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Debat
over de staat va n het landschap

Wil je een steentje 
bijdragen aan de 
Friese natuur? 

Jeugdvrijwilligers
Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken. 
It Fryske Gea organiseert jaarlijks ver-
schillende jeugdactiviteiten en scholen-
programma’s voor kinderen. Wij zoeken 
jeugdvrijwilligers die hun hand niet om-
draaien voor braakballen pluizen, zwerf-
tochten door de natuur, kriebelbeestjes 
zoeken en/of op stap gaan met school-
klassen. 

Balievrijwilligers
Ook kunnen we versterking gebruiken 
voor ons team balievrijwilligers in het be-
zoekerscentrum Nationaal Park De Alde 
Feanen. Wij zoeken gastvrije vrijwilligers 
die ons visitekaartje willen zijn aan de ba-
lie en toeristen informeren over De Alde 
Feanen.

Enthousiast?
Meer informatie: 
www.itfryskegea.nl/ikwordvrijwilliger
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 Opsporing verzocht 
Enthousiaste vrijwilligers

Tijdschrift Noorderbreedte organiseert samen 
met de drie noordelijke landschappen in janu-
ari 2019 een debat over de staat van het land-
schap. It Fryske Gea doet daar graag aan mee 
en nodigt u uit om uw stem te laten horen.
Wat betekent het landschap voor u? Een de-
cor om doorheen te fi etsen, een functionele 
plek om de hond uit te laten of een omgeving 
om van natuur te genieten tijdens vrije uren? 
Landschap heeft vele functies en gedaanten. 
Het is de plaats waar we wonen, de ruimte 
waar boeren voedsel verbouwen en de leef-
omgeving van wilde planten en dieren. Wie is 
er eigenaar van dat landschap? 

R.W. Emerson (1803-1882): “Het bekoorlijke 
landschap dat ik vanochtend zag, bestaat on-
getwijfeld uit ongeveer twintig tot dertig boer-
derijen. Miller bezit dit veld, Locke dat ginds 
en Manning het bos erachter. Maar geen van 
hen is eigenaar van het landschap. De horizon 
heeft een eigenschap die niemand heeft behal-
ve diegene die alle delen kan integreren …”

Tijdschrift Noorderbreedte wil burgers en vak-
mensen inspireren tot zorgvuldige omgang 
met de noordelijke leefomgeving. In januari 
2019 presenteert Noorderbreedte een journa-
listiek onderzoek naar de wijze waarop over-
heden die verantwoordelijkheid afgelopen ja-
ren hebben genomen. Aansluitend organiseert 

het tijdschrift met onder meer It Fryske Gea 
een groot debat met bestuurders en burgers. 

Komt u ook?
Hou de sites van Noorderbreedte (www.
noorderbreedte.nl) en It Fryske Gea (www.
itfryskegea.nl) in de gaten voor de datum, het 
programma en het aanmeldformulier. Als lid 
van It Fryske Gea nodigen we u graag uit. Ten-
slotte is het landschap in zekere zin van ons 
allemaal. 

Voor een abonnement op Noorderbreedte: 
www.noorderbreedte.nl Dan krijgt u voor 
37,50 euro vijf keer per jaar het tijdschrift in 
de brievenbus.
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En verder in dit nummer:
 4 GeaNijs 
 11 Nieuw bedrijfsgebouw bij Rijs 
 12 ‘Ontmoeting’ zoet en zout water 
 17 Column Douwe Kootstra / puzzel
 18 Op aventoer yn de Fryske natoer
 22 Halbe Hettema over de natuur
 24 Samenwerken voor de natuur met De Friesland 
 26 Bijzondere Waarnemingen

Wandelroute 
Rysterbosk 

Dit prachtige wandelbos 
aan het IJsselmeer in het 
glooiend Gaasterlandse 
landschap is een van 
de bekendste bossen 
in Fryslân. Hier komen 
natuur en cultuur -
historie samen. 

“Het is schrikbarend 
hoe stil het op veel plek-
ken nu is. Hoognodig 
tijd om het tij te keren.” 
Weidevogelcoördinator 
Harry Wijbrands kan 
zich geen Fryslân voor-
stellen zonder de roep 
van de grutto, tureluur 
of kievit.

Voor tweeënhalf miljoen 
Nederlanders met een 
fysieke beperking is het 
bezoeken van natuur-
gebieden een lastige 
opgave. It Fryske Gea 
zet zich graag in voor 
het beter toegankelijk 
maken. 

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

Redactie
Nynke Andree, Dico de Klein, Elske van der Kooi, 
Henk de Vries en Theun Wiersma.
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Een vleermuizenkolonie 
beschikt over een net-
werk van verblijfplaatsen 
die vaak van generatie 
op generatie worden 
overgedragen. Ze hebben 
speciale plekken om te 
overwinteren. 

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. 

Vleermuizen

20Toegankelijkheid
 natuur 
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GEANIJS
Voor meer informatie: 

www.itfryskegea.nl/actueel

VERNIEUWDE ENTREE DIAKONIEVENE

Ik kijk met trots terug op het afgelopen 
jaar! Zo zijn we er met de realisatie van 
het omvangrijke project ‘Fan Swiet nei 
Sâlt’ in geslaagd een nieuwe zoet-zout 
overgang in het water te creëren. Het 
biedt perspectief aan bijzondere fl ora en 
fauna van brakwater die we voor onze 
veiligheid door de aanleg van dijken zijn 
kwijtgeraakt. En we hebben hier een nieu-
we verbinding tussen de Noordzee en de 
Alpen gelegd. Vissen kunnen nu via deze 
verbinding het binnenland intrekken en 
via vaarten, kanalen en rivieren de plek-
ken bereiken die voor hun voortbestaan 
belangrijk zijn. Naast een erg belangrijke 
maatregel voor natuur is dit ook nog eens 
een enorm vernieuwende aanpak. In no-
vember vond de afronding plaats. Op pa-
gina 12 vindt u meer informatie over dit 
bijzondere project.
Ook ben ik zeer verheugd met de stap 
die is gemaakt met de realisatie van het 
Afsluitdijk Wadden Center eerder dit jaar. 
Ook hier staat straks het maken van een 
doorgang in de dijk ten behoeve van di-
verse vissoorten centraal. In De Alde 
Fean en hebben we dit jaar kunnen mee-
kijken met zeearend en havik hoe ze slag 
voerden om een nest. En later het broeden 
van een havik, met uiteindelijk één vlieg-
vlug jong tot gevolg. Unieke beelden. De 
zeearend is er in geslaagd even verderop 
twee jongen groot te brengen. En wat te 
denken van de primeur voor It Fryske Gea 
op de Delleboersterheide: een broedende 
kraanvogel, met één jong als resultaat. De 
jarenlange investeringen om de natuur 
robuuster te maken lijken vruchten af te 
gaan werpen.
Het zal ongetwijfeld duidelijk zijn: wij zet-
ten ons als It Fryske Gea waar mogelijk 
samen met andere partijen graag actief 
in om de natuur in onze mooie provincie 
Fryslân te ontwikkelen en te beschermen. 
Dat doen we namens u! Ik wil u dan ook 
hartelijk bedanken voor de steun die u ons 
als lid het afgelopen jaar heeft gegeven. 

Natuurgebied Diakonievene bij Nijeberkoop is het 
hele jaar door vrij toegankelijk voor publiek. Het 
gebied is heel geschikt voor het maken van een 
mooie wandeling, eventueel in combinatie met 
een bezoek aan het naastgelegen natuurterrein de 
Delleboersterheide. 
Om dit natuurgebied van It Fryske Gea nog toe-
gankelijker te maken, is het aantal parkeerplaatsen 
bij de toegang aan de Alberdalaan uitgebreid. Ook 
zijn een nieuw informatiepaneel en rustieke (pick-
nick)bankjes geplaatst. 
Om het buiten bewegen van mensen te stimuleren, 
werd hiervoor vanuit het Groen & Fit Collectief 
van De Friesland Zorgverzekeraar een fi nanciële 
bijdrage beschikbaar gesteld. 
Begin november werd de vernieuwde entree met 
een handdruk van Hans Rinsma namens De Fries-
land overgedragen aan projectleider Ane Zijlstra 
van It Fryske Gea.

Vlakbij de Feanhoop ligt het bekende ‘skriu-
wersarkje’ dat vroeger in het bezit was van de 
Friese schrijver Rink van der Velde. Elk jaar krij-
gen verschillende schrijvers de gelegenheid om op 
deze inspirerende plek te werken aan hun oeuvre. 
Het arkje ligt namelijk in het rustige natuurgebied 
Petgatten de Feanhoop. Geïnteresseerd in de mo-
gelijkheden om in 2019 een aantal weken als schrij-
ver/dichter gebruik te maken van het arkje? 
Zie: www.itfryskegea.nl/skriuwersarkje

SCHRIJVEN IN HET SKRIUWERSARKJE

In het najaar namen Gerard van Klaveren, bur-
gemeester van Ameland en mr. Arjen van der 
Meer, voorzitter van It Fryske Gea een nieuwe 
vlonderbrug in een duinvallei op Ameland in 
gebruik. De oude vlonderbrug was niet meer 
betrouwbaar en moest worden vervangen. 
De realisatie van het nieuwe bouwwerk werd 
mogelijk door fi nanciële steun van de Stich-
ting Ynnatura, Coöperatiefonds Rabobank 
NOF, de Hedwig Carolina Stichting, Ventura 
Systems Bolsward en de ANWB.

NIEUWE VLONDERBRUG OP AMELAND 

Grutsk!
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Henk de Vries
, directeur



SCHENKINGEN

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

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

Hanneke van der Mei: € 775,- 
t.b.v. gebied De Veenhoop

Mw. F. van Rijsinge-Russkäfer: € 971,-,
 legaat

Dhr. R. van der Lei: € 770,- 
t.b.v. de weidevogel

Dhr. J. Ruijter: € 750,-
t.b.v. de Workumerwaard

Stichting Ynnatura, :€ 10.000,-
 t.b.v. nieuwe vogelkijkhut 
Catspoolder (Lendevallei)

Fonds Gebroeders Van der Meer van 4751: 
€ 20.000,-

t.b.v. aankoop weidevogelgrond

Wist u dat een periodieke schenking een 
interessant fi scaal voordeel biedt? Als u uw 

schenking gedurende minimaal vijf jaar doet, 
dan is het schenkings bedrag volledig af-

trekbaar voor de belasting. Hiervoor is een 
akte nodig. Maar daarvoor hoeft u niet 
naar de notaris want It Fryske Gea kan 

de akte voor u verzorgen. Onze adviseur 
Jan Bart Uildriks helpt u graag.

U kunt hem bereiken via 
0512-381448 of 

j.uildriks@itfryskegea.nlVERNIEUWDE ENTREE DIAKONIEVENE

“Ik fi el my as in fi sk yn it wetter” is de spontane reactie 
van Michel Krol (39 jaar) als hem wordt gevraagd naar 
zijn eerste ervaringen als nieuw districtshoofd Súd bij It 
Fryske Gea. “Fijne collega’s en werken in mooie natuur-
gebieden, uiteenlopend van zand tot veen, heide, bos en 
beekdalen. Eigenlijk heb ik dit altijd al gewild. 
Het is gewoon fi jn om een bijdrage te kunnen leveren aan het 
behoud van de natuur in onze mooie provincie Fryslân.”

