemaakt of worden ge
leerd hoe je van bijenwas een kaars maakt!
Voor de kleintjes t/m 6 jaar is er ook een
‘ontdekpad’, ‘buikglijden’ en een speciale
speurtocht.

ANWB Lente Rondjes
Graag wandelen in de natuur? In samen
werking met It Fryske Gea organiseert
de ANWB deze dag voor het eerst haar
Lente Rondjes. Dit zijn speciaal uitgezet
te wandelroutes van naar keuze 5, 11 of
20 km door het Nationaal Park De Alde
Feanen met als startplaats het bezoe
kerscentrum.
Voor meer informatie en aanmelden kijk
op www.itfryskegea.nl/lenterondjes

Excursieprogramma
 vaarexcursie: vanaf 12.00 uur elk half
uur op verschillende soorten schepen
 jeugdexcursie: 13.30 en 15.30 uur
 survivalbaan: 12.30, 13.15, 14.00, 14.45
en 15.30 uur.
Voor meer informatie:
www.itfryskegea.nl/opendag2018

KOM OP TIJD!
Wij werken voor de vaartochten, de jeugdexcursies en de survivalbaan met een kaartjessysteem. Wees dus op tijd aanwezig om bij de balie kaart
jes te halen voor de activiteit! Deelname aan de activiteiten is gratis. Voor de vaarexcursies en het kaarsen maken vragen we een kleine bijdrage.

INHOUD
Als natuurgebied voor
bedreigde weidevogels was
de Warkumerwaard al een
zeer waardevol gebied. Maar
nu blijkt het ook een waar
hommelparadijs te zijn. Een
extra gouden statusrandje.

It Fryske Gea luidt de noodklok over de massale
insectensterfte die al jaren aan de gang is. Als er
niets wordt gedaan, kan het hele bouwwerk van
het leven op aarde instorten. Code rood!

Code rood voor
biodiversiteit

Hommelparadijs
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Nationaal Park De Alde
Feanen is één van de
pronkjuwelen van It
Fryske Gea. In dit unieke,
waterrijke laagveengebied
van zo’n 4000 hectare zijn
drie wandelroutes van
zo’n 5, 10 en 15 kilometer
uitgezet.

Wandelen in
De Alde Feanen
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Al tien jaar lang neemt
een aantal enthousiaste
vrijwilligers leerlingen
van groep zeven en acht
van basisscholen mee
voor een leerzame les
in de natuur van het
Ketliker Skar.

Medewerkers aan dit nummer
Roely Boer, Fokko Bosker, Henk Dilling, Mark
Hilboezen, Jelle Hofstra, Douwe Kootstra,
Douwe van der Meulen, Sytske Rintjema, Marrit
de Schiffart en Monica Wesseling.
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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:

Het succes van
robuuste natuur
Mei is het epicentrum van het voorjaar.
Volgens veel mensen de mooiste tijd van
het jaar. Het ontluikende leven zorgt na
tuurlijk voor dit gevoel. En wat hebben
we dit voorjaar bijvoorbeeld kunnen ge
nieten van de strijd om het nest tussen
de zeearend en de havik. Een camera
zorgt hier voor een unieke inkijk in de na
tuur. Het lijkt alsof beide soorten tevre
den zijn met de verdeling van de nesten.
Maar het blijft natuur.
Dat deze inkijk mogelijk is, ligt niet alleen
aan de camera maar ook aan het succes
van robuuste natuur. Jarenlange inves
teringen (vanaf 1990) om de gebieden
in de ecologische hoofdstructuur zo ro
buust te maken dat de aanwezigheid van
de topsoorten (otter, zeearend, lepelaar
en meer) aantonen dat het ecosysteem
met alles erop en eraan in orde is, lijken
zich nu uit te betalen. Om ook de verdwe
nen soortenrijkdom van onze graslanden
buiten de natuurgebieden weer terug te
krijgen, kunnen we daar veel van leren.
Het is verheugend dat de Provincie Frys
lân deze belangrijke stap wil maken en
actief wil stimuleren. Maar daar staat te
genover dat de provinciale overheid dan
de robuuste natuurstructuur in Fryslân
(om financiële redenen) niet gaat afma
ken. Dat is zorgwekkend en kortzichtig.
We hadden namelijk net geleerd dat de
robuuste natuur de brongebieden van
de biodiversiteit zijn. Als we echt stap
pen willen maken, dan moeten we het
één doen en het ander niet nalaten. De
toekomst mag om een paar centen niet
verknoeid worden toch?

r
s, directeu
Henk de Vrie
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www.itfryskegea.nl/actueel
KOPLOPERS
Particulieren, boeren, bedrijven, overheden,
scholen, coöperaties, gezondheidsindustrie
en maatschappelijke organisaties werken aan
allerlei vormen van transitie naar een meer
natuurinclusieve landbouw en duurzamere
samenleving. Hieronder bevinden zich veel
enthousiaste omvormers en veranderaars die
werken aan oplossingen voor morgen. Deze

vernieuwing in de landbouw en de weg om
hoog naar meer biodiversiteit begint bij de
koplopers! Janna van der Meer interviewt ie
dere twee weken een koploper op het gebied
van landbouw en duurzaamheid. Zoals dieren
arts Jan van der Zee (59) uit Beetsterzwaag en
biologische boer Pier Jan Noordmans (32) uit
Iens. Zie: www.itfryskegea.nl/koplopers/

NIEUW BEDRIJFSGEBOUW RYSTERBOSK
It Fryske Gea beschikt op vier plaatsen over een
bedrijfsgebouw van waaruit het beheer wordt
georganiseerd: Earnewâld, Katlijk, Gytsjerk en
Rijs. Het karakteristieke districtsgebouw De
Wildtskuorre in het Rysterbosk bij Rijs wordt
vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe ge
bouw wordt praktisch en comfortabel om in te
werken, effectiever ingedeeld (ook wat hoger

onderkomen totdat de nieuwbouw in 2019 is

waardoor extra vergader en educatieruimte

gerealiseerd. Daarna zal het nieuwe bedrijfs

ontstaat), duurzaam en energieneutraal. De uit

gebouw volop dienen als uitvalsbasis voor de

straling van het gebouw blijft grotendeels het

verschillende beheer, onderzoeks en educatie

zelfde. Ook worden de dakpannen hergebruikt.

activiteiten in het zuidwestelijk deel van Fryslân.

Onze medewerkers krijgen tijdelijk een ander

DIGITAAL JAARVERSLAG
Over 2017 is een uitgebreid digitaal jaarverslag
gemaakt. Hierin legt It Fryske Gea verantwoor
ding af over de activiteiten, de resultaten uit de
natuur, natuurprojecten, recreatie, educatie en
de financiën. Het jaarverslag is online te raad
plegen en biedt diverse extra mogelijkheden.
Zo zijn bijvoorbeeld ook filmpjes van en links

naar projecten opgenomen. Nieuwsgierig? Van
af medio mei kan het jaarverslag worden beke
ken via www.itfryskegea.nl
Een beknopt papieren jaarverslag is er natuur
lijk ook. Het kan worden aangevraagd bij het
secretariaat via info@itfryskegea.nl of tel.nr.
0512 381 448.

WEBCAMS KERKUILEN EN HAVIK
Wat is er mooier dan de natuur volgen via een
livestream op je computer? Het kan via twee
webcams die we, mede dankzij de steun van de
stichting Ynnatura en de Nationale Postcode
Loterij, in Nationaal Park De Alde Feanen hebben
geplaatst. Eén webcam bij een nest van een havik
(ja, hetzelfde nest als waar we eerst hoopten dat
een zeearend zou gaan nestelen) en eentje in een
nestkast voor kerkuilen bij ons districtsgebouw
in Earnewâld. Uiteraard hopen we dat er dit
jaar weer succesvol wordt gebroed, maar daar
hebben wij verder uiteraard geen invloed op.
De natuur laten we de natuur, met al haar leuke

en misschien soms minder leuke kanten. Onder
toeziend oog van onze bloggers houden we jullie
graag op de hoogte.
Kijk jij met ons mee? www.itfryskegea.nl/webcam

S C HE NK I N GE N

CBF KEURMERK
It Fryske Gea heeft al een aantal jaren
een CBF keurmerk. Het geeft aan dat de
vereniging het geld op een vertrouwde en
goede manier inzet voor haar doelstellin
gen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving
controleert goede doelenorganisaties jaar
lijks of er geen geld aan de strijkstok blijft

hangen. Ook dit jaar is It Fryske Gea door
het CBF positief beoordeeld en voldoet met
vlag en wimpel aan de gestelde criteria.

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

GROTE HERSTELBEURT SKRIUWERSARKJE
Het Skriuwersarkje, de voormalige woon
ark van schrijver Rink van der Velde bij de
Feanhoop, heeft de afgelopen winter een
grote herstelbeurt ondergaan. Omdat de
drijvers lek waren, moesten die worden
vervangen en werd het hele arkje uit het
water getild. Tegelijk is ook binnenshuis
wat opknapwerk gedaan. Inmiddels ligt
de woonark weer op zijn vertrouwde plek
in een petgat en is het klaar voor het nieu
we seizoen. Er zullen dit jaar vier schrij
vers van het arkje gebruikmaken.
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Nalatenschap mw. M. Foppes
Jaap van Duijn Vogelfonds: € 4.000,
voor weidevogelproject
Binnenmiede en Weeshuispolder
Dhr. en mw. KooistraWesterhof:
schenking € 250,
Prins Bernhard Cultuur Fonds Fryslân: € 2.000,
voor weidevogelproject
Binnenmiede en Weeshuispolder

“Je kunt merken dat de mensen er weer graag opuit
trekken. Elke dag ontvangen we in ons bezoekerscen
trum van het Nationaal Park bij Earnewâld veel bezoe
kers. Ouderen, jonge gezinnen met kinderen, groepen,
schoolreisjes, ga zo maar door. De expositie in het bezoe
kerscentrum, de buitentuin, het unieke Pettebos met allerlei
doeopdrachten en de natuur in De Alde Feanen zelf weten
jong en oud te boeien. Ik vind dat fantastisch! Het geeft
mij het fijne gevoel dat we heel goed bezig zijn!”