Als dank voor zijn inzet voor de Friese natuur ont-
ving Halbe Hettema tijdens zijn afscheid als na-
tuurverslaggever van de Leeuwarder Courant op 
24 oktober een bijzondere onderscheiding van 
It Fryske Gea: de Sulveren Swanneblom. Ruim 
34 jaar had de journalist natuur en landschap in 
zijn portefeuille. Voorzitter Arjen van der Meer 

prees hem voor zijn kritische aanpak en onafhan-
kelijke blik en overhandigde hem de bijzondere 
draag speld. Door zijn journalistieke werk plaatste 
Halbe Hettema natuur op de agenda. Maar ook 
in de belangstelling wat bijdroeg aan de doelstel-
lingen van It Fryske Gea: het beschermen van de 
natuur in Fryslân. (Zie ook pag. 22).

SULVEREN SWANNEBLOM VOOR HALBE HETTEMA

CROWDFUNDING VOOR WEIDEVOGELRESERVAAT

Het natuurgebied Easterskar vlakbij Heerenveen 
wordt groter. Een strook van twee kilometer nieuwe 
natuur verbindt straks dit moeras met de rivier de 
Tsjonger waardoor een belangrijke ecologische ver-
bindingszone ontstaat. Hiermee wordt het gebied aan-
gesloten op andere natuurgebieden en kunnen dieren 
makkelijker en veiliger van de ene plek naar de andere 
plek trekken. Bovendien is de verspreidingskans voor 
planten groter. Een andere meerwaarde is dat de nieu-
we ‘rivier’ die straks door dit nieuwe gebied stroomt 
het Easterskar van extra water voorziet. Het project 
wordt fi nancieel mogelijk gemaakt door Provinsje 
Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vermilion Energy Omge-
vingsfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Rond 
maart worden de werkzaamheden afgerond.
Zie: www.itfryskegea.nl/nieuwe-natuur

De teller van de crowdfundingsactie voor 
de aankoop van weidevogelreservaat staat 
inmiddels op ruim € 160.286,-. Een mooi  
resultaat. Meer dan 300 mensen maakten 
in totaal € 60.286,- aan giften over. Een 
stichting met veel sympathie voor onze 

crowdfundingsactie heeft een bijdrage van 
€ 100.000,- toegezegd. Over hoe het nu gaat 
met de weidevogels vertelt Harry Wijbrands 
op pagina 6/7 van dit magazine. Daar staat 
meer informatie hoe jij ook kunt helpen. 
www.itfryskegea.nl/red-de-weidevogel

Op 2 november 2006 werden op specta-
culaire wijze 200 paarden gered van de 
Osingadobbe in Noard-Fryslân Bûtendyks. 
De dieren stonden op de rand van een dob-
be en waren ingesloten door het water van 
de Waddenzee. Door een eenvoudig plan 
van amazones galoppeerden de paarden 

naar de veilige zeedijk. Wil jij de kwelder 
ontdekken en dit bijzondere dobbepaarden-
verhaal beleven? In het kader van Sense of 
Place is er in samenwerking met Doarps-
belang Marrum-Westernijtsjerk een wandel-
route van 7 km uitgezet. 
www.itfryskegea.nl/dobbepaarden

WANDELROUTE DOBBEPAARDEN

Michel Krol, Districtshoofd

VERBINDING EASTERSKAR MET ANDERE NATUURGEBIEDEN

It Fryske Gea heeft opnieuw 

voldaan aan de perio dieke 

toetsing van het Cen-

traal Bureau Fondsen-

werving. In juni ontving 

de vereniging het 

bericht dat zij voldoet 

aan de harde eisen 

van de erkenningsre-

geling.

Medewe
rker 

aan het
 woord

5



Geen betere ambassadeur voor de weidevogels 
dan Harry Wijbrands. De boerenzoon uit Molk-
werum (27) werkt inmiddels vijf jaar bij It Frys-
ke Gea, de laatste jaren als weidevogelcoördina-
tor. Als kind al struinde hij door de weilanden, 
toen een polderland vol zingende vogels. Hij kan 

zich geen Fryslân zonder de roep van de grutto, 
tureluur of kievit voorstellen. “It is no yslik stil 
op in protte plakken.” Tijd om het tij te keren. 
Crowdfunding moet It Fryske Gea aan geld hel-
pen om de weidevogel te redden. 

Tekst: Fokko Bosker, foto’s: Hans Pietersma

It Fryslân 

Zie ook: www.itfryskegea.nl/red-de-weidevogel

6 www.itfryskegea.nl6 www.itfryskegea.nl



In het najaar 
begint het 
werk in de 
reservaten 
in de Warku-
merwaard, 
vertelt Harry. 
“De wetter-
peilen bringe 

wy fan desimber ôf omheech sadat it 
lân fochtiger wurdt.” Vanwege de ho-
gere waterstand zoekt het bodemleven 
het ook hoger op. Als het voorjaar be-
gint, vinden de weidevogels makkelijker 
voedsel zoals wormen. “Sy moatte it 
iten mei de snavel pakke.” Een lage wa-
terstand is daarom funest. In het polder-
land zijn sommige stukken weer plasdras 
gemaakt. Zo kunnen de kuikens zich in 
de slikranden te goed doen aan de 
muggen. Mooie natte omstandighe-
den zijn cruciaal om te overleven. 
De maatregelen bieden soelaas. 
“Yn ús gebieten bliuwt de greid-
fûgelstân gelokkich noch aardich 
stabyl.”

Twintig jaar geleden lag het land er nog 
heel anders bij, herinnert Harry zich. “As 
lyts jonkje rûn ik by it meanen foar heit 
syn trekker út om de piken te sammeljen 
en letter wer út te setten yn it lân fan 
de buorlju”, vertelt hij enthousiast. “Ik 
hie samar in amer fol mei piken. Gewel-
dich fûn ik dat.” De kuikens van grutto 
en tureluur verscholen zich het liefst in 
het lange gras. Er zaten overal vogels, 
niet alleen in de weilanden rond Molk-
werum, maar ook bij Warns, Stavoren 
en Koudum. “Dat lûd fan sjongende fû-
gels yn it foarjier wie prachtich.” Bij de 
herinnering krijgt Harry weer kippenvel. 
“Ik kin my Fryslân net foarstelle sûnder 
dy maitiidsmuzyk. De skries fi elt as myn 
fûgel. Dêr moat ik op passe.”

Jonge aanwas 
Met de boeren die grond in de Warku-
merwaard pachten van It Fryske Gea is 
afgesproken dat zij vanaf 1 juli maaien, 
tenzij er geen vogels met jongen in het 
terrein zitten. “Wy meitsje dêr per boer 
ôfspraken oer sadat net alles yn ien kear 
meand wurdt.” Door het mozaïek dat 
ontstaat, houden de vogels, hazen en 
reeën dekking. Daarnaast zorgen Harry 
en zijn collega Tjerk Kunst ervoor dat 
de solar-pompen tijdig in het veld staan. 
Daardoor blijft het water uit de sloten 
de plassen voeden, ook bij langdurige 
droogte. Het maatwerk werpt vruchten 
af. Toch moet er meer gebeuren, consta-
teert Harry. “De achterútgong yn de rest 
fan it lânbougebiet is in griis. Us gebiets-
jes binne postsegels. As wy dy útwrei-

dzje kinne, nimt de kâns op sukses ta, ek 
foar de langere termyn.” Crowdfunding 
stelt It Fryske Gea in staat meer grond 
aan te kopen om weidevogels een ge-
spreid bedje te bieden.
Op dit moment lopen nog hele stukken 
landbouwgrond leeg. Weidevogels kie-
zen de mooiste percelen. De crux is dat 
ze broedsucces moeten hebben. “Yn ús 
gebieten giet dat aardich. Hjir klinkt it 
noch moai yn it foarjier, mar it tinnet rap 
út. As der gjin jonge oanwaaks is, komt 
de sloai deryn. Ast sjochst hoe’t it lâns-
kip yn koarte tiid feroare is. Dat docht 
sear.” 

Velden vol bloemen
In zijn jeugd stonden de velden op de 
kleigronden nog vol zeeën van boter-
bloemen, pinksterbloemen en zuring. 

Het eiwitrijk raaigras is wat dat betreft 
synoniem aan ‘saaigras’. Harry wil zich 
niet neerleggen bij de constatering dat 
dit evolutie is. Andere soorten zoals vos-
sen, muizen, zilver- en blauwe reiger en 
ganzen gedijen op de eenvormige land-
bouwgronden. “Ik kin it lûd fan in sjon-
gende skries yn it fjild of de melody fan 
ljurken en tjirken net misse. It is dochs 
skande dat wy dy net mear hearre? As 
der in kâns is om dy teloargong om te 
draaien, moatte jo dêrfoar gean. Gelok-
kich kleuret de Warkumerwaard yn it 
foarjier noch altyd giel fan de rinkelblom 
(ratelaar) en rôze fan de orchideeën.”

Oorzaak en gevolg 
Als boerenzoon maakt hij de boeren ove-
rigens geen verwijten. Die kunnen er vol-

gens hem ook weinig aan doen. 
De huidige nadruk op effi ciëntie 
en hoge melkproductie brengt 
met zich mee dat veehouders 
in een tredmolen raken waar ze 
moeilijk uit komen. Boeren wij-
zen al snel naar rovers zoals vos 
of bunzing, maar uiteindelijk is 

het toch de industriële landbouw die de 
weidevogels de das omdoet, meent Har-
ry. In de Warkumerwaard is met hulp van 
het agrarisch collectief en vrijwilligers 
een vossenraster geplaatst. Bij elkaar is 
zo’n 150 hectare met ongeveer 20 kilo-
meter aan draad afgezet. De camera’s die 
binnen het gebied zijn geplaatst, hebben 
de afgelopen jaren geen vossen meer op 
de foto gezet, maar marterachtigen kun-
nen er nog wel door. “Wy besykje der 
alles oan te dwaan, mar ferwachtsje net 
in soad fan.” De weidevogel is volgens 
hem toch het meest gebaat bij een ande-
re manier van produceren door de boer. 
“Dan kin it iepen Fryske lânskip wer ta 
bloei komme. It is dochs treurich dat 
skoalbern net mear witte hoe’t de mai-
tiid klinkt. Dat Fryslân wol ik werom ha.”

“Mei in amer fol 
greid fûgels foar 
de trekker út”

fan froeger fan froeger 
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Vleermuizen in winterslaap

We zullen tot de eerste warme dagen 
in het verre voorjaar moeten wachten 
voor we weer vleermuizen in actie kun-
nen zien, want de diertjes zijn nu in hun 
winterslaap. Zodra de kou invalt, zoeken 
ze een verblijfplaats met een constante 
temperatuur waar ze zich zo’n vijf maan-
den kunnen terugtrekken. “Een vleermui-
zenkolonie beschikt over een netwerk 

van verblijfplaatsen die vaak van gene-
ratie op generatie worden overgedra-
gen”, weet Jelmer. “Ze hebben speciale 
plekken om te overwinteren, maar ook 
kraamkamers waar de vrouwtjes in het 
voorjaar de kleintjes krijgen en zogen. De 
mannetjes komen dan samen op een an-
dere verzamelplaats in de buurt.”

Deze netwerken van verblijfplaatsen 
zijn essentieel voor het voortbestaan 
van vleermuizen. Zodra er een schakel 
wegvalt – bijvoorbeeld door de sloop of 
renovatie van een gebouw – heeft dat 
grote impact. Omdat vleermuizen een 
beschermde soort zijn, wordt FaunaX 
regelmatig ingeschakeld bij renovatie- 
en slooptrajecten. “Wij doen onderzoek 
naar verblijfplaatsen en adviseren over 
goede alternatieven. Veel vleermuis-
soorten komen van nature in grotten 
voor, maar ze voelen zich net zo thuis 
in bunkers, tunnels en gebouwen. Een 
klein kiertje in de dakrand kan voor een 
kolonie al voldoende zijn om tussen de 
spouwmuren een plekje te zoeken.”

Onderdak bieden
It Fryske Gea had al jaren een kraam-
kolonie van de gewone dwergvleermuis 
in het bedrijfsgebouw De Wildtskuor-
re in het Rysterbosk. Voordat het oude 

Meervleermuis
Foto: Daniel Tuitert

Zelf denk ik bij vleermuizen aan zwoele zomeravonden in 

de natuur. Zodra de schemering begint te vallen, scheren 

ze soms pal over je hoofd. Door die vliegende vaart en hun 

nachtleven blijven het geheimzinnige dieren. Daarom 

vroegen we ecologisch projectmedewerker Jelmer Groen 

van FaunaX naar het bestaan van de vleermuis in Fryslân.

Tekst: Amber Boomsma 
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Vleermuizen in winterslaap

houten pand werd gesloopt, is er in de 
nabij gelegen schuur een dubbele wand 
gerealiseerd. De vleermuizen benutten 
deze ruimte al heel goed. Ook bij de 
nieuwbouw van het kantoor wordt re-
kening gehouden met onderdak voor de 
vliegende zoogdieren. “Belangrijk, want 
doordat we gebouwen steeds beter iso-
leren, worden de verblijfplaatsen voor 
vleermuizen schaarser. Daarom is het 
ook mooi dat It Fryske Gea bijvoorbeeld 

in het Easterskar een vleermuisbunker 
heeft aangelegd.”

Vinden vleermuizen dan geen plek meer 
in de natuur? “Soorten als de rosse 
vleermuis zitten vooral in boomholtes. 
Maar zij hebben wel vrij oud bos of oude 
bomenlanen nodig, met grote bomen en 
dito holtes. Deze bomen worden schaar-
ser en op de Friese kleigronden groei-
en sowieso weinig boomsoorten waar 

makkelijk holtes in ontstaan. De meeste 
vleermuissoorten tref je daarom aan op 
zandgronden, waar bijvoorbeeld oude 
eiken en kastanjes staan. Vooral kraam-
kolonies hebben wel wat ruimte nodig, er 
zitten dan tientallen vrouwtjes bij elkaar 
om hun jongen veilig groot te brengen.”

Jagen met geluidsgolven
Vleermuizen verblijven vooral in water- 
en bosrijke gebieden, maar bepaalde 
soorten komen ook in steden voor. “Als 
er maar een geschikte foerageerplek in 
de buurt is, zoals een park, tuin of bo-
menlaan”, zegt Jelmer, die zelf in Leeu-
warden vlakbij het waterrijke gebied de 
Potmarge woont en daar ook regelmatig 
vleermuizen spot. “Zodra de schemer in-
valt, gaan ze op jacht. Ze lokaliseren hun 
prooi met ultrasone geluidsgolven die 
wij alleen met een batdetector kunnen 

VLEERMUIZEN IN FRIESLAND
In Nederland komen zo’n twintig vleermuissoorten voor, waarvan er zeven regel-
matig in Friesland worden gesignaleerd: de laatvlieger, gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, grootoorvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis en de 
meervleermuis. 
Wil je graag in de natuur kennismaken met de vleermuis? Elk laatste weekend van 
augustus is het Nacht van de Vleermuis en dan organiseert It Fryske Gea excursies 
met een batdetector. Heb je zelf (een vermoeden van) vleermuizen in huis, neem 
dan contact op met FaunaX of het Meldpunt Vleermuizen en Marters in Friesland.

Grootoorvleermuis
Foto: Daniel Tuitert
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horen. Ze eten voornamelijk insecten 
– heel veel muggen – maar de grotere 
soorten vangen ook spinnen, kevers en 
nachtvlinders.”

In hoeverre de vleermuizen last hebben 
van het veranderende klimaat, is nog 
moeilijk te beoordelen. “Zowel hun ver-
blijfsnetwerken als de beschikbaarheid 
van voedsel en de kwaliteit daarvan is 
van invloed op hun voortbestaan. Net 
zoals insectenetende vogels het moeilij-
ker krijgen, geldt dat mogelijk ook voor 
vleermuizen, terwijl ze een belangrijke 

rol in het ecosysteem vervullen. Alleen 
al om muggenplagen te voorkomen. Ze 
hebben bovendien een bijzondere plek in 
de evolutie, omdat ze de enige zoogdie-
ren zijn die kunnen vliegen. En ze heb-
ben meer verwantschap met apen dan 
met knaagdieren, zoals muizen. Genoeg 
redenen om zuinig te zijn op deze soort-
groep.”

Uitgestelde draagtijd
Voorlopig zitten de vleermuizen nog 
goed verstopt in hun winterverblijfplaat-
sen. “Tijdens de winterslaap staat hun 

metabolisme (stofwisseling) op een heel 
laag pitje en kunnen ze wel vijf maanden 
zonder voedsel. Ze zitten of hangen ook 
vaak op kerkzolders, waar wij dan heel 
voorzichtig onderzoek doen. Alleen met 
led-lampjes, want zodra ze opwarmen 
– bijvoorbeeld door warme lampen – 
denken ze dat het voorjaar is en worden 
ze wakker. De paring heeft al plaatsge-
vonden in de herfst, maar de vrouwtjes 
bewaren het sperma en bevruchten 
zichzelf pas in het voorjaar, als ze meer 
energie hebben voor de draagtijd en er 
genoeg voedsel is voor de kleintjes.”

Laatvlieger
Foto: Marc de Clerck

Rosse vleermuis
Foto: Daniel Tuitert

Watervleermuis
Foto: Daniel Tuitert
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Duurzaam en 
energieneutraal

Een nieuw bedrijfsgebouw voor district 
West in het Rysterbosk bij Rijs is geen 
overbodige luxe. Het bestaande gebouw 
was verouderd, slecht geïsoleerd en te 
klein geworden. De bedoeling was ver-
bouwen. Uiteindelijk bleek nieuwbouw 
echter beter én goedkoper. De archi-
tect had aanvankelijk iets futuristisch 
bedacht, maar een nieuw onderkomen 
voor de medewerkers moest recht doen 
aan het karakteristieke van het oude be-
drijfsgebouw. Districtshoofd Germ van 
der Burg: “Dêrom is keazen foar nij yn 
min of mear âlde styl. De yntree krijt wat 
mear kasjet en is dêrtroch net allinne 
tagonkliker, mar soarget ek foar mear 
ljocht. De nok wurdt in bytsje heger sa-
dat de boppeferdjipping brûkt wurde kin 

as ûntfangstromte foar groepen en ge-
arkomsten. Troch de glêzen syd kant mei 
útsjoch op de boarterstún is it in moaie, 
ljochte romte.” 

Door het benutten van de bovenverdie-
ping is er beneden meer (berg)ruimte. 
Het kantoor van het districtshoofd wordt 
iets groter waardoor er ruimte is voor 
een overleg met een paar mensen. Voor 
de medewerkers zijn er zes werkplekken 
in plaats van de huidige vier. In totaal telt 
het district zeven medewerkers en een 
leerling, dus mocht dat aantal in de toe-
komst wat groeien dan is dat geen pro-
bleem. De nieuwe kleedruimte met loc-
kers, douche, wastafel en droogrek voor 
natte kleding is een hele verbetering. 

Vleermuizen 
Voor de sloop was ontheffing nodig van 
de provincie vanwege de vele vleer-
muizen. Eerst is in samenwerking met 
adviesbureau FaunaX is het aantal vleer-
muizen geïnventariseerd. Een deel is ver-
huisd naar de werkschuur, de rest koos 
uit zichzelf een andere plek. Door steeds 
een aantal planken te verwijderen, veran-
derde het klimaat waardoor vleermuizen 
uit zichzelf vertrokken. Toen bleek dat 
ook in de isolatie nog vleermuizen huis-
den, heeft een ecologisch deskundige 
dit materiaal uiteindelijk heel zorgvuldig 
verwijderd. In het nieuwe gebouw komt 
in een paar dubbele wanden ook weer 
ruimte voor vleermuizen. “Wy soargje 
der wol foar dat se net mear yn it iso-
laasjemateriaal krûpe kinne. It âlde gebou 
wie dêrtroch sa lek as wat.”
Het gebouw wordt komende zomer in ge-
bruik genomen. 

Als It Fryske Gea een nieuw bedrijfsgebouw nodig 

heeft, dan is het logisch om te kiezen voor duur-

zaam en energieneutraal. Gekozen werd daarom 

voor een warmtepomp, zonnepanelen en als het 

kan hergebruik van de oude dakpannen. En een 

groot deel van het hout komt van de eigen bomen 

uit het Rysterbosk.

Tekst: Roely Boer
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De Heining is de naam van het nieuwe 
gemaal in de zeedijk bij Marrum. Tijdens 
de offi ciële opening op donderdagavond 
15 november onthulden bewoners uit de 
streek de naam. In een sprookjesachtige 
setting liepen mensen richting het zeege-
maal. Daar aangekomen kwam het nieu-
we gemaal ‘tot leven’. Zo werd de nieuwe 
blikvanger gedoopt en het gemaal én het 
innoverende project Vijfhuizen ‘Fan Swiet 
nei Sâlt’ offi cieel opgeleverd.

De doop van het gemaal was een mijlpaal 
voor Noard-Fryslân Bûtendyks. Het ge-
maal pompt namelijk langzaam zoet water 
richting de zoute Waddenzee. Hiermee 
creëren we in ons natuurgebied een unie-
ke zone met brakwater. De geleidelijke 
overgang van zoet naar zout water trekt 
bijzondere planten en dieren aan zoals 
paling, stekelbaarsje, zeeaster, zeealsem 
en kluut. Uit tellingen blijkt al dat hon-
derdduizenden glas aaltjes klaarliggen om 
straks van de Waddenzee naar het Friese 
binnenland te zwemmen. 

Nieuwsgierig? 
Fiets via de nieuwe fi etsbrug naar het ge-
maal. Vanaf het gemaal heb je een weids 
uitzicht over de zoet-zoutgradiënt. Door 
de ramen zie je de immense vijzels die het 
water verplaatsen. Vanaf voorjaar 2019 is 
de vernieuwde wandelroute klaar. Je kunt 
dan van het Kweldercentrum Noarder-
leech naar een robuust kijkscherm wan-
delen. Een walhalla voor de vogelaar.

Met dit omvangrijke project wordt door 
Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, pro-
vincie Fryslân en gemeente Ferwerdera-
diel een impuls gegeven aan waterafvoer, 
landbouw, vismigratie, natuurontwikke-
ling en recreatie in Noord-Fryslân. 