Elza Nijboer

medewerkster educatie en recreatie

EXPOSITIE GERAAKT, DE LAATSTE VLUCHT VAN LANCASTER
R5682 IN BEZOEKERSCENTRUM DE ALDE FEANEN
Afgelopen najaar liet de provincie
Fryslân een oude bommenwerper
bergen in natuurgebied Nationaal
Park De Alde Feanen. Je verwacht bij
zo’n opgraving een soort archeolo
gische locatie, waarbij ze met stof
kwastjes en beitels de laatste restjes
modder van Lancaster R5682 schra
pen. Niets bleek minder waar… Het
vliegtuig is op 5 september 1942 met
een klap neergestort in de oever van
vuilstortplaats Ald Dwinger. Bij de
berging zijn de stukken van het vlieg
tuig zorgvuldig opgegraven. Van klei
ne stukjes aluminium, oude mitrail
leurs, brandblussers tot de motoren.
Geïnteresseerd in dit verhaal uit de
Tweede Wereldoorlog? De expositie
‘Geraakt. De laatste vlucht van de Lan
caster R5682’ is gratis te bezoeken in

bezoekerscentrum Nationaal Park De
Alde Feanen bij Earnewâld. Zie voor

Dhr. C.A. van den Briel:
periodieke schenking € 80,
Mw. S. Fopma t.b.v. jeugdnatuureducatie:
€ 20,

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 ad
viseur Jan Bart Uildriks helpt u graag.
U kunt hem bereiken via
0512381448 of
j.uildriks@itfryskegea.nl

openingstijden: www.itfryskegea.nl/
bezoekerscentrum

ANBI-status
It Fryske Gea
Voor de Belasting
dienst 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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Code rood

voor behoud
biodiversiteit
It Fryske Gea luidt de noodklok. Directeur Henk
de Vries maakt zich grote zorgen over de massale
insectensterfte die al jaren aan de gang is. Alle
organismen hebben in de natuur een functie. Als
aan die samenhang wordt getornd door soorten
waarvan we last hebben dood te maken, dan is de
kans groot dat het hele bouwwerk van het leven op
aarde instort.
Tekst: Fokko Bosker
Foto: Henk de Vries
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De dramatische teruggang van het tal
weidevogels is volgens Henk de Vries een
direct gevolg van het rigoureuze gebruik
van gewasbeschermings en bestrijdings
middelen én overbemesting in combina
tie met intensief landgebruik. Er is sim
pelweg geen eten voor de jonge kuikens
als zij uit het ei komen. Uit een vorig
najaar gepubliceerd Duits onderzoek
blijkt dat de hoeveelheid insecten in krap
dertig jaar met 76 procent is afgenomen.
Het aantal vlinders dat in graslanden
voorkomt halveerde sinds 1990; het aan
tal kolonies van wilde bijen in de VS en

GEEN LEVEN ZONDER
BIODIVERSITEIT
Een wereld alleen bevolkt door koeien, of
louter mensen. Dat is onvoorstelbaar. Ge
doemd om uit te sterven. De verschillende
soorten op aarde zorgen voor evenwicht
in de natuur, een delicate balans. Samen
vormen ze een zich ontwikkelende, evolue
rende en productieve natuur. Dit verstaat It
Fryske Gea onder biodiversiteit. ‘Bio’ staat
voor leven en ‘diversiteit’ betekent afwis
seling, verschil en verscheidenheid. Onder
biodiversiteit schuilen alle soorten die we
op aarde hebben. Variatie is belangrijk voor
het evenwicht in de natuur. Momenteel zijn
er grofweg twee miljoen soorten bekend,
waarvan 40.000 soorten in Nederland voor
komen. En de teller loopt door, want er
worden nog altijd nieuwe soorten ontdekt.
Maar helaas verdwijnen er ook soorten, zo
als onlangs de noordelijke witte neushoorn.
Europa nam tussen 1985 en 2005 af
met 25 tot 50 procent. Insectenetende
zangvogels vertonen een neergang in
gebieden waar hoge gehaltes bestrij
dingsmiddelen voorkomen in het op
pervlaktewater. In Frankrijk is het aantal
zangvogels met 30 procent gedaald.
Natuurorganisaties en wetenschappers
kunnen slechts gissen naar de uiteinde
lijke impact van een afnemende verschei
denheid aan levende organismen in al
zijn vormen, combinaties en organisatie
niveaus en hun onderlinge samenhang. “It
slimste is dat wy totaal net witte wat wy
oan it dwaan binne as de biodiversiteit yn
’e knipe komt.” De langetermijneffecten
zijn onbekend. Het is een tikkende tijd
bom. Dat een middel als glyfosaat (merk
naam Roundup) langer van de Europese
Commissie gebruikt mag worden, vindt hij
een gotspe. “De natuer hat der dúdlik lêst
fan. Wy moatte der echt fan ôf.”

Insectenleven
Het valt de directeur van It Fryske Gea
op dat overheden nogal eens de neiging
hebben onderscheid te maken tussen
natuurbeheer en het bevorderen van
de biodiversiteit door bijvoorbeeld na

tuurinclusieve landbouw. Het een gaat
dan volgens hen over de inrichting van
robuuste reservaten met verbindingszo
nes zoals de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) en het ander over vlinders, insec
ten en bloemen. “Yn myn eagen is alle
biodiversiteit natuer. Yn ús natuergebie
ten dogge wy der alles oan om safolle
mooglik organismen in kâns te jaan.” Uit
het Duitse onderzoek blijkt door de jaren
heen de impact op het insectenleven. “Ik
hâld myn hert fêst foar de effekten yn
Nederlân.” Hij haalt een verhaal aan dat
in het dorpskrantje stond van een boer
die vertelde hoe hij vroeger als hij door
het land liep nog geen vijf meter zicht
had vanwege de enorme wolken insec
ten die opstegen. Nu is daar vrijwel niets
meer van over. “Alle organismes hawwe
iten nedich. As dat der net is geane se
dea. Yn in fjild dêr’t gjin krûden of blom
men groeie, hawwe ynsekten neat te sy
kjen en as de ynsekten weibliuwe lizze ek
de greid- en sjongfûgels it ôf. Sa simpel
is it.”

Gevarieerd landschap
Hoewel alles erop wijst dat de hoogpro
ductieve landbouw de voornaamste ver
oorzaker is van de teruggang in soorten,
toont hij begrip voor de individuele boer.
Die kan geen kant op. Om financieel het
hoofd boven water te houden moet hij
een zo hoog mogelijke productie halen.
Als je extensiever boert en daarmee
meer biodiversiteit in het bedrijf brengt,
zijn er minder inkomsten. “Spitigernôch
fine wy it allegearre dreech om ús lib
benswize oan te passen en mear rekken
te hâlden mei de natuer en de takomst
fan de ierde.” Toch kan iedereen een
bijdrage leveren, zo verzekert hij. Zelf
gebruikt hij al tientallen jaren in de tuin
geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen
en zorgt hij voor een grote variatie aan
planten. De liefde voor de natuur begint
met het genieten van kleine observa
ties. “Do sjochst it gers groeien, flinters
fleanen, blommen bloeien. Dan nimst
ynienen in holder (hommel) waar en ast
better sjochst, ûntdekst dat der wol tsien
soarten binne. Der is safolle om jin oer te
fernuverjen.” In de natuurgebieden van It
Fryske Gea gedijen soorten die de mens

niet rechtstreeks beheert en die bijna
als vanzelf op die plek komen door na
tuurlijke processen. Elk gebied heeft zijn
eigen karakteristieken, dat maakt het zo
mooi. Natte voedselrijke gebieden zoals
De Alde Feanen of natte voedselarme zo
als het Fochteloërveen kennen een zeer
verschillende soortenrijkdom. “Dêrom
komme minsken ek sa graach yn natuer
gebieten, dy binne folle ynteressanter as
boeregreidlân. Hjoed de dei alhielendal.
In fariearjend lânskip docht ús goed.”

Onleefbaarheid
It Fryske Gea doet zijn stinkende best om
soorten als de zeearend, lepelaar, otter,
kraanvogel of bever terug te krijgen,
maar het boerengebied tussen de ver
schillende natuurterreinen in zorgt voor
een knellende wurggreep. In de hoogpro
ductieve eiwitrijke gebieden raken we de
bloemen en dus ook de insecten kwijt en
krijgen er raaigras en brandnetels voor
terug. “It is in ienheidswoarst, in tekken
fan ûnleefberens.” Zijn hoop is erop ge
vestigd om vanuit de natuurgebieden de
soortenrijkdom in de hoogproductieve
akkers en weilanden te herstellen. De in
sectenteruggang is nu al voor de mens
bedreigend. Als de gewassen natuurlijke
bestuivers ontberen, moet de mens het
zelf gaan doen. “Dat slagget net. Sa fier
moatte wy it net komme litte. Wy wolle
minsken der graach fan oertsjûgje dat it
oars moat.”

PRAKTISCHE WEGWIJZER
MEER BIODIVERSITEIT
Heel ingewikkeld is het niet. Iedereen kan een
steentje bijdragen aan de bevordering van de
soortenrijkdom in de eigen directe omgeving.
Niet te veel mest op het gazon, niet te vaak gras
maaien, een biljartlaken grasmat is echt niet nodig.
Minder bestrating rond het huis en alleen natuur
lijke bestrijdingsmiddelen in tuin en huis gebrui
ken. Een paar tegels minder en de open plekken
inzaaien met een bloemenmengsel helpt al. Een
insectenhotel is een aardige geste, ze zijn in alle
soorten en maten bij de tuinwinkels verkrijgbaar.
Laat rustig wat hoekjes in de tuin verwilderen.
Kevers, pissebedden en andere kruipers en vlie
gers zijn er dol op.
Henk de Vries geeft u graag wat tips, zie:
www.itfryskegea.nl/henkaanhetwoord
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Ode aan
de wilde bij

Leemwesp

Een leven lang graven, schuieren, braken, behangen
en tussendoor: bestuiven. Véél bestuiven. Wilde bijen
spelen een heel belangrijke rol in de bestuiving van onze
landbouw- en fruitgewassen. Toch zijn het onbekende,
onbeminde beestjes. Hoogste tijd voor een ode aan de
wilde bij!
Tekst: Monica Wesseling
Foto’s: Dico de Klein en Henk de Vries
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Bijenwolf

Klein maar
onmisbaar!

Naast de bekende honingbij telt Neder
land 357 soorten wilde bijen, van vijf
millimeter grote, pikzwarte maskerbijtjes
tot wollige hommels van 2,5 centimeter,
getooid met bonte kleuren. Alleen de
honingbij wordt door imkers gehouden
en is niet wild. Die honingbij leeft in een
volk en verdeelt de taken. Zo niet de
wilde bijen. Elk vrouwtje wilde bij maakt
haar eigen nest, legt zelf eieren (bij de
honingbij doen alleen de koninginnen
dit) en zoekt zelf voedsel voor de larve.
De manier waarop ze een en ander doen,
is per soort verschillend. Dat maakt die
wilde bijen ook zo speciaal.

hebben veel stuifmeel nodig. Stuifmeel
zit vol eiwitten en dat is prima bouwstof
om ‘groot te groeien'.