Voor meer informatie: 
www.itfryskegea.nl/deheining

‘Ontmoeting’ 
Zoet en Zout Water
Gemaal De Heining klaar voor verbinding tussen Waddenzee en de Alpen

binnenland te zwemmen. 
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It Fryske Gea

Postbus 3

9244 ZN Beetsterzwaag

Tel. (0512) 38 14 48

E-mail info@itfryskegea.nl

Website www.itfryskegea.nl

Informatie
Het Rysterbosk is één van de bekendste en populairste 
wandelbossen in Fryslân. De ligging aan het IJsselmeer 
maakt het extra bijzonder. Vooral op zondagmiddag 
kan het er druk zijn. De statige Murnserleane dwars 
door het bos van de Van Swinderenlaan in Rijs tot aan 
het Murnserklif wordt daarom wel eens gekscherend 
de Kalverstraat genoemd. Gelukkig zijn er genoeg 
mogelijkheden om in alle rust te genieten van al het 
moois, individueel of tijdens een excursie. 

Speciale wandelroute
De op het kaartje in geel aangegeven wandelroute is 
ongeveer 5,5 kilometer. De start is bij de hoofdingang 
aan de Van Swinderenlaan in Rijs. 

Vaste routes
Het Rysterbosk kent ook vaste paaltjesroutes (rood ca 
3 km en blauw ca 5 km) en een V2-wandeling langs 
alle historische plekken die herinneren aan de raket-
lanceringen van de Duitsers in de Tweede Wereldoor-
log. Voor de peuters is er een leuk Hippe heksen en 
Paddenstoelenpad met opdrachten.

Informatiecentrum Mar en Klif
Meer informatie over het Rysterbosk en de beschrij-
ving van de Paddenstoelenroute en de V2-wandeling 
zijn verkrijgbaar bij Informatiecentrum Mar en Klif op 
de Brink in Oudemirdum. www.marenklif.nl 

Informatiepanelen
Bij het toegangshek van de Murnserleane staat een 
informatiepaneel. Ook in de Slottún en bij de ingang 
van het Rysterbosk op de Murnserdyk staan informa-
tiepanelen. 

Honden 
Aangelijnd zijn honden toegestaan. 

Meer lezen?
www.itfryskegea.nl/rysterbosk

Wandelen 
in het 
Rysterbosk 

Een prachtig oud wandelbos 
aan het IJsselmeer 
in het glooiende Gaasterlandse landschap

Wandel

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

Wandel

ROUTE
 



Tekst: Roely Boer, foto’s: Dico de Klein. Tjerk Kunst en Hans Pietersma

Een ‘natuurmonument’ van lanen, 
mooie doorkijkjes, kronkelige paadjes 
en cultuurhistorische elementen

In 1676 kocht de Hollander Hiob de Wildt woeste 
grond met huizen en boerderijen bij Rijs. Hij 
bouwde Huize Rijs, liet een park aanleggen 
in barokstijl en begon een tabaksplantage. 
Een miskleun, want het klimaat bleek niet de 
juiste voor de verbouw van tabak. Maar zijn 
productiebos bracht wel geld op. Het hout werd 
verkocht en uit de schors van de eiken werd 
looizuur gewonnen voor leerlooierijen. Drie 
geslachten De Wildt hebben door het ontginnen 
van woeste grond hun stempel gedrukt op Rijs en 
Gaasterland. De statige rechte lanen en zijlanen 

van het park met het kenmerkende rechthoekige 
stramien maken het Rysterbosk tot een bijzonder 
natuurgebied van It Fryske Gea. Met dank aan 
de bijzondere ligging aan het IJsselmeer en 
in het glooiende Gaasterland, maar ook aan 
de verscheidenheid aan flora en fauna en de 
bijzondere cultuurhistorische elementen als de 
steenkist en het Vredestempeltje. In 1941 was het 
Rysterbosk één van de eerste natuurgebieden dat 
de toen nog jonge natuurorganisatie in eigendom 
kreeg. 



1 Huize Rijs 
Door huwelijken in gegoede kringen werd Huize Rijs eigendom van 
de adellijke familie Van Swinderen. In 1847 verrees op de plek van 
het oude huis een nieuw ‘slot’. De familie van Swinderen is van 
grote betekenis geweest voor Gaasterland, maar moest het land-
goed als te gulle weldoener in 1897 verkopen. Wat rest na de sloop 
in 1937 zijn de contouren. De artistieke toegangspoort is gemaakt 
door beeldend kunstenaar Ids Willemsma. 

2 De Slottún 
Weiland was wat restte van de bij Huize Rijs behorende Slottún, 
maar de lusthof is door It Fryske Gea in ere hersteld. Met de slot-
gracht, de vijver en een boomgaard met oude Friese fruitrassen 
is de grandeur van toen terug. Stinzenplanten en wilde planten 
zorgen het hele jaar door voor een kleurig palet. 

3 Oorlogskap
In september 1944 schoot de Duitse bezetter een paar weken van-
uit het Rysterbosk zo’n 70 raketten richting Antwerpen en Enge-
land. Omdat de Van Swinderenleane te smal was voor het Duitse 
materieel werd hier een deel van de monumentale beuken rück-
sichtslos gekapt.

4 Rondeel
De achtsprong, een rondeel, is een leuk historisch element van 
het voormalige park van Huize Rijs met mooie oude wintereiken en 
een stuk productiebos. 

5 Beukenlaan
Beukenlanen waren gebruikelijk bij oude landgoederen. De door 
prachtige beuken omzoomde Murnserleane vormt de hoofdlaan 
van het Rysterbosk. 

6 Heideveldje
Eeuwen gelden was dit woeste grond. Door het kappen van het la-
riksbos en het plaggen van een deel van de grond konden de zaden 
die goed bewaard waren in de grond weer ontkiemen en ontstond 
nieuwe heide. Het is er altijd luw waardoor het in de zomer stikt 
van de libellen en insecten. Een kudde schapen uit de buurt zorgt 
voor begrazing. 

7 Kronkelpaadjes 
Leuke kronkelpaadjes zijn onderdeel van de Engelse landschaps-
stijl, een mooi contrast met de Franse barokstijl met de strakke, 
rechte lanen. In dit deel van het bos bloeien in het voorjaar de vele 
lelietjes van dalen en andere stinzenfl ora. 

8 Murnserklif
Een zeer geliefd plekje aan het IJsselmeer. Hier groeit en bloeit 
de typerende kliffl ora als grasklokje, zandblauwtje, geel walstro, 
gewone rolklaver, Engels gras en zandpaardenbloem. Langs de klif-
rand bloeien in het voorjaar brem, sleedoorn en eenstijlige mei-
doorn. De hoge klifrand is ontstaan door afslag in de tijd van de 
Zuiderzee. 

9 Groep beuken 
Adembenemend zijn de majestueuze beuken in het Rysterbosk van 
waarschijnlijk twee- tot driehonderd jaar oud. Beukenhout splin-
tert niet en is daardoor heel geschikt voor speelgoed.

10 Steenkist 
De glooiingen in het landschap zijn ontstaan in de IJstijd van zo’n 
200.000 jaar geleden. Dat Gaasterland al duizenden eeuwen wordt 
bewoond, werd duidelijk toen bosarbeiders in 1949 op een hune-
bed of steenkist stuitten van 2500 voor Christus. Uit onwetend-
heid sloegen ze de stenen kapot voor het verharden van het pad. 
Deze replica heet in de volksmond ‘het hunebed’. 

Murnserleane

Boomvalk



11 Dikste beuk
Met een omvang van 7 meter is dit de ‘reus’ onder de beuken. 
De boom heeft de ruimte en daar houden beuken van. Boven-
dien houden andere bomen niet zo van het zure beukenblad. 
 
12 Langs de bosrand
Aan de ene kant ruim zicht richting IJsselmeer, aan de ande-
re kant bos met een ‘corridor’, een soort tunnel richting de 
Wildtskuorre. Het is een eldorado voor vlinders, libellen en 
andere insecten. Ook hier groeiden spontaan weer heide en 
gewone brem. 

13 Snippenfl ouw
Tot begin vorige eeuw werden in het Rysterbosk houtsnippen 
gevangen in zogenoemde snippenfl ouwen. Niet alleen voor 
consumptie, ze leverden ook een welkome aanvulling op het 
inkomen van de gewone man. Deze fl ouw uit 1955 is als enige 
overgebleven van de vele snippenfl ouwen. Vangen in de herfst 
van de schuwe vogel met het camoufl erende verenkleed ge-
beurt nu nog alleen voor wetenschappelijk onderzoek. 

14 Vredestempeltje
In 1814 werd uit blijdschap na de Franse overheersing een 
Vredes tempeltje gebouwd. In september 1944 verwoestte een 
V2-raket van de Duitse bezetter tijdens een mislukte lancering 
het tempeltje dat later met oud materiaal werd herbouwd. Dit 
bouwwerkje stamt uit 1977. 

Varens 
Het bos is zeer rijk aan varens met onder andere de brede 
stekelvaren, dubbelloof en de adelaarsvaren. 

Bosplanten
Her en der groeien echte bosplanten als bosanemoon, dal-
kruid en lelietjes van dalen. 

Paddenstoelen en zwammen
Maar liefst 400 soorten paddenstoelen en zwammen zijn in het bos 
ontdekt, zoals de zeldzame stekeltrilzwam, de zeer giftige parelane-
miet en heksenboter. 

Fauna
Reeën en dassen hebben genoeg ruimte en voedsel in dit stukje 
Gaasterland. En sinds de dode bomen niet meer worden opgeruimd, 
zijn er weer veel meer verschillende soorten vleermuizen in het bos, 
zoals rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en grootoorvleermuis. 

Vogels
Maar liefst meer dan 50 soorten vogels komen in het gebied voor. 
Ook leeft er een kolonie blauwe reigers en is het de habitat van bos- 
en ransuil en boomvalk, buizerd, havik én de grote bonte specht. 
Tijdens de vogeltrek bivakkeren er soms duizenden lijsterachtigen. 