Graven, knagen…
en behangen

Koekoeksbij

Om met de nestbouw te beginnen: het
overgrote deel van de wilde bijen bouwt
zijn nest ondergronds. De meeste graven
zelf een gat, maar ook oude muizen of
kevergangen zijn in trek. De bovengrond
se dieren nestelen onder meer in verrot
hout, holle stengels en spleten in steen
of hout.
Eenmaal een gangetje, dan volgt de be
kleding van de wanden. Behangersbijen
doen dit met stukjes blad die ze uit plan
ten hebben 'geknipt' (bijvoorbeeld de
rozen in de tuin…), wolbijen gebruiken
plantenharen en de zijdebij maakt met
speeksel een mooie gladde wand. Met
selbijtjes metselen met leem of klei. Zo
gebruikt elke bijensoort zijn eigen me
thode.

Schuieren of braken
Is de nestgang klaar, dan is het tijd om
stuifmeel te verzamelen. Vooral de larven

Pluimvoetbij / Rûchpoatbij

Ook het verzamelen van stuifmeel doet
de wilde bij op vele manieren. Vrouwelij
ke behangersbijen hebben een buikschui
er, een stel lange haren aan het achterlijf
waarmee ze over meeldraden schuieren
en waartussen ze stuifmeel vervoeren.
Hommels nemen de bouwstof meestal
mee aan de poten. Maskerbijtjes doen
het weer anders: zij verzamelen het stuif
meel in de krop en braken dit in het nest
weer uit.

Veel bijen zijn niet echt kieskeurig in hun
plantenkeuze. De knautiabij echter houdt
het bij beemdkroon, de slobkousbij blieft
alleen wederik. Kieskeurig of niet als er
voldoende stuifmeel is verzameld, wordt
er een eitje gelegd en het nest afgedicht.
Het ei komt uit, de larve eet zich groot
aan stuifmeel en het wordt  meestal na
een paar weken  tijd voor een nieuwe
generatie.
Tenminste, als zich niet voor die tijd een
koekoeksbij heeft gemeld. Koekoeksbijen
vormen binnen de wilde bijen een aparte
groep. Ze zijn vaak onbehaard en kun
nen geen stuifmeel verzamelen. Daarom
pakken ze het anders aan. Als een wilde
bij bijna de nestgang wil sluiten, glipt de
koekoeksbij naar binnen en dropt vlug
een eitje. De koekoekslarve groeit snel,
bemachtigt het meeste voer en de 'recht
matige' larve moet meestal het onderspit
delven.

Wespbij

Bestuiving, zó belangrijk!
De rol van de wilde bijen in de bestuiving
van landbouw en fruitgewassen is veel
groter dan lang werd gedacht. Steeds
meer onderzoeken wijzen dat uit. Zon
der die bijen zou er geen of nauwelijks
oogst zijn! De appeloogst bijvoorbeeld
is aantoonbaar groter in de buurt van
natuurlijke gebieden, omdat daar wilde
bijen leven. De economische waarde van
wilde bijen berekenen is moeilijk (onno
dig ook, want de dieren hebben sowieso
bestaansrecht), maar loopt naar schat
ting in de honderden miljoenen euro’s.

Wilde bijenlinie
Het samenwerkingsverband Landschap
penNL, waar ook It Fryske Gea aan deel
neemt, werkt landelijk aan de verbetering
van het leefgebied van de bij. Met een extra
bijdrage van 1,8 miljoen euro van de Natio
nale Postcode Loterij wordt de Wilde Bijen
linie gerealiseerd. Dankzij deze samenwer
king komen er 300 nieuwe bijengebieden
bij. Bermen worden weer bloemrijk, er
komen groene, bloemrijke verbindingszo
nes tussen natuurgebieden en ook in land
bouwgebieden wordt geprobeerd meer
bloemen te brengen. Het project is gestart.
We zullen er meer van gaan horen en zien,
onder meer op Nederlandzoemt.nl
Zelf kunnen we nu ook al iets doen. Ver
vang de stenen in de tuin door bloemrij
ke perken, gebruik geen gif en zorg voor
nestelgelegenheid. Dat kan een insecten
hotel zijn. Maar ook een hoop zand, wat
stenen met spleten of een bundel holle
rietstengels worden door wilde bijen als
nestgelegenheid gezien.

Wolbij
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Hommel
Fryslân is een pronkjuweel rijker. Als natuurgebied voor
bedreigde weidevogels stond de Warkumerwaard al langer
op de provinciale inventarislijst van waardevolle schatten.
Die speciale status voor het terrein van It Fryske Gea heeft
een extra gouden rand gekregen nu het een waar hommelparadijs blijkt te zijn. Ecoloog en insectenspecialist Peter de
Boer van Faunax uit Gorredijk kan zijn geluk niet op: “Ons
onderzoek overtrof alle verwachtingen.”
Tekst: Fokko Bosker
Foto: Hans Pietersma

In 2016 verzorgde Peter de Boer een
cursus natuurbeheer en biodiversiteit
voor medewerkers van It Fryske Gea in
Zuidwest-Fryslân. In zijn aanpak past na
een ochtend theorie een toepassing van
het geleerde in de praktijk. “We gingen
met de groep naar de Warkumerwaard.
Terwijl we langs een rode klaverveld
liepen, ging ik al extra opletten. Want
die soort is favoriet bij de moshom
mel.” Hij stopte om beter te kijken.
Tot zijn stomme verbazing vloog er een
koningin. Deze in Nederland bedreigde
bijensoort diende zich op een presen
teerblaadje aan. Alle reden om It Fryske
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Gea te vragen een specifiek onderzoek
te mogen doen naar de aanwezigheid
van insecten en vooral hommels in het
natuurgebied. De uitkomsten dienden
als onderbouwing van een graslandvi
sie, waarin het van belang is te weten
hoe het met de insecten zit. “Daar is in
het algemeen nog heel weinig over be
kend. Alle aandacht ging tot voor kort
naar de weidevogels. Nu het verband
tussen de terugloop van grutto’s en an
dere kritische soorten en de cruciale rol
die het verdwijnen van insecten daarin
speelt duidelijk is, neemt de interesse
in goed gefundeerd onderzoek toe.”

Moshommels
In 2017 heeft de ecoloog tussen half mei
en september samen met een collega
de graslanden langs de IJsselmeerkust
nauwgezet geïnspecteerd. De koningin
bleek geen toevalstreffer. “We troffen
in die paar maanden vijfhonderd keer
een moshommel aan. Dat is heel bijzon
der.” De Warkumerwaard telt daarmee
één van de grootste populaties aan
moshommels van het land. “Een ont
zettend belangrijk resultaat.” Hij turf
de in totaal veertien van de negentien
hommelsoorten in Fryslân. “Voor ons
was het alsof we in het paradijs waren

paradijs

klinken als pure poëzie. Voor kenners is
het zoiets als de jackpot.

Bloemen bestuivers

Moshommel / Moasholder
Foto: Tim Faasen

beland.” Ook de bijvangst in het onder
zoek verdient een eervolle vermelding.
Zo trof hij in zijn sleepnet zeldzame
zweefvliegen zoals het zilt langlijfje en

het kustplatvoetje. Bovendien werden
nog eens twee uiterst zeldzame nacht
vlinders gevangen; de stippelrietboor
der en de biessnuitmot. Namen die

De uitkomsten van het eerste uitgebrei
de onderzoek naar het wel en wee van
insecten in een natuurgebied vormen
een dankbaar lichtpunt in een donkere
tunnel. Want het chronisch gebrek aan
bloemen bestuivers in overgrote delen
van het agrarisch landschap is alarme
rend, meent Peter de Boer. “De achter
uitgang van insecten in de afgelopen
jaren is terecht een bron van paniek.
We weten allemaal uit eigen ervaring
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dat we bijna geen vliegen meer op de
voorruit van onze auto hebben na een
rit over het platteland. In Fryslân is 17
procent van de wilde bijensoorten ver
dwenen. De biodiversiteit holt achter
uit. Het is tijd voor een reddingsplan.”

Kettingreactie
Dat het zilt langlijfje op de inventaris
lijst van het onderzoek in de Warku
merwaard prijkt, is een zeldzaamheid.
“Sinds 1984 was die niet meer waar
genomen. Het kustplatvoetje kon wel
eens heel specifieke habitateisen stel
len. Alles wijst er op dat de larve een
bijzondere relatie heeft met de platte
bies, die juist aan de IJsselmeerkust
voorkomt.” En zo grijpt het een in het
ander en kan de achteruitgang van de
ene soort een kettingreactie teweeg
brengen die uiteindelijk insecten en
vogels de kop kosten. De ecoloog on
derstreept het belang van verder on
derzoek. “We weten domweg niet wat
er rond vliegt in de natuurgebieden en
welke factoren daarbij een doorslagge
vende rol spelen. Als we dat weten zijn
gerichte maatregelen denkbaar.”
Inmiddels heeft Faunax het verzoek van
It Fryske Gea gekregen om in zeven
andere natuurgebieden een soortge
lijk onderzoek te verrichten. “Hiermee
neemt It Fryske Gea het voortouw.
Misschien kunnen de natuurgebieden
in Fryslân dienen als refugio, een laat
ste bolwerk aan biodiversiteit.” De
natuurgebieden als toevluchtsoord.
Het is niet ondenkbaar dat vanuit der
gelijke ‘genenbanken’ de uitrol van de
insectenrijkdom over het hele platte
land opnieuw kan plaatsvinden. Dat is
wel nodig, want uiteindelijk zullen de
weidevogels het alleen kunnen redden
bij voldoende voedselaanbod van wor
men, larven en insecten.