Grote bonte specht Brede stekelvaren

Grasklokje



Fryske natuerramp
Dúdlikheid is alles yn ús wrâld fol gaos. In protte groepen yn ús 
mienskip lykwols ha gjin ferlet fan dúdlikheid. Se hâlde it graach 
low profi le; wat stiller, wat better. Nim de banken en oare multina-
tionals. Dy ha mar ien belang: jildlik gewin, safolle mooglik. Net 
opfalle, jo dingen dwaan; de ierde en syn bewenners maksimaal 
útbuitsje. 
Politike partijen hâlde ek net fan dúdlikheid. Groanise foarbylden 
binne it CDA en de VVD. Al jierren hâlde se glêde ferhalen oer duo-
rsumens en in griene takomst mar ûndertusken is it foaral útstelle, 
op ’e remme traapje. Lânbou (CDA) en bedriuwslibben (VVD) krije 
altyd foarrang. Op lanlik nivo is dat goed te sjen by de oanpak fan 
de klimaatproblematyk. No ’t de kniper op de CO2-skine komt, 
hingje se yn ’e kont as in ezel dy’t de salamifabryk rûkt. Se wolle 
net bewege, net feroarje want dat soe de belangen fan de achter-
bannen oantaaste.
Yn Fryslân is it krektsa. Wylst it jild yn streamen oer de drompels 
fan it provinsjehûs rint, hat it CDA, grif yn oparbeidzjen mei de 
VVD, besluten de budzjetten foar de oankeap fan natuerterreinen 
te befriezen. En omdat de lytskes SP en FNP oanskowe mochten 
as kolleezjepartijen, en dus, krekt as de VVD, braaf oan it hantsje 
stappe fan de slûchslimme Sander de Rouwe syn almachtige CDA, 
komt fan natuerbelied amper wat op ’e hispel. Konklúzje: dit kol-
leezje is in natuerramp. Deputearre Jehannes Kramer (FNP) slacht 
by ferskillende gelegenheden alinea’s grien praat út, mar krijt net 
folle struktureels fan ’e grûn. SP en FNP profi learren harren foar 
de ferkiezings as griene partijen mar doarre yn dit kolleezje net mei 

de fûst op tafel te slaan. Under yn-
fl oed fan it plús binne se ferkleure 
ta skiere piipmûskes.
Misse wy de PvdA miskien? Nee! 
Fjouwer jier Samson-Rutte hat 
oantoand dat it natuer- en miljeu-
belied dêr net better fan wurdt. Wy kinne tanksij de PvdA no mei 
130 km yn ’e oere troch Nederlân skeure. En dat is mar ien foar-
byld fan in hiel rychje anti-griene maatregels. 
Okee, jo moatte yn in koalysje kompromissen slute mar yn sa’n 
proses sneuvelje steefêst de belangrykste natuer- en miljeubelan-
gen, seker as CDA en VVD oanskowe.
Op 20 maart 2019 binne der ferkiezings foar de steaten. Yn de 
wiken dêrfoar stroffelje ik op de meast ûnferwachte plakken wer 
oer totaal ûnbekende smile-smitende (kandidaat-) steateleden, 
dy’t ynienen kontakt ha wolle mei de achterban. Tagelyk meitsje 
se fan de gelegenheid gebrûk om te fertellen hoe grien, duorsum 
en ‘pro-grutto’ se wol net binne. Ferfolgens dûke se fjouwer jier 
kompleet ûnder yn in kliemske fergader- en kommisjekultuer, fol-
slein lam lein troch fraksje- en koalysjedissipline. 
Op it provinsjehûs waait dus in stevige anti-natuerwyn. Dêrom - ik 
kin gjin oare konklúzje lûke - is It Fryske Gea begûn mei de crowd-
fundingsaksje ‘Help de weidevogels redden’. Fan de opbringst 
wol It Gea grûn oankeapje om dêr greidefûgelreservaten fan te 
meitsjen. De oerheid ûntrint syn ferantwurdlikheid: wer betellet 
de boarger. 

Fryske natuerramp
Dúdlikheid is alles yn ús wrâld fol gaos. In protte groepen yn ús 
mienskip lykwols ha gjin ferlet fan dúdlikheid. Se hâlde it graach 
low profi le; wat stiller, wat better. Nim de banken en oare multina-
tionals. Dy ha mar ien belang: jildlik gewin, safolle mooglik. Net 
opfalle, jo dingen dwaan; de ierde en syn bewenners maksimaal 
útbuitsje. 
Politike partijen hâlde ek net fan dúdlikheid. Groanise foarbylden 
binne it CDA en de VVD. Al jierren hâlde se glêde ferhalen oer duo-
rsumens en in griene takomst mar ûndertusken is it foaral útstelle, 
op ’e remme traapje. Lânbou (CDA) en bedriuwslibben (VVD) krije 
altyd foarrang. Op lanlik nivo is dat goed te sjen by de oanpak fan 
de klimaatproblematyk. No ’t de kniper op de CO2-skine komt, 
hingje se yn ’e kont as in ezel dy’t de salamifabryk rûkt. Se wolle 
net bewege, net feroarje want dat soe de belangen fan de achter-
bannen oantaaste.
Yn Fryslân is it krektsa. Wylst it jild yn streamen oer de drompels 
fan it provinsjehûs rint, hat it CDA, grif yn oparbeidzjen mei de 
VVD, besluten de budzjetten foar de oankeap fan natuerterreinen 
te befriezen. En omdat de lytskes SP en FNP oanskowe mochten 
as kolleezjepartijen, en dus, krekt as de VVD, braaf oan it hantsje 
stappe fan de slûchslimme Sander de Rouwe syn almachtige CDA, 
komt fan natuerbelied amper wat op ’e hispel. Konklúzje: dit kol-
leezje is in natuerramp. Deputearre Jehannes Kramer (FNP) slacht 
by ferskillende gelegenheden alinea’s grien praat út, mar krijt net 
folle struktureels fan ’e grûn. SP en FNP profi learren harren foar 
de ferkiezings as griene partijen mar doarre yn dit kolleezje net mei 

de fûst op tafel te slaan. Under yn-
fl oed fan it plús binne se ferkleure 
ta skiere piipmûskes.
Misse wy de PvdA miskien? Nee! 
Fjouwer jier Samson-Rutte hat 
oantoand dat it natuer- en miljeu-
belied dêr net better fan wurdt. Wy kinne tanksij de PvdA no mei 
130 km yn ’e oere troch Nederlân skeure. En dat is mar ien foar-
byld fan in hiel rychje anti-griene maatregels. 
Okee, jo moatte yn in koalysje kompromissen slute mar yn sa’n 
proses sneuvelje steefêst de belangrykste natuer- en miljeubelan-
gen, seker as CDA en VVD oanskowe.
Op 20 maart 2019 binne der ferkiezings foar de steaten. Yn de 
wiken dêrfoar stroffelje ik op de meast ûnferwachte plakken wer 
oer totaal ûnbekende smile-smitende (kandidaat-) steateleden, 
dy’t ynienen kontakt ha wolle mei de achterban. Tagelyk meitsje 
se fan de gelegenheid gebrûk om te fertellen hoe grien, duorsum 
en ‘pro-grutto’ se wol net binne. Ferfolgens dûke se fjouwer jier 
kompleet ûnder yn in kliemske fergader- en kommisjekultuer, fol-
slein lam lein troch fraksje- en koalysjedissipline. 
Op it provinsjehûs waait dus in stevige anti-natuerwyn. Dêrom - ik 
kin gjin oare konklúzje lûke - is It Fryske Gea begûn mei de crowd-
fundingsaksje ‘Help de weidevogels redden’. Fan de opbringst 
wol It Gea grûn oankeapje om dêr greidefûgelreservaten fan te 
meitsjen. De oerheid ûntrint syn ferantwurdlikheid: wer betellet 
de boarger. 

door Douwe Kootstra
Column

Doorstreper

Streep de woorden door in het logo 
van It Fryske Gea. Letters worden 
slechts eenmaal gebruikt. De overblij-
vende letters vormen de oplossing.
Bij juist invullen vormen de letters in 
de genummerde vakjes de oplossing.
Stuur de oplossing voor 
1 februari 2019 naar:

It Fryske Gea, Postbus 3,
9244 ZN Beetsterzwaag 
of: info@itfryskegea.nl

De prijswinnaars krijgen een leuke 
verrassing toegestuurd. 

De winnaars van de herfstpuzzel zijn:
F. Tillie uit Woerden
J. F. Bosma uit Wijnjewoude

Er waren 468 goede inzendingen.
Het antwoord was Putter 
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adelaarsvaren
blaasvaren
bladslip
bracken (Eng.)
carboon
decoratief
diploïd
dubbelloof
eikvaren
epifyt
faren (Frysk)
farnkraut (Duits )

fern (Eng.)
fossiel
geveerd
groensteel
herbarium
humus
ingesneden
kamvaren
kieming
koningsvaren
kroosvaren

landvaren
lansvaren
legenden
mythe
naaktvaren
naaldvaren
nerven
niervaren
oervaren
ontrollen
pilvaren

plomfear
rintfear (Frysk)
schaduw
schubvaren
spore
sporendoosje
sporofyt
stekelvaren
streepvaren
struisvaren
symbiose

tongvaren
vaatbundel
varenskrul
venushaarvaren
vliesvaren
vlotvaren
vocht
voorkiem
water
wijfjesvaren
wind
wolfsklauw
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W L N E R A V L I P I E F I N A R V R T F E N
V U E S V O C H T K S C O R T P K C O R E A E R S
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L A N S V A R E N N E H T Y M
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• 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,- 

 Geef u 
nu op!

VAAREXCURSIE
Beleef de natuur vanaf het water
De Alde Feanen
December
Zaterdag 15 december 10:30 - 13:00 uur
Zaterdag 22 december 12:00 - 14:30 uur
Donderdag 27 december 14:00 - 16:30 uur

Januari
Zaterdag 5, 12, 19 en 26 januari 
10:30 - 13:00 uur
Zaterdag 5 januari 14:00 - 16:30 uur

Februari
2, 9, 16, 21, 23, 26, 28 februari 
10:30 - 13:00 uur
16, 21, 23, 26 en 28 februari 
14:00 - 16:30 uur
19 februari 
14:30 - 17:00 uur

Maart
Zaterdag 2, 9, 16, 23, 30 maart 
10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 2 maart 13:30 - 15:30 uur

Varen bij volle maan
De Alde Feanen
Dinsdag 19 februari 18:00 - 20:00 uur
Zaterdag 22 december 15:30 - 18:00 uur
Donderdag 21 maart 19:00 - 21:00 uur

Wintergasten en trekvogels spotten
De Alde Feanen
Donderdag 27 december 10:30 - 13:00 uur
Zaterdag 29 december 10:30 - 13:00 uur
Zaterdag 29 december 14:00 - 16:30 uur
Donderdag 3 januari 10:30 - 13:00 uur
Donderdag 3 januari 14:00 - 16:30 uur

Varen bij winterdag en nacht 
De Alde Feanen
Woensdag 2 januari 15:30 - 18:00 uur
Dinsdag 19 februari 18: -20: 00 uur

Wintergasten spotten vanaf het water
De Alde Feanen
Vrijdag 4 januari 
10:30 - 13:00 uur en 14:00 - 16:30 uur

Varen tijdens de ‘bloedmaan’
De Alde Feanen
Maandag 21 januari 5.00 – 7.00 uur

Kosten: Leden € 6,- (t/m 12 jaar € 3.-)
Niet-leden € 9,- (t/m 12 jaar € 5.-)

CARPOOLTOCHT
Zondag 16 december 13:00 - 16:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Vogels spotten langs de zeedijk

Zondag 16 december 13:00 - 16:00 uurZondag 16 december 13:00 - 16:00 uur Zaterdag 19 januari 10:00 - 15:00 uur
Mandefjild
Snertsjouwtocht over de heide van 
Bakkeveen
Kosten: Leden € 5,50 en niet-leden € 9,50 
en kinderen van niet-leden € 7,50

SJOUWTOCHT
Zaterdag 19 januari 10:00 - 15:00 uurZaterdag 19 januari 10:00 - 15:00 uur

Zaterdag 15 december 10:30 - 11:30 uur
Kornwerderzand
Lezing ‘het neusje van de paling’ 
Leden €5,- en niet-leden €9,-

LEZING
Zaterdag 15 december 10:30 - 11:30 uur

FIETSEXCURSIE
Zondag 28 april 13:30 - 17:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Ontspannen fi etsen langs stinzen, 
kloosters en dijken

Zondag 28 april 13:30 - 17:00 uur
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WANDELEN
Zaterdag 15 december 10:00 - 12:00 uur
Schaopedobbe
De schaopedobbe een pingo?

Vrijdag 21 december 15:00 - 17:00 uur
De Alde Feanen
Midwinterwandeling 

Zondag 23 december 10:00 - 12:00 uur
Taconisbosk
Eindejaarswandeling

Vrijdag 28 december 9:00 - 16:00 uur
Peazemerlannen
Oudejaarssjouwtocht, Peazemerlannen, Bantpol-
der, Anjumerkolken (12+)
Leden € 15,- en niet-leden € 18,- (inclusief 
lunch)

Zaterdag 5 januari 9:00 - 11:00 uur
Zondag 27 januari 9:00 - 11:00 uur
Ketliker Skar
Winterwandeling langs Schotse hooglanders en 
damherten

Zondag 6 januari 9:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
‘Lokkich nijjier’- een frisse start

Zondag 13 januari 13:00 - 15:30 uur
Zaterdag 23 februari 12:00 - 14:30 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Winterlandschap op de kwelder

Woensdag 16 januari 14:00 - 16:00 uur
Makkumersúdwaard
Op zoek naar de baardmannetjes

Zaterdag 26 januari 9:30 - 11:30 uur
Warkumerwaard
Wandelen door een ganzenparadijs

Zaterdag 26 januari 14:00 - 16:00 uur
De Alde Feanen
Loop de winterpracht tegemoet

Zaterdag 9 februari 8:00 - 10:30 uur
Buismanskoai Gytsjerk
De mysterieuze eendenkooi

Zaterdag 9 februari 9:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
Loop mee langs het geroffel in het bos

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

Zaterdag 16 februari 9:00 - 11:30 uur
Schaopedobbe
Te voet speuren naar sporen in de natuur

Zaterdag 16 februari 9:30 - 11:30 uur
Warkumerwaard
Winterwonderland-kuier

Zondag 24 februari 10:00 - 12:00 uur
Ketlikerheide
Op zoek naar bloeiende kraaiheide

Zondag 24 februari 14:00 - 16:00 uur
Rysterbosk
Voorjaarswandeling door het eeuwenoude bos

Zondag 24 februari 14:30 - 16:30 uur
De Alde Feanen
Zondagmiddagwandeling

Zondag 3 maart 10:00 - 12:00 uur
Delleboersterheide
Voorjaarswandeling

Zaterdag 9 maart 9:30 - 11:30 uur
Warkumerwaard
Voorjaarsfeestwandeling

Zaterdag 9 maart 10:00 - 13:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
De ontluikende kwelder

Zondag 10 maart 14:00 - 16:00 uur
Schaopedobbe
Bomen over bomen

Zaterdag 16 maart 9:30 - 11:30 uur
Ketliker Skar
Nieuw leven ontluikt

Zaterdag 16 maart 9:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
Wandelen door het eeuwenoude bos

Zondag 17 maart 14:30 - 16:30 uur
De Alde Feanen
Zondagmiddagwandeling

Donderdag 21 maart 18:00 - 20:00 uur
De Alde Feanen
Wandelen bij schemer en volle maan

Donderdag 21 maart 19:00 - 21:00 uur
Easterskar
Ontdek het Easterskar bij volle maan

Zaterdag 23 maart 10:00 - 12:00 uur
Park Huize Olterterp
De geschiedenis van landgoed Olterterp

Woensdag 27 maart 14:00 - 16:00 uur
Makkumernoardwaard

Zaterdag 30 maart 10:00 - 12:00 uur
Zaterdag 6, 13 en 20 april 10:00 - 12:00 uur
Zondag 21 april 10:00 - 12:00 uur
Maandag 22 april 10:00 - 12:00 uur
Martenastate
Stinzenplanten ontdekken

Zaterdag 30 maart 14:00 - 16:00 uur
Ketliker Skar
Voorjaarsboswandeling

Zaterdag 6 april 11:00 - 13:30 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
De wjukken fan it Waad

Zondag 14 april 6:30 - 08:30 uur
Bûtenfjild
Ontdek de voorjaarszangers 
in de Sippen-Finnen

NATUURFOTOGRAFIE
Zaterdag 12 januari 14:30 - 16:30 uur
De Alde Feanen
Fotografeer het winterdecor van 
De Lytse Mear

Zaterdag 2 februari 10:00 - 12:00 uur
Tjongerdellen
Zwerftocht langs de Tjonger met 
fotocamera

Vrijdag 22 februari 9:00 - 11:00 uur
Ketliker Skar
Fotograferen in een winters landschap

Zondag 24 februari 13:30 - 15:30 uur
Zondag 17 maart 9:30 - 11:30 uur
Martenastate
Fotografeer sneeuwklokjes op 
Landgoed Martenastate

Zondag 24 maart 11:00 - 13:30 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Met de fotocamera op pad over 
het Noarderleech

Dinsdag 2 april 13:30 - 15:30 uur
Zaterdag 27 april 13:30 - 15:30 uur
Martenastate
Schiet de mooiste foto’s van stinzenplanten
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Voor tweeënhalf miljoen Nederlanders met 
een fysieke beperking is het bezoeken van 
natuurgebieden een lastige opgave. Zo ook 
voor Nico Smits uit Heerenveen. Door een 
oogaandoening is hij nagenoeg blind. Onbekend 
terrein betreden is daardoor geen sinecure. 

Tekst: Marrit de Schiffart, foto: Fonger de Vlas

Natuur zonder beperking

Wandelen lijkt zo makkelijk en vanzelfspre-
kend. Schoenen aan, jas aan, de paden op 
en de lanen in. Maar dat geldt niet voor 
mensen met een beperking. Zij komen nogal 
eens obstakels tegen: een slagboom, laag-
hangende takken, een onverwachte kuil, 
een paaltje midden op het pad of een toi-
let dat moeilijk toegankelijk is. Nico Smits 
(60) weet waarover hij praat als het over 
wandelen met een oogaandoening gaat. “Ik 
fyn it hearlik om nei bûten ta te gean, yn de 
natuer kom ik ta mysels. Ik genietsje fan de 
lûden, de geuren en de rêst. Hjir yn Fryslân 
binne der lykwols net hiel folle plakken dêr’t 
ik terjochte kin.” In zijn vrije tijd komt Smits 
graag in het Ketliker Skar. Niet alleen omdat 
het dichtbij zijn woonplaats is, ook omdat er 
een familiepad van 2,5 kilometer is. Handig 
voor rolstoelers, maar ook voor slechtzien-
den. “Sa’n paad hat in hurde ûndergrûn en 
dus is it ferskil mei de berm goed te fernim-
men.” Een duidelijke ‘gidslijn’ maakt dat 
een slechtziende een route kan volgen. Echt 
natuurlijke paden zijn moeilijk toegankelijk. 
“Dêrom is it noflik as natuerorganisaasjes 
oan ús tinke en foarsjenningen oanlizze. Yn 
it Ketliker Skar steane ek oanpaste banken 
en picknicktafels. It ynformaasjesintrum hat 
boppedat gjin drompels.” Naast het weg-
halen van fysieke hindernissen op de route 
is het geven van goede informatie belang-

rijk, zowel in het gebied als op de website. 
“Koartlyn haw ik it rolstoelpaad yn Appels-
kea rûn. Ta myn ferrassing wiene de ynfor-
maasjepanelen dêr yn braille. En ôfslagen 
op it paad waarden oanjûn mei klank- en 
noppentegels. Fantastysk!” 

Ynklusive mienskip
Ondanks zijn beperking is Nico Smits bijzon-
der ondernemend. Hij is actief in de politiek 
en twee jaar geleden zette hij samen met 
een medestander het Heerenveens Initiatief 
Toegankelijkheid (HiT) op. Dit burgeriniti-
atief zet zich in voor gelijke rechten voor 
mensen met een beperking, handicap of 
chronische ziekte in de Heerenveense sa-
menleving. Het HiT arrangeert onder andere 
herinrichting van ontoegankelijke trottoirs 
en theatervoorstellingen met een blinden-
tolk in het Posthuis Theater. Ze delen ook 
vignetten uit aan goed toegankelijke hore-
cazaken. “Wy stribje nei in ynklusive miens-
kip wêryn’t minsken mei in beheining meid-
waan kinne op alle libbensterreinen.” Waar 
het Nico Smits om gaat, is dat burgers en 
organisaties bewust over dit vraagstuk na-
denken. “Soms stroffelje ik op it stasjon oer 
in koffer dy’t op it paad foar blinen stiet of 
ik rin op strjitte tsjin in banier fan in winkel 
oan. Ik hoopje troch myn ynspanningen yn 
elk gefal bewustwêzen te kreëarjen.” 
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Natuur zonder beperking

Goed toegankelijk 
It Fryske Gea zet zich graag in voor het be-
ter toegankelijk maken van natuurgebieden 
voor mensen met een beperking. Daarom 
zijn er op een tiental verschillende plekken 
al voorzieningen aangebracht. Zo is het be-
zoekerscentrum van Nationaal Park De Alde 
Feanen goed toegankelijk voor rolstoelers. 
Daar is ook een rolstoelroute en de vogel-
kijkhut in het gebied is ingericht met een 
verhoging, zodat je vanuit de rolstoel vo-
gels kan observeren. Ook het Mandefjild, 
het Rysterbosk en de Warkumerwaard be-
schikken over verharde paden die toegan-
kelijk zijn voor bezoekers met een rolstoel 
of een rollator. Bij het Murnzerklif is een 
picknickplek ingericht voor mindervaliden 
en ook Kweldercentrum Noarderleech en 
de vogelkijkhutten in Easterskar en Gytsjerk 
zijn goed toegankelijk. Toch zou It Fryske 
Gea volgens Nico Smits nog meer kunnen 
doen. “De noarm foar it tal parkearplakken 
foar minsken mei in beheining is twa procint 
fan it totaal oantal parkearplakken. Dat is yn 
de natuergebieten fan It Gea meastal net it 
gefal.” 

Visitatierapport 
In mei publiceerde het landelijke  
Kenniscentrum Groen & Handicap een vi-
sitatierapport over De Alde Feanen. Groen 
& Handicap adviseert - gevraagd en onge-
vraagd - over bereikbaarheid, toeganke-
lijkheid, bruikbaarheid en informatie van 
natuurgebieden voor mensen met een li-
chamelijke of verstandelijke beperking. Uit 
het rapport over De Alde Feanen bleek dat 
men over het algemeen te spreken is over 

de toegankelijkheid van het natuurgebied, 
over de bruikbaarheid was men minder 
enthousiast. Zo bleken informatieborden 
vaak moeilijk bereikbaar voor rolstoelers en 
moeilijk leesbaar voor slechtzienden. Voor 
de meeste picknicktafels gold eveneens dat 
ze moeilijk bereikbaar waren of niet ‘onder-
rijdbaar’ voor rolstoelers. Daarnaast vond 
men de rolstoelroute erg kort: Vanuit de 
rolstoel of scootmobiel beleef je nauwelijks 
de variatie in de natuur van De Alde Fea-
nen. De vogelkijkhut en de wandeling vanaf 
de hut kregen een goede beoordeling. De 
visitatiecommissie was eveneens tevreden 
over het feit dat er in het bezoekerscentrum 
een rolstoel en twee rollators beschikbaar 
zijn. Het advies was wel om dat ook op de 
website kenbaar te maken. 