‘Arkjes van Noach’
“In het intensieve, hoogproductieve
agrarische landschap is de achteruit
gang stuitend. Er staat geen bloemetje
meer in de weide.” Dat bermbeheer
ders er dan ook nog eens een rigou
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Peter de Boer geeft uitleg

reus maairegime op nahouden, ver
ergert de landschapspijn alleen maar.
“Gemeenten mogen wat dat betreft
de hand in eigen boezem steken. Toen
het nog zoemde van de insecten had
den de weidevogels ook te eten. Voor
jonge grutto’s lijkt het weide doflijfje
een belangrijke voedselbron. De lar
ve daarvan heeft modderige oevers
nodig. Je bent er dus niet alleen met
meer bloemenrijkdom, je moet naar
alle puzzelstukjes kijken.” Door het
gebrek aan stukjes bloemrijk grasland
in bermen, slootkanten of ‘overhoek
jes’ heeft de hommel het moeilijk. De
grootschalige toepassing in de land
bouw van bestrijdingsmiddelen geeft
de nekslag. Zenuwgif maakt de konin
ginnen minder vruchtbaar. “De bestui
Weide doﬂijfje
Foto: Shutterstock

vers gaan in aantal waanzinnig achter
uit. Er wordt wel veel gepraat, maar
helaas nog altijd te weinig gedaan.
Terwijl het zo eenvoudig kan zijn om
boeren te stimuleren meer kruiden en
bloemen aan de randen van hun land
te laten staan.”
Voor Peter de Boer is de hommel de
panda onder de insecten. “Hij is groot,
ziet er mooi uit en is aaibaar. De hom
mel staat voor mij symbool voor zoe
mende weilanden. Als het met deze
bedreigde bijensoort goed gaat, profi
teren andere insecten daar ook van.”
De natuurgebieden van It Fryske Gea
kunnen wat hem betreft fungeren als
‘Arkjes van Noach’ die uiteindelijk ook
elders de victorie brengen.
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tot een folder!
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Informatie
Wandelroutes

Nationaal Park De Alde Feanen is één van de pronk
juwelen van It Fryske Gea. Een uniek, waterrijk laag
veengebied van zo’n 4000 hectare. Ooit werd het
betiteld als onland waar bewoners een armoedig be
staan hadden. De nieuwe natuur in een oud gebied met
meren, petgaten, stripen, rietlanden, veenplassen, tril
venen en moerasbossen heeft gezorgd voor een grote
rijkdom aan planten en dieren. Niet voor niets is het
aangewezen als Natura 2000gebied. Kenners bestem
pelen het als één van de mooiste moerasgebieden van
Noordwest Europa.

Wandelroutes in
pronkjuweel
De Alde Feanen

Wandelroutes

Er zijn volop wandelmogelijkheden, van korte routes
aan de hand van paaltjes tot een lange afstandswande
ling. Rode paaltjes markeren de korte routes. Pontjes
zorgen voor verbinding over het water.

Aangepast schoeisel

In natte perioden zijn hoge schoenen of laarzen aan
te raden.

Honden

Zijn aangelijnd toegestaan.

Bezoekerscentrum

Op een leuke manier kennismaken met het natuurge
bied kan in het informatiecentrum.
Adres: Koaidyk 8a, 9264 TP Earnewâld.
Telefoon: 0511 539618
Openingstijden: Half april t/m september én tijdens
schoolvakanties dagelijks van 10.00 – 17.00 uur.

Excursies

Onder begeleiding van een enthousiaste natuurgids De
Alde Feanen verkennen? It Fryske Gea biedt tal van ex
cursies. Voor bijvoorbeeld een familiefeest of een be
drijfsuitje zijn ‘excursies op aanvraag’ te boeken. Voor
de jeugd worden regelmatig middagen georganiseerd
waarin ze spelenderwijs meer leren over de natuur.
Kijk voor meer formatie op:
www.itfryskegea.nl/eropuit
www.npaldefeanen.nl

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

Stukje wilde natuur in het hart van Fryslân
en een mooie oase van rust en natuurschoon.

Headamsleat

Wikelslân

Reid om ‘e Krite, Wikelslân en Fjirtich Mêd. De namen behoren bij de deelgebieden aan de
noordoostkant van Nationaal Park De Alde Feanen. Het is nieuwe natuur in een oud gebied met
meren, petgaten, stripen, rietlanden, veenplassen, trilvenen en moerasbossen. Een uitgestrekt
laagveengebied van lt Fyske Gea in het Lage Midden van Fryslân. Ooit werd het betiteld als onland
waar bewoners een armoedig bestaan hadden. Tegenwoordig is het een schitterend natuurgebied.
Eén van de pronkjuwelen van It Fryske Gea. Een stukje wilde natuur in het hart van Fryslân. Als
Natura 2000-gebied is het hele gebied van levensbelang voor dieren en planten, maar ook de
mens vaart wel bij deze oase van rust en natuurschoon.
Fotografie: Shutterstock, Dico de Klein, Henry Spruyt

1 Wikelslân

Dit is één van de meest pure stukjes moeras. Voor Europa zijn
de moerasbossen met veenmossen zeldzaam. Nieuwe kaden
zorgen ervoor dat het wlnterregenwater tot in de zomer wordt
vastgehouden. Flora en fauna profiteren van dit beheer, zoals
de ooievaars.

2 Reid om ‘e Krite

In 2005 is de herinrichting van de deelgebieden aan de noord
oostkant gestart. De nieuwe inrichting wierp al vrij snel haar
vruchten af. Natte rietlanden, moeras en veenplassen vormen
een ideale biotoop voor zeldzame vogelsoorten die elders
zijn verdwenen zoals roerdomp, baardmannetje, blauwborst
en waterral. De bruine kiekendief zweeft hier vaak in de lucht.

3 Petgaten en legakkers

Door het graven van nieuwe petgaten ontstond er weer ruimte
voor vissen en specifieke moerasvogels. De grond die is ge
bruikt voor het maken of ophogen van legakkers doet dienst
als werk en wandelpad.

4 Uitkijktoren Earnsleat

Het uitzicht vanaf de uitkijktoren in de Reid om ‘e Krite is feno
menaal. Het geeft een impressie van de uitgestrektheid en de
bijna vrije horizon van het Friese landschap in vervlogen tijden.
Je kunt er als een vogel over het gebied kijken.

5 It Eibertshiem

In It Eibertshiem broeden jaarlijks meerdere paren ooievaars.
Ze zijn van dichtbij te bewonderen en te fotograferen.

6 Fjirtich Mêd

Dit deel is als laatste heringericht tot een natuurgebied met
plassen, oude petgaten, bossen en heel veel rietlanden. Door
het waterpeil te verhogen wordt de ontwikkeling van veen
mosrietland gestimuleerd.

Waterral / Wetterhintsje

8 Lytse Mear
Rietzanger /Reidsjonger

7 Veenmosrietlanden

Deze zeldzame en beschermde vegetatie komt voor in laag
veengebieden. Veenmosrietlanden ontstaan door het verlan
den van petgaten met riet. Jarenlang rietbeheer zorgt voor
een voedselarme rietkragge die steeds dikker wordt. Door de
invloed van regenwater ontstaat een zure vegetatie met veen
mossen en andere bijzondere soorten als zonnedauw, varens
en rietorchis.

In dit gebied heeft de eerste natuurontwikkeling in De Alde
Feanen plaatsgevonden. Er zijn nieuwe petgaten gegraven en
de waterhuishouding is aangepast. Samen met de Jan Durks
polder vormt Lytse Mear een belangrijke schakel van de Eco
logische Hoofdstructuur. Het zorgt voor een natuurlijke ver
binding tussen De Alde Feanen en de natuurgebieden bij De
Feanhoop.

9 Jan Durkspolder/Westersanning

Van moeras naar hooiland (healân) en weer terug naar een
natuurgebied met rietvelden, moerassen, struweel, grasland
en open water. De geschiedenis van de Jan Durkspolder en de
Westersanning. Door cyclisch peilbeheer – in de winter land
onder water zetten en in het voorjaar bemalen – ontstond 250
hectare natuurgebied met een rijkdom aan planten, vogels en
andere dieren.

10 Uitkijktoren Romsicht

Een prachtig uitzicht over de Jan Durkspolder. En wie weet is de
zeearend te spotten. Deze bijzondere vogel leeft in dit gebied.

11 Headammen

Met het pontje naar de overkant van de Wijde Ee.

Vogelkijkhutten

Langs de routes staan vijf vogelkijkhutten. Jaarrond broeden,
rusten of foerageren honderden soorten vogels in De Alde
Feanen. Ze profiteren van de enorme variatie in het gebied.
Voor krakeend, snor, waterral, rietzanger, baardmannetje, por
seleinhoen en niet te vergeten roerdomp is het nieuw ontwik
kelde moeras een ideaal broedgebied. De mystieke roerdomp
verschuilt zich bij voorkeur in het oude riet zodat hij met zijn
geelbruine kleur niet opvalt.

Otters

De aanwezigheid van otters in De Alde Feanen toont aan dat
het water na allerlei maatregelen weer schoon genoeg is. De
kans om ze te zien is overdag klein, maar hun sporen  pootaf
drukken en spraints  zijn wel te ontdekken, vooral in najaar en
winter. Voor de otter zijn onder diverse wegen verschillende
faunapassages gemaakt. Otters en ook andere dieren maken
er dankbaar gebruik van.

Rietorchis / Hantsjekrûd

Plantenwereld

Met ruim 450 plantensoorten is de florawereld hier zeer rijk.

Column
Oandachtspunten
door Douwe Kootstra

‘Ik wurd gek fan dy spjocht op ús hûs,’ fertelde ik de man fan de
fûraazje, fûgeltsje, knine, blomme en net te tellen oare wâld
hannel.
‘O, do bedoelst de specht,’ wie syn reaksje. En ik wist it wer: jo
moatte gjin boekefrysk prate mar gewoan dwaan.
Lykwols wie dy spechtespjocht wol in oandachtspunt. Sawat alle
dagen kloppet er my der út. Earder al snaffele it warbere bûnte
mantsje twa raffelige gatten yn de houten omtimmering fan ús hûs
nei’t er earst in splinternij nêstkastje oan spuonnen slein hie. Om
dat it dochs tiid wie foar grut ûnderhâld hat de oannimmer ferline
hjerst fan alles en noch wat ferfongen. Mar ja, dan komt de maitiid
wer yn it lân en giet de beskerme fûgel op ’e nij los op syn grutte
trom; sa’n hûs resonearret fantastys. De bûnte wyfkes kinne net
om ús persiel hinne. Komt dat aanhoren!
Moarns sa om healwei sânen begjint er fortissimo syn perkus
jeaubade. Ik wurd der daliks wekker fan. Noch mear gatten? Dat
net! Ik gean der ôf, snip ûnderweis in Hemahimd fan in stoel, tra
searje it timmerplak, skuor dêr in rút iepen, klik ek noch dy frekte
hor der út en begjin mei myn donderjedaliksopaksje: yn de kâlde
moarnswyn wapperje ik mei it himd. It moat in idioat gesicht wêze
en sa fiel ik my ek. Freon spjocht fleant fuort, as ik gelok ha. Wer
op bêd wachtsje ik yn spanning ôf. Set er troch of ferhûzet er nei
de belendende percelen, om mei Bomans syn brandmeester Ko
perbuik te sprekken.

Doorstreper

Streep onderstaande woorden
rondom het thema ‘Zwijn’ door in
het letterveld. Letters worden steeds
eenmaal gebruikt. De overblijvende
letters in de genummerde vakjes
vormen de oplossing.
Stuur uw oplossing voor 2 juli 2018
naar:
Postbus 3, 9244 ZN Beetsterzwaag
of info@itfryskegea.nl
De prijswinnaars krijgen een leuke
verrassing toegestuurd.
De winnaars van de lentepuzzel zijn:
J. Suierveld uit Weidum
Diana Hooisma uit Dronrijp

Er waren 380 goede inzendingen.
Het antwoord was lidrusk.
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Mar wat seurst no, Douwe. Do
woest natuer om ’e doar mei flink
wat grien en dan krijst de ynventa
ris der by. Wês bliid. Hast ommers
sels it Vroege Vogelsbuordsje
Tuinreservaat op in beam spikere.
It is in lúkseprobleem dat rûnom spilet yn Nederlân: beskerme
diersoarten dy’t it sa goed dogge dat se foar oerlêst soargje (en
dan moat de wolf noch komme...). Sterke foarbylden binne de
stienmurd (steenmarter) en, yn mindere mate, de beamotter
(boommarter). Ik hear fan minsken dat se se fange yn in kouwe en
yn in fier bosk loslitte.
Op de grûn stiet myn oare oandachtspunt: de bijen. Fan de bei
de ynwintere folken wie ien lêst novimber al folslein útstoarn; in
sterk folk mei in goeie keninginne. It oare folk is amper mear wat
fan oer. Oarsaak? Ik ha sa myn ideeën en doch dus in hânfol deade
bijen yn in envelop en stjoer dy nei de WUR, Wageningen Univer
sity & Research, dêr’t se ûnôfhinklik ûndersyk dogge nei bijesyk
ten en de ynfloed fan gewasbeschermingsmiddelen op de hiel
tyd lytser wurdende ynsektewrâld. Nei trije moanne krige ik al in
mailtsje dat it ûndersyk vertraagd wie. Oant no ta neat mear fan
heard. Se sille it dêr wol te drok ha mei goedbetelle opdrachten
foar de firma Bayer en trawanten, dy’t ús noch altyd wiismeitsje
dat al dy neonicotinoïden en oar lânboufergif net skealik binne
foar it libben op ierde.
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aas
alleseter
aspro (Esperanto)
baarch
bagge (zeug)
basurde (Baskisch)
beentijd (bronsttijd)
behaard
beukennootje
bladeren
bodem
bossen
bronst
eikels
evenhoevige
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R
B
E
P
E
O
A
S
N
R
H
R
D
T
K
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R
E
O
W
L
G
L
IJ
L
R
R
U
A
K
S
S
G

G
E
R
O
U
I
D
R
E
E
S
F
K
D
L
R
K

V
A
E
G
P
G
O
X
N
E
A
N
E
B
N
I
E
N
T
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H
R
L
K
E
E
D
H
W
B
V
R
E
A
E
V
D
A
I

ever
Freyr (Noorse god)
frisling (big)
geknor
gevecht
grassen
hangbuikzwijn
houwer (slagtand)
insectenlarven
jager
Joelfeest
kastanje

W
E
U
L
N
N
N
I
E
I
S
O
V
A
T
R
N
A
U

R
N
I
C
E
O
W
T
E
G
N
D
E
R
E
E
A
G
N
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A
IJ
N
E
H
S
R
O
R
R
I
T
R
C
O
I
M
D
S

T
W
S
J
W
T
E
R
R
A
W
V
E
H
R
B
A
I
E
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T
Z
E
T
I
N
E
T
E
M
A
I
E
R
W
I
L
E
T

E
K
C
O
L
E
K
N
E
G
E
T
L
O
H
G
A
R
T

keiler (mannetje)
ketel (nest)
kikkers
knaagdieren
knollen
krachtig
livreibig
modderbad
Obelix
omwoelen
overloper
platte snuit

N
I
T
O
D
R
E
A
J
R
A
N
S
D
H
A
S
E
A
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Z
U
E
N
B
E
I
A
A
O
S
J
M
E
Z
N
R
N
L

W
B
N
N
E
D
L
S
T
V
E
U
S
E
G
W
E
E
P

IJ
G
L
E
H
A
E
E
S
R
E
L
I
C
D
G
IJ
V
N
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N
N
A
K
E
L
R
C
J
N
U
L
F
D
H
O
A
N
E

O
A
R
U
E
B
H
S
E
N
N
F
U
E
A
A
B
B

H
V
E
R
E
G
L
L
B
A
B
F
W
E
E
D
N

poelen
regenwormen
salamanders
schade
schemer
schuren (boom)
slakken
staart
strepen
struiken
Suidae (familie)
tepels
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K
E
B
M
D
L
E
O
E
R
T
S
E
E
S
S
E

N
E
S
O
R
S
V
O
T
T
S
P
L
L
T

R
A
N
L
S
A
N
E
R
R
O
A
A
S
V
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K
S
E
E
S
A
E
C
E
O
K
K
L

N
P
T
P
P
H
L
H
K
W
E

T
R
E
E
E
E
E
T
E

truffels
Veluwe
verkeer
vlees
vruchten
werpen
wild zwijn
wildbeheer
winterharen
wortels
wrattenzwijn
wroeten
zoogdier

N
O
N
T
N
B
S

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
Vrijdag 25 mei 9:00 - 11:00 uur
Ketliker Skar
Fotograferen in een lente landschap op
de Ketlikerheide
Zondag 1 juli 14:00 - 16:00 uur
De Alde Feanen
Schiet de perfecte closeup en leer
over macrofotografie
Zaterdag 4 augustus 9:15 - 12:00 uur
Ketlikerheide
Fotografie excursie ‘bloeiende heide’
Zaterdag 18 augustus 8:30 - 11:30 uur
NoardFryslân Bûtendyks
Met de fotocamera op pad over het
Noarderleech
Donderdag 23 aug. 19:00 - 21:00 uur
De Alde Feanen
Natuurfotografie vanaf het water bij
zonsondergang
Zaterdag 8 sep. 09:30 - 11:30 uur
Buismanskoai Gytsjerk
Fotografeer de mysterieuze eenden
kooi

KANOEXCURSIE 12+
Beleef De Alde Feanen
al peddelend vanuit de kano
Vrijdag 18 mei 5:30  8:30 uur
Vrijdag 22 juni 19:00  22:00 uur
Vrijdag 20 juli 19:00  22:00 uur
Zaterdag 4 augustus 5:30  8:30 uur
Zondag 19 augustus 5:30  8:30 uur
Zaterdag 25 augustus 18:00  21:00 uur

VAAREXCURSIE
Afsluitdijk Wadden Center
Zeilexcursie met een historisch schip over
het IJsselmeer
Zaterdag 26 mei, 16 juni 10:00  12:00 uur
Zaterdag 14 juli, 28 juli, 4 augustus,
25 augustus, 8 september 10:30  12:30 uur

Alle vaarexcursie in De Alde Feanen
Kosten: Leden € 5,
(kinderen t/m 12 jaar € 3,)
Nietleden € 8,
(kinderen t/m 12 jaar € 5,)

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

Speciale vaarexcursie Alde Feanen
Zaterdag 12 mei 10:30  12:30 uur
Varen langs de voorjaarszangers
Zaterdag 12 mei 13:30  16:30 uur
Zaterdag 9 juni 13:30  16:30 uur

Lendevallei
Vanuit een praam genieten van de natuur
Zaterdag 7 juli 10:00  12:00 uur
Zaterdag 18 augustus 14:00  16:00 uur

XL beleving op het water
Zaterdag 19 mei 10:30  12:30 uur
Zaterdag 19 mei 13:30  15:30 uur
Varen langs een aalscholverkolonie
Donderdag 21 juni 20:30  22:30 uur

FIETSEXCURSIE
Zaterdag 12 mei 13:30 - 16:30 uur
Ketliker Skar
Fietsen door de natuur van ZuidFryslân
Zaterdag 19 mei 13:30 - 16:30 uur
De Alde Feanen
Fietsen langs natuur, kloosters, land
schapshistorie en volksverhalen
Vrijdag 13 juli 19:00 - 21:00 uur
Vrijdag 17 augustus 19:00 - 21:30 uur
Rysterbosk
Op de pedalen door Gaasterland
Zondag 12 augustus 13:30 - 17:00 uur
Fietsen door de natuur van ZuidOost
Fryslân
Zondag 9 september 13:30 - 16:30 uur
NoardFryslân Bûtendyks
Fietsen vanuit Firdgum over kwelderland
naar boerenland

LEZING ‘HET NEUSJE VAN DE PALING’
Afsluitdijk Wadden Center
Leer meer over het belang van vismigratie Kosten: leden € 5, en nietleden € 9,
Woensdag 23 mei, 20 juni, 15 augustus
Kinderen t/m 12 jaar € 3,, nietleden € 7,
14:00  15:00 uur
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VAAREXCURSIE

Beleef de midzomernacht op het water
Donderdag 28 juni 21:00  23:00 uur
Bij volle maan varen door de natuur
Beleef de natuur vanaf het water
Mei:
Zaterdag 26 mei 10:30  12:30 uur
Juni:
Zaterdag 2, 9, 16, 23, 30 juni 10:30  12:30 uur
Zaterdag 16, 23, 30 juni 13:30  15:30 uur
Donderdag 7, 14 juni 19:00  21:00 uur
Donderdag 14 juni 19:00  21:00 uur
Juli:
Zaterdag 7, 14, 21, 28 juli 10:30  12:30 uur
Zaterdag 7, 14, 21, 28 juli 13:30  15:30 uur
Dinsdag 24, 31 juli 19:00  21:00 uur
Donderdag 5, 12, 19, 26 juli 19:00  21:00 uur
Augustus:
Zaterdag 4, 11, 18, 25 aug 10:30  12:30 uur
Zaterdag 4, 11, 18, 25 aug 13:30  15:30 uur
Dinsdag 7, 14, 21, 28 aug 19:00  21:00 uur
Donderdag 2, 9, 16, 23, 30 aug
19:00  21:00 uur
September:
Zaterdag 1, 8 september 10:30  12:30 uur
Zaterdag 1, 8 september 13:30  15:30 uur

WANDELEN
Donderdag 10 mei 7:00 - 9:00 uur
Taconisbosk
Dauwtrappen

Zondag 17 juni 14:00 - 16:00 uur
De Alde Feanen
Wandelen door een otterleefgebied

Zaterdag 11 augustus 10:00 - 12:00 uur
Ketliker Skar
Zoektocht naar de tijgerspin

Zaterdag 12 mei 8:00 - 10:00 uur
De Alde Feanen
Vogelwandeling in de Alde Feanen

Donderdag 21 juni 21:00 - 23:00 uur
NoardFryslân Bûtendyks
Beleef de midzomernacht op het Noarderleech