Die informatievoorziening is van wezenlijk 
belang, volgens Nico Smits. “Sa’t minsken 
mei in hûn online kontrolearje oft in gebiet 
tagonklik is foar harren húsdier, sa kontro-
learje wy oft it gebiet tagonklik is foar ús. 
Stiet der neat op de webside, dan wjerhâldt 
dat ús om te gean.” Hij durft het wel altijd 
aan als hij samen met iemand gaat en dus 
een extra paar ogen heeft. “Ik gean ek faak 
mei ien op ’e tandem de natuer yn, dan 
hoech ik nerges rekken mei te hâlden, hear-
lik fyn ik dat!” 

Heeft u een fysieke beperking en gaat 
u graag de natuur in? Kijk op www.
itfryskegea.nl/mindervaliden of op 
www.wandelenmeteenbeperking.nl 
waar dit het beste kan. 
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Halbe Hettema groeide uit tot de natuurschrijver van Fryslân. 

In zijn artikelen voor de Leeuwarder Courant berichtte hij 

over de schoonheid van het landschap, de samenhang tussen 

planten en dieren en hun afhankelijkheid van een passende 

omgeving. Hij ontving voor zijn inzet voor de Friese natuur 

bij zijn afscheid van de krant de Sulveren Swanneblom van It 

Fryske Gea. De fraaie draagspeld is een eerbetoon aan zijn 

onafhankelijke en altijd betrokken verslaggeving.

Tekst: Fokko Bosker 
Foto’s: Dico de Klein en Fonger de Vlas

Verwondering over de natuur 

De liefde voor de natuur kreeg Halbe Het-
tema met de paplepel ingegoten. Woon-
plaats Buitenpost was in zijn jeugdjaren 
een klein dorp tussen de moerassige 
mieden, het houtwallenlandschap van de 
Wâlden en de grazige graslanden in de 
veen- en kleipolders. “It begûn mei it syk-
jen fan aaien, net allinne fan einen mar ek 
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Verwondering over de natuur 
fan greidfûgels. Ik gie altyd mei freonen 
it lân yn.” In die dagen struikelde je nog 
over de legsels, niet zelden kwam hij met 
zijn zakken vol eieren thuis. “Dan learst 
de natuer wol kennen en wurdearjen.”
Vervolgens ging hij zich bezig houden met 
de weidevogelbescherming, markeerde 
nesten voor de boeren zodat die er om-
heen konden maaien. Van het een kwam 
het ander. Nadat hij zijn schrijvende loop-
baan als twintiger bij het Friesch Dagblad 
begon, ontdekte hij al snel dat er weinig 
oog in de verslaggeverij was voor dieren 
en planten. “Dat pakte ik op.” Nadat hij 
vier jaar later de overstap naar grote 
broer Leeuwarder Courant maakte, ging 
het van eenzelfde laken een pak. Ook 
daar was weinig aandacht voor flora en 
fauna. “Ik krige de romte om it fierder út 
te bouwen en út te djipjen. Yn it begjin 
wie ik puer in leafhawwer, it hat eefkes 
duorre foardat ik safolle kunde yn hûs hie 
dat ik ek mei in eigen miening kaam.” 
Inmiddels kun je wel stellen dat het oor-
deel van Halbe Hettema er toe doet. Bij 
zijn afscheid van de krant verscheen een 
vier pagina’s lang verhaal over de staat 
van de natuur in Fryslân. Gestaafd met 
feiten, waarnemingen en oordelen. Wat 
hij in nuchtere observaties laat zien is de 
samenhang tussen menselijk handelen en 
het effect daarvan op het landschap en de 
biodiversiteit. “It hat eefkes duorre, mar 
ûndertusken haw ik ferstannige dingen te 
sizzen.” Niet altijd namen de lezers van 
de krant zijn bevindingen in dank tot zich. 
“Der waard wolris raar guod spuid. Guon 
neamden my in ferrieder omdat ik foar-
hinne aaien socht en my dêr no sa fûl tsjin 
ferset.” Voor hem is dat voortschrijdend 
inzicht, voor die lezers is hij een afvallige.

Stil plattteland 
Volgens Halbe Hettema is de situatie van 
vandaag onvergelijkbaar met veertig tot 
vijftig jaar geleden. “Yn dy dagen koest 
allinne op learzens it lân yn, sa wiet wie 
it. Dat is wol yllústratyf. No kin it op gym-
pen. De boeren meanden doe lang sa be-

tiid net as tsjintwurdich, se hiene ek de 
tiid om út ’e trekker te kommen, eefkes 
rêstich by in lechsel te sjen en der om 
hinne te meanen.” Hij zag watersnippen, 
grutto’s, kieviten. “It wie in hiel oare tiid.”
In zijn afscheidsverhaal waarin hij de Frie-
se natuur de maat neemt, constateert 
hij met leedwezen dat het erg stil is ge-
worden op het platteland. Insecticiden, 
overbemesting en industrialisatie van de 
landbouw eisen hun tol. “Wat dat oangiet 
kinst wol sizze dat de boeren de kaai foar 
it kanteljen yn hannen hawwe. Ik leau 
yn natuerynklusive lânbou.” Tegelijker-
tijd tekent hij aan dat de handen van de 
individuele boer gebonden zijn, vast als 
ze zitten in de keten van zuivelindustrie, 
banken en consumenten. “It lestige is dat 
boeren dy’t mei de feiten konfrontearre 
wurde har gelyk persoanlik oanfallen fie-
le, wylst der eins in dialooch ta stân kom-
me moat. As it slagget om leefgebieten 
fan bisten en planten op oarder te brin-
gen, dan hast mear effekt as by allinne de 
beskerming fan soarten.”

Tegenstellingen 
Een andere inrichting van het platteland 
is volgens hem nodig om de Friese natuur 
steviger in het zadel te krijgen. “Mei de 
moeras- en wetterfûgels giet it relatyf 
goed. De realisaasje fan de Ekologyske 
Haadstruktuer mei de oanlis fan wiete 
natuerassen dy’t mei elkoar yn ferbining 
steane, pakt goed út.” Hij betreurt het 
dat de politiek er vervolgens de stekker 
weer uit heeft getrokken nog voordat de 
hele EHS een feit was. “Dêryn sjochst de 
tsjinstelling tusken ekonomy en ekology. 
Der wurdt sein dat der gjin jild is, dat is 
fansels flauwe kul. De polityk besteget it 
leaver oan asfalt.” 
De natuurbalans 2018 wijst uit dat een 
derde van alle planten en dieren in Ne-
derland bedreigd is. Zeker tien inheemse 
vogelsoorten staan op uitsterven. “Foar 
de skries is it spitigernôch ek te let. Ik tink 
net dat dy noch oplibje kin ta fatsoenli-
ke oantallen.” De journalist bezocht in 

Senegal de delta waar duizenden grut-
to”s overwinterden en volgde ze tijdens 
de trek naar tussenstop Portugal. “It 
komt net troch de omstannichheden dêr, 
de delgong komt troch de minne bried-
omstannichheden yn Fryslân.” Voor de 
kievit houdt hij nog hoop, vooral omdat 
die minder afhankelijk is van broedsucces 
in Nederland. Een doorbraak is pas echt 
denkbaar als het boerenland minder in-
tensief wordt bewerkt, meent hij.

Verwondering 
Hoewel hij ook wel eens kritisch berichtte 
over It Fryske Gea en met name de wijze 
waarop de overlast van ganzen in De Alde 
Feanen werd bestreden door vergassing 
van vogels, is het provinciale landschap 
voor hem een hoedster van en baken 
voor de natuur. “It Fryske Gea docht har 
uterste bêst yn reservaten en boekt dêr 
gelokkich ek resultaat. Miskien dat se 
bûtensteanders noch better útlizze moat-
te wat se dogge oan greidfûgelbehear.” 

Nu hij de pen bij de krant heeft neer-
gelegd, stopt Halbe Hettema niet met 
schrijven over dat wat hem het liefst is: 
de natuur in Fryslân. “Ik doch faak kuier-
kes troch de Jan Durks Polder. Ast sjochst 
wat dêr bart, prachtich sa’t It Fryske Gea 
mei it wetterpeil boartet. Lêsten kaam 
der in reade reager (purperreiger) om-
heech doe’t ik foarby rûn. Simmers is der 
in koloanje leppelbekken (lepelaars) en 
kinst dêr ek samar in see-earn (zeearend) 
fleanen sjen. Dêr kin ik fan genietsje. 
Skitterend.” Ondanks alle immense pro-
blemen waar de natuur zich voor gesteld 
ziet, komt hij uiteindelijk altijd terug bij 
de verwondering. “It is sá moai. As de 
moed my wolris yn ’e hakken sit, gean ik 
gewoan nei bûten.” De natuur blijft hem 
verbazen, dat is nu niet anders dan in zijn 
jeugd. Nog zo’n plek: De zeedijk en de 
buitendijkse kwelders. “Dy kleuren. Ma-
gistraal.” 
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We moeten niet alles met een pilletje of een poedertje 
willen oplossen. Soms is een wandeling in de natuur 
een betere manier om je gezondheid en vitaliteit op 
peil te houden. Dat vindt Steven Hofenk, directeur van 
De Friesland Zorgverzekeraar. 

Tekst: Henk Dilling, 
Foto’s: Fonger de Vlas en Theun Wiersma

“Ik ben een 
 buitenmens”

Steven Hofenk, directeur De Friesland Zorgverzekeraar

Hoe ziet De Friesland haar verant-
woordelijkheid voor de gezondheid 
van mensen? 
“Wij kunnen een gezonde leefstijl natuur-
lijk niet afdwingen. Daarvoor draag je als 
individu zelf de verantwoordelijkheid. 
Wat wij doen is mensen helpen om lan-
ger gezond, vitaal en gelukkig te leven. 
Als je investeert in de kwaliteit van le-
ven, dan snijdt het mes aan twee kanten. 
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Het is goed voor de mens zelf en het is 
goed met het oog op goede, betaalbare 
en toegankelijke zorg. We willen van het 
Noorden de gezondste en meest vitale 
regio van Nederland maken. Dat is onze 
ambitie.” 

Hoe uit zich die betrokkenheid bij 
gezondheid? 
“We bekostigen bijvoorbeeld vakleer-
krachten sport op basisscholen. Met dit 
initiatief willen we het bewegingsonder-
wijs in Friesland verbeteren met de hulp 
van vakleerkrachten en voedingspro-
gramma’s. Kinderen zijn de toekomst. Als 
zij van jongs af aan sporten is de kans dat 
ze dit op latere leeftijd blijven doen een 
stuk groter. Sporten is niet alleen gezond, 
maar bevordert ook de motoriek, het 
leer- en concentratievermogen en zorgt 
ervoor dat kinderen met plezier hun ta-
lenten ontwikkelen. Daarnaast hebben 
we onlangs in Heerenveen FestiVitaal 
georganiseerd, een beweeg- en doe-fes-
tival voor jong en oud met onder ande-
re workshops en clinics en de nieuwste 
technologische ontwikkelen zoals bij-
voorbeeld zorgrobots. Verder organise-
ren we samen met Zorgbelang Fryslân en 
de Friese bibliotheken gesprekken over 
gezondheid en vitaliteit. Hoe blijf je fit? 
Doe je dit alleen of samen met anderen? 
Welke initiatieven op het gebied van vi-
taliteit en gezondheid zijn er in je eigen 
omgeving? Mensen inspireren elkaar én 
ons door verhalen uit te wisselen. We 
hebben ook een app ontwikkeld. ‘Dokter 
Appke’, voor medische vragen. De vra-
gen worden door een team van deskun-
digen beantwoord, ook ‘s avonds en in 
het weekend. Mensen hebben behoefte 
aan zo’n digitaal hulpmiddel. Ook als je 
op reis bent of op vakantie is zoiets han-
dig, want dan hoef je niet meteen naar 
een buitenlandse dokter.” 