Zaterdag 11 augustus 14:00 - 16:00 uur
Grutte Wielen
Blommenpracht by de sleat

Zaterdag 12 mei 10:00 - 12:00 uur
NoardFryslân Bûtendyks
Spot al wandelend de alarmerende kluut op
het wad

Zaterdag 30 juni 14:00 - 16:30 uur
De Alde Feanen
Wandelen langs libellen en vlinders

Zondag 12 augustus 14:00 - 16:30 uur
De Alde Feanen
Wandelen langs libellen en vlinders

Zondag 1 juli 9:30 - 11:30 uur
Fluezen
Sfeerproeven in de Fûgelhoeke

Woensdag 15 augustus 19:00 - 21:00 uur
Ketliker Skar
Avondwandeling

Woensdag 11 juli 14:00 - 16:00 uur
Makkumernoardwaard

Vrijdag 17 augustus 19:00 - 21:00 uur
Schaopedobbe
Terug in de tijd

Zondag 13 mei 8:00 - 11:00 uur
Ketliker Skar
Wandelen tussen de bosvogels bij Katlijk
Zondag 13 mei 9:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
Wandelen door het eeuwenoude bos
Woensdag 16 mei, zondag 3 juni, zaterdag
30 juni 10:00 - 11:30 uur woensdag 11 juli,
25 juli, 8 augustus, 22 augustus, zondag 2
september 10:30 - 12:00 uur
Kornwerderzand
Wandelen bij het Afsluitdijk Wadden Center
Woensdag 16 mei 14:00 - 16:00 uur
Wilhelminaoard
Ontdek de natuurpracht
Zaterdag 19 mei 10:00 - 12:00 uur
Schaopedobbe
De natuur als leverancier
Zondag 20 mei 8:00 - 11:00 uur
Easterskar
Vogelzang
Zondag 20 mei 14:00 - 16:30 uur
De Alde Feanen
Wandelen langs libellen en vlinders
Zaterdag 26 mei 9:30 - 11:30 uur
Makkumernoardwaard
Zaterdag 26 mei 13:00 - 15:30 uur
Peazemerlannen
Wandelen op de rand van het voorjaar
Zondag 27 mei 10:00 - 12:00 uur
Lendevallei
Wandelen langs het leven onder water
Vrijdag 1 juni 19:00 - 21:00 uur
Schaopedobbe
Lopen langs beschermde planten uit de
ijstijd en later
Zaterdag 9 juni 9:30 - 11:30 uur
Warkumerwaard
Bloeiende orchideeën
Zaterdag 16 juni 9:30 - 11:30 uur
Makkumernoardwaard
Zondag 17 juni 10:00 - 12:00 uur
NoardFryslân Bûtendyks
Wandelen over de ontluikende kwelder

Zaterdag 14 juli 10:00 - 12:00 uur
Ketliker Skar
Zondag 15 juli 10:00 - 12:00 uur
Delleboersterheide
Libellen en kleurrijke vlinders
Dinsdag 17, 24, 31 juli 19:00 - 21:00 uur
Mandefjild
Avondwandeling over de heide
Donderdag 19 juli 19:00 - 21:00 uur
Ketliker Skar
Avondwandeling
Vrijdag 20 juli 19:00 - 21:00 uur
Schaopedobbe
Jutten op de heide
Vrijdag 20 juli 19:00 - 21:00 uur
Rysterbosk
Avondwandeling door het eeuwenoude bos
Vrijdag 20 juli 19:00 - 21:00 uur
Bûtenfjild
Zomeravondwandeling in de Bouwepet
Vrijdag 27 juli 20:00 - 22:00 uur
De Alde Feanen
Wandelen bij schemer en volle maan
Zaterdag 28 juli 19:00 - 22:00 uur
NoardFryslân Bûtendyks
Zonsondergang op de kwelder
Woensdag 1 augustus 19:00 - 21:00 uur
Ketliker Skar
Schotse Hooglanders en damherten
Zondag 5 augustus 13:30 - 15:30 uur
Fluezen
Sfeerproeven in de Fûgelhoeke
Zondag 5 augustus 14:00 - 16:00 uur
NoardFryslân Bûtendyks
Met hoogzomer wandelen op de kwelder
Dinsdag 7 augustus 19:00 - 21:00 uur
Mandefjild
Avondwandeling over de heide

Woensdag 22 augustus 14:00 - 16:00 uur
Wilhelminaoard
Ontdek de natuurpracht
Vrijdag 24 augustus 20:30 - 22:00 uur
De Alde Feanen
Op zoek naar vleermuizen
Vrijdag 24 augustus 20:30 - 22:30 uur
Ketliker Skar
Nacht van de vleermuis
Zondag 26 augustus 10:00 - 12:00 uur
Ketlikerheide
Zondag 26 augustus 11:00 - 14:00 uur
NoardFryslân Bûtendyks/ Westhoek
Trekvogels en cultuurhistorie
Zondag 26 augustus 21:00 - 23:00 uur
De Alde Feanen
Wandelen bij schemer en volle maan
Woensdag 29 augustus 19:00 - 21:00 uur
Ketliker Skar
Schotse Hooglanders en damherten
Woensdag 5 september 18:30 - 20:30 uur
Diakonievene
Natuurontwikkeling
Zaterdag 8 september 9:00 - 11:30 uur
Peazemerlannen
Ontdek de Peazemerlannen
Zondag 9 september 10:00 - 12:00 uur
Taconisbosk
Nazomerwandeling

SJOUWTOCHT
Zaterdag 1 september 8:30 - 13:30 uur
NoardFryslân Bûtendyks
Sjouwtocht! Stevig wandelen op het
Noarderleech
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DNA van
de ringslang

Een slang. Eng vinden veel mensen. Maar ‘onze’
Nederlandse ringslang is niet gevaarlijk. Wél heel
kwetsbaar. De ringslang staat zelfs op de Rode Lijst
en is dus een bedreigde diersoort in ons land én in
Europa. In vergelijking met de periode voor 1950
is de soort met maar liefst 37 procent afgenomen.
Reptielenkenner Jelle Hofstra uit Gorredijk kent alle
ins en outs van de ringslang.
Foto: Dico de Klein

In Nederland leven drie inheemse slangen:
de adder (Vipera berus), de gladde slang
(Coronella austriaca) en de ringslang.
Bijzonder is dat de ringslang ook buiten
natuurgebieden voorkomt. Tot voor kort
behoorde de ringslang tot de westelijke
ondersoort. Maar ‘onze’ ringslang is door
onderzoek gepromoveerd tot soort en
kreeg de nieuwe wetenschappelijke naam
Natrix helvetica (Lacépède, 1798). De on
derzoekers (Kindler et all.) analyseerden
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meer dan 1600 DNA-monsters, variërend
van vervellingshuiden, speekselmonsters,
verkeersslachtoffers en museummateri
aal. Duidelijk werd dat in de zones waarin
ringslangen in Europa leven ‘verschillen
de’ slangen voorkomen. De soortvorming
bleek een dusdanige vooruitgang te heb
ben doorgemaakt dat de Nederlandse
ringslang als aparte soort moet worden
beschouwd.

Liphústerheide
Jelle Hofstra (1941) uit Gorredijk houdt
zich van jongs af aan bezig met reptielen
en amfibieën. Als jongetje van een jaar
of vier haalde hij al de kikkers uit de ga
ten waar de Duitse soldaten bij Engelse
luchtalarmen insprongen. De belangstel
ling voor amfibieën en reptielen is altijd
gebleven. “As jonges út Terwispel giene
wy nei skoaltiid altyd de heidefjilden yn.”
Jarenlang gaf hij de meldingen van rep
tielen op de Liphústerheide door aan de

Beschermen
ringslangen

Herpetogeografische Dienst van Lacerta.
Naar aanleiding daarvan vroeg de Univer
siteit van Amsterdam (UvA) in 1990 of hij
de ringslangen op de Liphústerheide wil
de monitoren. In 1997 kreeg hij van me
dewerkers van de UvA de vraag of hij in
de buurt enkele ringslangen kon vangen
voor DNAonderzoek. Zes dieren ving
Jelle, op de golfbaan in Beetsterzwaag en
de Liphústerheide. “De studint ferwidere
mei in flymskerp skalpel skeef it puntsje
fan de sturt.” Bij een later onderzoek in
2006 werd vooral van afgeworpen slan
genhuiden en dode dieren DNAmateriaal
verzameld. “In pear jier letter besochten
wy foar in oar ûndersyk mei in wattestaaf
ke wangslym ôf te nimmen by de ring
slang.” Bovendien werden kopromp en
staartlengte gemeten en een foto van het
buikpatroon gemaakt. “Elk bist hat nam
mentlik syn eigen spesifike búktekening.
En as it mooglik wie, bepaalden wy de
GPSkoördinaten.”
De onderzoeken wezen uit dat alle Neder
landse ringslangen tot dezelfde ondersoort
Natrix natrix helvetica behoorden. Als
provincie met gebieden waar de ringslang
voorkomt heeft Fryslân aan alle onder
zoeken een belangrijke bijdrage geleverd.
Door de genetische structuur van de slang
te analyseren werden ook de migratiepa
tronen duidelijk en de mate van inteelt
binnen de populaties. Dus werd na 2010
het onderzoek uitgebreid tot op nationaal
niveau. Ook konden meer doelgerichte be
houdsmaatregelen worden samengesteld
en beleid gemaakt om de ringslang van de
ondergang te redden.

Friese natuurgebieden
Halverwege juni 2013 wilden drie jon
ge enthousiaste onderzoekers van de
UvA graag een bezoek brengen aan de
Liphústerheide. Als reptielenkenner werd
Jelle gevraagd om ze bij te staan. Bij dit
DNAonderzoek behoorde het watten
staafje tot het verleden. De studenten
hadden vergunning om bloed af te tappen
uit de staart. “Bloedûndersyk is minder
omslachtich en de DNAútslagen binne
krekter.” De studenten waren al op de Del
leboersterheide geweest, maar Jelle vond
dat ze ook de Diakonievene en de Cats
poele mee moesten nemen in hun onder
zoek. De onderzoekers vielen van de ene
verbazing in de andere. “Op gjin inkeld
plak yn Nederlân hiene se safolle ringslan
gen oantroffen.” Bij de Catspoele vonden
ze in een pitrusveld zelfs nog vier adders.
In totaal werden in twee dagen maar liefst
van 29 ringslangen monsters genomen.
“In flink oantal, benammen omdat de slan
gen yn de waarme simmermoannen hast
net te finen binne. It Fryske Gea kin grutsk
wêze op de terreinen, yn elk gefal wat de
kâldbloedige bisten oanbelanget.”

Oorzaken neergang

yn ôf te setten. No is oare minsklike help
nedich om de slang in briedplak te jaan.”
Gelukkig duidt de reptielenmonitoring op
een matige toename van de ringslang. In
Flevoland en Fryslân is zelfs sprake van
een sterke toename.

Kunstmatige broeihopen
Deze toename is vooral te danken aan
de aanleg van kunstmatige broeihopen.
Tientallen vrijwilligers werken samen om
de soort te monitoren, broeihopen aan te
leggen en nieuw habitat te creëren. Dit is
noodzakelijk om de ringslang te bescher
men en er voor te zorgen dat de reptielen
voldoende plek hebben om te overwinte
ren. Juist daarom is het dubbel zuur dat de
gemeente Opsterland aan de Aldhearre
wei op de Liphústerheide in de winter van
2015/2016 illegaal meer dan een kilometer
boomwal heeft gekapt, aldus een veront
waardigde reactie van de reptielenkenner.
“Ek de stobben binne roaid en oer deselde
lingte is in berm ôfgroeven dêr’t reptilen
oerwinteren. En dat sûnder earst de fer
plichte Flora en faunawettoets útfiere te
litten. It oerwinteringsplak is spitigernôch
foar altyd fernield.”

Oorzaken van het achteruitgaan van het
aantal ringslangen in Nederland zijn de
versnippering van de natuurgebieden,
verdroging van terreinen, het kanaliseren
van de waterlopen en de grootschalige
landbouw. Volgens Jelle Hofstra zijn er
meer oorzaken zoals het verdwijnen van
mestvaalten en composthopen. “Foarhin
ne wiene dy op alle boerehiemen te finen
en foar de ringslang poergeskikt om aaien

Jelle Hofstra met de enthousiaste
onderzoekers van de UvA
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Leerzame
natuurles

Hoe de koop van een perceel grond voor de bouw van een
huis kan leiden tot de opzet van een scholenprogramma.
Het is het verhaal van een groep enthousiaste vrijwilligers.
In voor- en najaar nemen deze natuurkenners leerlingen
van groep zeven en acht mee voor een leerzame natuurles
in het Ketliker Skar. En dat al tien jaar lang.
Tekst: Roely Boer
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Aannemer Cor de Vries is de aanstichter
van dit mooie initiatief. Op het achter
ste deel van het perceel, bijna grenzend
aan het Ketliker Skar, lag voor zijn nieu
we huis een mooie poel. Als natuurlief
hebber wilde hij daar wat mee doen. Hij
zocht contact met Ate Westra, hoofd van
de christelijke basisschool in Oudehorne
en later coördinator van het christelijk
onderwijs in de regio. “Sy hawwe dit hie
le projekt tegearre opsetten”, vertelt Rie
mer van der Lei, vrijwilliger van It Fryske
Gea en één van de rondleiders van het

scholenprogramma. “Cor en Ate sochten
kontakt mei It Fryske Gea en dy seach
wol wat yn de gearwurking. Benammen
ek om’t der op it terrein in natuermuorre
makke wie.” Zo ontstond een plan om
voor de basisscholen een natuurles sa
men te stellen met als ingrediënten de
natuurmuur, een boswandeling en vissen
op waterbeestjes. Samen met vrijwilliger
Jaap Veenstra geeft Riemer in informatie
centrum It Beekpronkje tekst en uitleg
over dit mooie programma.

Groepen zeven en acht
Inmiddels is het Scholenprogramma ‘It
Ketliker Skar’ een vast programma voor
veel leerlingen van de groepen zeven en
acht. In eerste instantie was het opgezet
voor alle basisscholen in de gemeente
Heerenveen. Vanwege het succes kwa
men daar ook scholen in de gemeenten
Opsterland en Ooststellingwerf bij. West
stellingwerf werd ook benaderd, maar
daar was al een schoolprogramma. De
scholen komen meestal om het jaar zodat
leerlingen van groep 7 een jaar later niet
nog eens hetzelfde programma doen. De
leerlingen gaan in kleine groepjes met
een excursieleider op stap. Op die manier
is er genoeg aandacht voor iedereen. Be
halve Riemer, Jaap en Ate behoren ook
Jaap Sinnema, Klaas Postma, Klaas Meek
ma, Bert Molema en ‘buurman’ Hen
drik de Vries tot de vrijwilligers van het
scholenprogramma. Cor de Vries is om
gezondheidsredenen verhuisd naar Nieu
wehorne en ook gestopt als vrijwilliger.
Riemer: “Gelokkich stiet de nije eigener/
bewenner fan it hûs folslein achter it pro
gramma.”

een natuurbos, maar voor de educatie
toont een drietal huisjes hoe de vogels
hun nestjes maken. De natuur in voor- en
najaar verschilt, dus is ook het lesmate
riaal voor beide jaargetijden anders. De
belangstelling voor de natuurlessen is
groot. Al vroeg dit jaar stonden voor mei
en juni al weer acht scholen genoteerd.

Dorpsscholen
Riemer: “Bern reagearje hiel ferskillend,
de iene fynt it prachtich, wylst in oar der
hielendal neat oan fynt. Gelokkich binne
de measten wol motivearre. Ik ha mei
in gewoane ekskurzje wol bern hân dy’t
ek mei skoalle west hiene en alles noch
wisten. Dat is hartstikke moai.” Jaap vult
aan: “Dat jout dochs it gefoel datst goed
wurk dochst. Ik hie ris in wat âlder famke
yn ’e groep dy’t twa kear sitten bleaun
wie. Ik fernaam wol dat se der neat oan
fûn en sei dat ek tsjin har. Se fûn it al
legearre mar wat lytsbernich. Doe’t ik
útstelde om my dan mar te helpen, wie it
klear.” Op de vraag of er verschil is tus
sen de scholen uit de plaats Heerenveen
en de dorpsscholen luidt het antwoord
luid en duidelijk ja. Jaap: “Fernimst it
fuort.” Riemer: “Op doarpsskoallen sitte
bern neffens ús minder foar de telefyzje

en kompjûter.” Jaap: “Bern út ’e doarpen
binne net benaud foar smoarge skuon, de
measten baggerje sa it wetter yn.”

Rondje bos en poel
Tijd om eens te ervaren welk rondje de
leerlingen lopen. Van de natuurmuur
wandelen we naar een mooi bospad en
slingeren een beetje door het bos. Daar
na lopen we via een stiltebosje waar ook
de nestkastjes hangen naar het land van
boer Jongsma dat grenst aan het Ketliker
Skar. Langs de rand van het weiland ko
men we bij de poel met de waterbeest
jes. Daar staat ook de blokhut waar de
kinderen drinken en koek krijgen. Rie
mer: “Dat dogge wy al fan begjin ôf oan
en dat hâlde wy ek sa.”

Gevarieerd programma
De dinsdag- en donderdagmorgen zijn
voor het programma gereserveerd, van
negen uur tot omstreeks twaalf uur. Er
is een leuk en gevarieerd lesprogram
ma ontwikkeld met plaatjes van dieren
en planten, bomen en hun bladeren en
waterdiertjes plus een vragenlijst over
bomen, vogels en andere bosdieren.
Jaap: “De platen fan fûgels en bisten dy’t
oerienkomme mei de fragelist hingje wy
oan de beammen. Sa hinget in foto fan
de beamotter (boommarter) dus oan de
beam dêr’t it bist ek tahâldt.” Nestkast
jes horen volgens It Fryske Gea niet in
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“Natuur is authe

In een goed project is er evenwicht tussen groene en ﬁnanciële
belangen, vindt directeur-grootaandeelhouder Hendrik Wind
van de Wind Groep in Drachten. Het familiebedrijf is sinds jaar
en dag gespecialiseerd in de ontwikkeling van woningen en
gebouwen. De specialismen zijn ondergebracht in de
businessunits Architecten Adviseurs, Design & Build en
Vastgoedontwikkeling.
Tekst: Henk Dilling
Foto’s: Theun Wiersma

“De droom is niet voorbijgegaan, maar
vond een woonplaats in het licht. Het
landschap kreeg het laatste woord, het
water houdt de ruimte hoog, de skyline
blijft van kruinen.”
Regels uit een gedicht van broer en
schrijver/dichter Harmen Wind (1945
2010). Het verscheen in 2004 in een
boek over een bijzonder project: woon
wijk De Sanding in De Wilgen bij Drach
ten. Een project met 170 woningen in een
plangebied van 90 hectare, waardoor er
veel ruimte is voor vrije natuur en water.
De dichtregels zijn illustratief voor het
diepgewortelde respect van de onder
nemer voor de natuur. Dat respect blijkt
ook uit een ander project waarin natuur
en wonen is gecombineerd: Blitsaerd in
Leeuwarden, een groene, ruime en wa
terrijke woonwijk in het open landschap
aan de befaamde Bonkevaart.
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Wat is uw relatie met It Fryske Gea?
“Als projectontwikkelaar maken we
vaak plannen waarin we natuur, wonen
en werken met elkaar willen verbinden.
Je hebt dan te maken met de belangen
en de visie van meerdere partijen, waar
onder de provinciale vereniging voor
natuurbescherming It Fryske Gea. Door
met elkaar in gesprek te gaan en echt
naar elkaar te luisteren kun je een goed
evenwicht bereiken tussen economische
en ecologische belangen. Onze relatie
met It Fryske Gea begon ten tijde van de
voorbereiding van het project De San
ding. Vanaf dat moment weten we elkaar
goed te vinden. Verder zijn we lid van
Ynnatura, de stichting die bedrijven en
organisaties de mogelijkheid biedt zich te
verbinden met het werk van de natuur
bescherming in Fryslân.”

Hoe denkt uw organisatie over verantwoordelijkheid voor de natuur?
“Of je nu ondernemer bent of niet, ieder
mens draagt die verantwoordelijkheid.
Maar als een projectontwikkelaar zegt
dat hij een bepaald gebied niet volledig
vol wil bouwen met woningen en de
ruimte wil geven aan groen, dan wordt
hij soms met argwaan bekeken. Dan zal
er wel een addertje onder het gras zitten,
heet het dan. Ik denk dat veel projecten
inmiddels hebben aangetoond dat er niet
per definitie een geheime agenda is wan
neer ruim baan is gegeven aan groen.
Verantwoordelijkheid voor de natuur
heeft te maken met het besef dat de na
tuur de basis is waar de mens tot rust
komt en zich kan opladen. Daarom is het
erg belangrijk om aandacht te geven aan
de plek waar mensen wonen. Zorg dat er

entiek geluk”

Hendrik Wind

groen is. Niet voor niets zie je in grote
steden dat stoeptegels worden vervan
gen door planten.”

Daarom is het goed dat de heilzame
werking van groen nu ook wetenschappelijk is vastgesteld?
“Beslist. Niemand kan er meer omheen.
Onderzoek leert bijvoorbeeld dat een
groene omgeving de kwaliteit van het
leven verhoogt. Patiënten herstellen
sneller in een groene omgeving, inwo
ners van groene buurten doen minder
vaak een beroep op zorgfaciliteiten,
werknemers van bedrijven in een groe
ne omgeving voelen zich prettiger. Het
is verrijkend en inspirerend om je in het
groen onder te dompelen. Ik heb ooit een
opdracht aanvaard waarvan ik even later
al dacht: hoe heb ik dit in hemelsnaam
kunnen toezeggen… Ik ben toen een
lange boswandeling gaan maken. Na de
wandeling was die aanvankelijk extreem
moeilijke opdracht ineens veranderd in

een lastige, maar mooie uitdaging. Met
dank aan Moeder Natuur.”

Hoe kun je op verantwoorde wijze
omgaan met zakelijke belangen en
natuurbelangen?
“Door altijd te zoeken naar dat eerder
genoemde evenwicht. Als de economi
sche component de boventoon voert en
je wordt aangesproken door mensen die
ecologisch de vinger aan de pols houden,
dan moet je open staan voor die andere
kijk op de zaak.”

Wat is uw visie op bouwen, natuur
en biodiversiteit?
“Infrastructurele werken en woningbouw
kunnen voor versnippering van de natuur
zorgen en daarmee voor achteruitgang
van de biodiversiteit. Toch denk ik dat
het wel degelijk samen kan gaan. Wij
hebben dat bijvoorbeeld in Leeuwarden
en De Wilgen aangetoond. Biodiversiteit

is fundamenteel. De verscheidenheid aan
planten, dieren en microorganismen
is enorm belangrijk voor de diensten
die ecosystemen aan ons leveren, zoals
schoon water, schone lucht en voedsel.
Daarom hoort het thema hoog op de
agenda te staan.”

Wat betekent natuur voor u
persoonlijk?
“Natuur is authentiek geluk. Als jongetje
trok ik met regelmaat De Deelen in, een
gebied ten noorden van Heerenveen. Het
is afgegraven veengebied met water, riet,
moerasbosjes en smalle graslanden. In
de herfst en winter komen er eenden en
ganzen, maar ook zeldzame soorten zoals
de purperreiger en de bruine kiekendief
leven in het gebied. Ik vond het heerlijk
en spannend om daar rond te dolen. Dat
gelukzalige gevoel ervaar ik nog altijd als
ik in de natuur ben.”
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door Sytske Rintjema en Mark Hilboezen

Bijzondere

waarnemingen
De afgelopen maanden zijn in de natuurgebieden van It Fryske Gea weer allerlei
bijzondere waarnemingen gedaan. Van een Yuccaplant op Ameland tot het signaleren
van 70 nieuwe keversoorten, velduilen en waterdiertjes is eveneens bijzonder. In deze
rubriek besteden we verder graag kort aandacht aan Nederland Zoemt en de wilde bij.

De wilde bij
Nederland Zoemt komt in actie voor de
wilde bij. Dat is hard nodig, want de Ne
derlandse wilde bijen zijn in gevaar: de
helft van alle 358 soorten is bedreigd.
Dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor
onze voedselvoorziening; 80% van de
eetbare gewassen moet namelijk wor
den bestoven en dat is iets wat wilde
bijen en andere nectar etende insecten
doen.

Groeten van Ameland
Op 22 maart werd op Ameland in
een duinstruweel op het Oerd een
Yuccaplant waargenomen. Yucca’s
(palmlelies) komen van oorsprong uit
Noord en CentraalAmerika en zijn
in Nederland veel in tuinen te vinden.
Het zijn forse struiken met dikke, leer
achtige bladeren die bloeien met een
pluim vol witte bloemen. Recent blijken
planten van dit geslacht zich te verwil
deren in vooral duingebieden. In 2017
is bijvoorbeeld een populatie van de
Yucca flaccida ontdekt in duintoppen
bij Kennemerland bij Zandvoort. Het
exemplaar op het Oerd bleek na deter
Gewone palmlelie
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Honingbijen zijn geen wilde bijen maar
gecultiveerde bijen. Ook deze zijn welis
waar van belang voor de bestuiving van
gewassen, maar ze concurreren ook om
voedsel met wilde bijen en kunnen ziek
tes en parasieten overbrengen.

minatie Yucca gloriosa te zijn, de gewo
ne palmlelie. Medewerker A. Verbiest
vertelde dat hij de plant waarschijnlijk
al op meerdere plekken had gezien. Het
blijft gissen hoe deze nieuwe soort daar
terechtgekomen is, aangezien het een
afgelegen deel van het natuurgebied
betreft. Floron roept op om waarnemin
gen van Yuccasoorten door te geven
om de vinger aan de pols te houden.
In de afgelopen winter ontdekte T. Kie
wiet 70 nieuwe keversoorten op het
Oerd. Eén Herocerus ﬂexuosus (een
oevergraafkever) is opgestuurd naar
Naturalis in Leiden om de determina
tie te controleren. Verder werd het
schorgoudhaantje aangetroffen op de
hoogwatervloedlijn. Dit is een prachtig
koperrood kevertje met blauwe of groe
ne weerschijn uit de familie van de blad
haantjes. De overspoelingszone op zilte
stranden is inderdaad het biotoop voor
dit goudhaantje, waar de larven eten
van de bladeren van lepelblad en schor
renzoutgras. De soort is zeer zeldzaam,

In alle provincies worden momenteel
de krachten gebundeld en wordt ge
werkt aan een actieplan voor wilde bij
en en andere nectaretende insecten,
ook in Fryslân. It Fryske Gea doet hier
natuurlijk aan mee. Zo laten we dit jaar
onderzoeken wat voor wilde bijen de
betekenis is van enkele van onze natuur
gebieden. Bescherming begint immers
bij kennis!

Schorgoudhaantje

bereikt in Nederland de zuidelijke grens
van zijn verspreidingsgebied en komt
hier waarschijnlijk alleen nog voor op
Ameland en Terschelling.

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

Rare vogels
Begin maart zag B. de Groot een water
ral vanuit het rietland het wandelpad in
het Wikelslân oversteken. De waterral
is van nature een schuwe vogel die zich
verstopt in kletsnatte moerassen, daar
bij soms rare geluiden makend. In de
winter zijn ze makkelijker te zien omdat
de vegetatie dan nog minder dicht is.
Maar liefst 23 velduilen telde S. Veen
stra op 22 februari op het Eilânoost
bij Goëngahuizen. Ook in andere ter
reinen rond De Alde Feanen bleken ze
volgens waarnemingen aanwezig, zoals
bij de Prikwei, in het Kobbelân en in de
Kraanlannen.
Vorig jaar deden voor het eerst twee
paartjes zeearend een broedpoging
in een Fryske Geagebied. In de Alde
Feanen werd een jong geboren. Nabij
de Fluezen betrof het een probeer
sel dat geen jongen opleverde. Dit
voorjaar heeft Vogelbescherming in
samenwerking met It Fryske Gea een

camera geplaatst bij het nest in de Alde
Feanen. Helaas koos de zeearend voor
een oud haviksnest een paar honderd
meter verderop. Dus verhuisde de ha
vik naar het oude nest van de zeearend
en is daar via de webcam te volgen op
www.itfryskegea.nl/webcam/zeearend/
Tot onze verbazing was er eerst steeds
maar één zeearend bij de Fluezen, maar
sinds eind maart bleek ook hier op
nieuw een paartje actief. Wat zou het
prachtig zijn als het ook hier zou luk
ken dit jaar! Aan de kwaliteit van het
natuurgebied en omgeving ligt het in ie
der geval niet. We wachten in spanning
af! Om verstoring te voorkomen is in
beide gebieden het toezicht verhoogd
en vindt ook camerabewaking plaats.
Vlakbij het gemaal op de Hemweg in de
Lendevallei zag P. Kwint op 7 maart een
roerdomp. Deze goed gecamoufleerde
vogel liet zich mooi fotograferen in het
hoge gras.

Roerdomp / Reiddomp

Otters in Gaasterland
In de ochtend van 8 maart filmde A.
Nieuwenhuis een spannend gevecht
tussen een beverrat en een otter op het
ijs in de Kraanlannen. Een buitengewoon
bijzondere waarneming, wat een toe
valstreffer! Het gevecht liep uiteindelijk
goed af en beide dieren vervolgden hun
weg.
Sinds 2013 had R. Schouten geen otter
sporen meer gezien langs de oever van
het IJsselmeer nabij de Huitebuerster
bûtenpolder maar tot zijn grote vreugde
vond hij hier begin maart voor het eerst
weer otterspraints. Dat de otter ook

Gaasterland heeft veroverd, blijkt even
eens uit de vondst van een aangereden
dier nabij Stavoren op 12 maart. It Frys
ke Gea kreeg daarover een telefoontje
en trof het zwaar gewonde dier in een
sloot aan. Met enige moeite kon het
worden gevangen waarna het door H.
Bosma van Calutra naar de Fûgelhelling
werd gebracht. Daar knapte het dier na
behandeling door een dierenarts en de
liefdevolle verzorging van een vrijwillig
ster snel op. Op vrijdag 23 maart kon de
otter worden teruggeplaatst in de buurt
van de Fluezen.

Agabus striolatus

Klein grut
Vorig jaar deden R. Wiggers en H.
Boonstra in verschillende broek
bossen van Fryslân onderzoek naar
waterdiertjes. Het determineren van
alle aangetroffen soorten kostte
even tijd, maar het wachten loonde
de moeite. In februari kregen we na
melijk het bericht dat er zowel in de
Lendevallei als in de Twijzelermieden
(SBB) een nieuwe watermijtsoort
voor Nederland was ontdekt. De
watermijt Parasoldanellonyx parviscutatus komt uit de familie van de
zeemijten en is gebonden aan bio
topen met voldoende grondwaterin
vloed. Verder is weinig bekend over
de ecologie van deze soort. Naast de
watermijt zijn ook andere bijzondere
en zeldzame soorten gezien, zoals de
kokerjuffer Anabolia brevipennis, de
waterkevers Agabus striolatus en
Helophorus asperatus en een andere
zeldzame watermijt Arrenurus bisulcicodulus waarvan de larven parasi
teren op steekmuggen.

Spraint
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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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Dankzij It Fryske Gea kunnen zij nu veilig leven in de Peazemerlannen! It Fryske Gea maakt deel uit van het samenwerkingsverband
LandschappenNL, dat een financiële bijdrage van de Postcode
Loterij ontving. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt!
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