Wat betekent groen voor mensen? 
“Wetenschappers hebben aangetoond 
dat groen meer is dan decoratie. Groen 
is goed voor het welzijn en welbevinden 

van mensen. Een groene omgeving ver-
hoogt de kwaliteit van leven. Patiënten 
herstellen sneller in een groene omge-
ving, inwoners van groene buurten doen 
minder vaak een beroep op zorgfacilitei-
ten, werknemers van bedrijven in een 
groene omgeving voelen zich prettiger. 
Een stadspark of plantsoen nodigt men-
sen uit tot recreatie en sociale interactie. 
Mensen komen elkaar tegen en maken 
een praatje in het park of onderhouden 
een gezamenlijk groen speelplein in de 
buurt. Met andere woorden: groen is van 
grote waarde.” 

Uit een onderzoek van Intomart naar 
de natuurbeleving van Nederlanders 
bleek onder andere dat de meeste 
mensen hun depressieve vriend of 
vriendin ter heling eerder een ‘wan-
deling in het groen’ dan pillen zouden 
aanraden. Wat vindt u daarvan? 
“Je moet niet alles willen medicaliseren. 
Niet elk probleem hoeft met een pille-
tje of poedertje te lijf worden gegaan. 
De Raad voor Volksgezondheid en Sa-
menleving (RVS) stelde vorig jaar in een 
rapport dat we in Nederland veel te snel 
naar medicijnen grijpen. Men pleit er-
voor om problemen ook op andere ma-
nieren te bekijken.” 

Hoe logisch is de samenwerking met
It Fryske Gea? 
“We hebben beide onze wortels in het 
Friese. Dat alleen al schept een band. Bo-
vendien is een groot deel van onze leden 
aangesloten bij It Fryske Gea. Het doel 
van It Fryske Gea is zorgen voor de Frie-
se natuur. Ons doel is zorgen dat men-
sen gezond en vitaal blijven zodat ze met 
volle teugen van de Friese natuur kunnen 
blijven genieten. Omdat buiten zijn een 
positief effect heeft op de gezondheid, 
hebben we in samenwerking met natuur-
organisaties, waaronder It Fryske Gea, 
het Groen & Fit Collectief ontwikkeld. 
(Zie www.itfryskegea.nl/groenenfit)
Leden van natuurorganisaties krijgen 

korting op de zorgpremie en op produc-
ten, workshops en cursussen die bijdra-
gen aan een fitter leven.” 

Wat hebt u met Friesland? 
“Ik vind Friesland een prachtige pro-
vincie. Ideaal om te zeilen en om te 
schaatsen op natuurijs. Bijzonder vind 
ik ook dat het zo’n gevarieerd landschap 
is. Lauwersmeer, Schiermonnikoog, 
Drents-Friese Wold en De Alde Feanen 
zijn schitterende nationale parken met 
een verscheidenheid aan bossen, heide-
velden, veengronden en moerassen. Het 
is mooi dat de kwaliteit wordt behouden 
of verbeterd en dat de beheersmaatrege-
len zijn afgestemd op het soort gebied, 
zoals bos, heide, grasland, moeras, kwel-
der. Zelf woon ik in Epe. Dat ligt in het 
noordoostelijke deel van de Veluwe. Ook 
dat is een fraaie omgeving.” 

Bent u een buitenmens?
“Honderd procent. Ik heb altijd de drang 
om naar buiten te gaan. Als kind speelde 
ik het liefste in de buitenlucht. Ik heb een 
beroep waarbij ik veel tijd in kantoren en 
in de auto doorbreng. Maar als het even 
kan, dan ga ik de natuur in. Hardlopen of 
mountainbiken. In de natuur kan ik mijn 
gedachten ordenen en me weer helemaal 
opladen. Dat is echt onthaasten.” 
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door Sytske Rintjema en Mark Hilboezen

De zomer van 2018 gaat de boeken in als droogste sinds 1976. Moerasgebieden zoals De Alde Feanen en 

het Easterskar hadden hiervan te lijden. In het Easterskar vielen grote delen van de plassen droog met 

massale vissterfte als gevolg. Dat trok vervolgens weer aaseters aan, zoals de zeearend. De droogte 

had ook effect op insecten en in sommige gebieden verdroogden de waardplanten van de rupsen en 

kwamen nectarplanten nauwelijks tot bloei. Toch bleken heivlinder en kommavlinder onder andere op 

de Delleboersterheide en de Schoapedobbe nog redelijk goed te vliegen. Door droogtestress verloren 

bomen vroegtijdig hun blad en sommige planten stierven zelfs helemaal af, bijvoorbeeld lokale dop- 

en struikheidepollen. Reptielen houden niet van droogte en teveel hitte en dus waren er opmerkelijk 

weinig meldingen. De adder zoekt al boven de achttien graden de schaduw op. Ook het paddenstoelen-

seizoen had te leiden onder de droogte. De weerbaarheid van de natuur zal volgend jaar moeten blijken. 

Paradepaardje
Traditiegetrouw brengt W. van Ommen 
in de nazomer de resultaten van zijn 
broedvogelinventarisatie in de Tsjonger-
dellen-Noard altijd even langs. Glunde-
rend vertelde hij dit keer dat hij op 27 

juni nog een nestje met vier eieren vond 
van de watersnip. “De snip spatte plot-
seling voor mijn voeten op, ik schrok er-
van. Toen ik vooroverboog en goed naar 
de grond keek, zag ik het broedsel liggen 
in een graspolletje.’’ Hij zette deze waar-

nemingen van het paradepaardje van 
zijn telgebied op kaart. De beheerder 
kan er zo rekening mee houden tijdens 
het maaien van het hooiland. De water-
snip is een echte ‘natte hooilandvogel’. 

Flora van het Easterskar
Afgelopen periode troffen R.J. Hui-
zing en H.J. Jager verscheidene Rode 
Lijstplantensoorten aan in het Eas-
terskar. Planten als heidekartelblad, 
blauwe knoop, Spaanse ruiter, draad-
zegge, ronde zonnedauw, stomp fon-
teinkruid en stijf veenmos die hier 
vroeger zijn gevonden, blijken er nog 
steeds te groeien. Sinds de herin-
richting van de Skarlannen hebben 
krabbenscheer en waterscheerling 
zich aanzienlijk uitgebreid. In het af-
geplagde stukje moerasheide dat tot 
op het zand is afgeplagd groeit kleine 
zonnedauw. Bij het maken van een 
vegetatieopname in veenmosrietland 
werd het zeldzame sparrig veenmos 
gevonden. Andere leuke vondsten 
betreffen slijkgroen en riviertandzaad 
(de tweede vondst in Fryslân) op de 
bodem van een drooggevallen plas.
Op 20 juli vonden beide onderzoe-
kers een nog zeldzamere plant: tril-
graszegge! Een rijke groeiplaats in 
moerasbos.

Reptielentunnel
De beeldvangsten met de cameraval 
in de reptielentunnel bij de Scharwei 
blijven ons verbazen. Er werden twee 
nieuwsgierige jonge boommarters 
vastgelegd. Begin september kwam 
een kwartelkoning tot onze verbazing 
de tunnel verkennen. Samen met vrij-
willigers karteerde K. Jager van Sovon 
dit jaar de broedvogels van het Eas-
terskar. Ze namen echter geen broed-
verdachte kwartelkoningen waar. De 
bewuste kwartelkoning is volgens Ja-
ger waarschijnlijk een kruip- en sluip-
door-gevalletje op trek. Maar het is 
ook niet denkbeeldig dat deze soort 
toch in het gebied heeft gebroed. Dit 
kan nog tot laat in de zomer zijn ge-
weest, na het in kaart brengen. 

Bijzondere insecten
Op 21 juni zag L. Mink een vrouwtje 
van de prachtig grote weerschijnvlin-
der op de oprit van zijn huis bij het 
Easterskar in Sintjohannesga. Twee 
jaar geleden vloog er een mannetje 
van deze vlindersoort door de open-
staande deur naar binnen. Half au-
gustus ontdekte M. Stienstra een re-
sedawitje op het Noarderleech. Deze 
zeer mobiele vlinder bezoekt Neder-
land sporadisch. Het gaat waarschijn-
lijk om een oostelijk resedawitje met 
populaties in Zweden en Oost-Duits-
land. Het leefgebied bestaat uit ste-
nige of schrale, braakliggende plek-
ken. De belangrijkste waardplant is 
reseda, maar ook raket en zandkool 
kunnen worden gebruikt. Wie weet 
gaat het resedawitje zich hier in de 
toekomst nog eens voortplanten. 

Resedawitje

Bijzondere 
waarnemingen
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weest, na het in kaart brengen. 

www.itfryskegea.nl

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 



Natuurkwaliteit Oost-Ameland
Op Oost-Ameland werden dit jaar de 
broedvogels, insecten en planten geïn-
ventariseerd. Dit ter voorbereiding op 
de beheerevaluatie volgend jaar. Maar 
liefst 25 territoria van de tapuit werden 
vastgesteld. Erg bijzonder, want lande-
lijk gaat het slecht met deze soort die 
als bedreigd op de Rode Lijst staat. De 
vogel leeft in open, zandige plekken 
met korte vegetaties in duin en heide en 
broedt bijvoorbeeld in konijnenholen. 
Op Ameland zijn de laatste jaren veel 
herstelmaatregelen uitgevoerd zoals 
het plaggen van duinvalleien en het ma-
ken van kerven in duinen. Hierdoor is 
een meer open duinlandschap ontstaan 

wat de tapuit blijkbaar ten goede komt. 
Ook voor de insecten hebben de maat-
regelen een positief effect gehad. De 
duinparelmoervlinder houdt bijvoor-
beeld ook van open, droge vegetaties 
waar de waardplanten - het duinviool-
tje en het hondsviooltje - groeien. Op 
15 juni zag T. Kiewiet maar liefst 31 
exemplaren foerageren op akkerdis-
tel en dauwbraam. Een andere leuke 
soort van Oost-Ameland is het bruin 
blauwtje. Deze zeldzame dagvlinder is 
in Noord-Nederland vrijwel beperkt tot 

de duingebieden. Op Ameland is vooral 
duinreigersbek de voedselplant voor de 
rupsen.
Ten aanzien van de duin- en kwelderve-
getaties op Oost-Ameland zijn eveneens 
positieve ontwikkelingen te melden. In 
de duinvalleien komen volop soorten 
voor als parnassia, rond wintergroen, 
knopbies, zilt torkruid en orchideeën als 
groenknolorchis, moeraswespenorchis 
en vleeskleurige orchis. Verder komt 
de zeer zeldzame, maar ook zeer giftige 
dodemansvinger hier voor.

Kraanvogels 
Dat de kraanvogels die succesvol 
hebben gebroed op de Delleboerster-
heide een sterke band hebben met dit 
gebied, blijkt uit het feit dat (waar-
schijnlijk) dit gezinnetje op zondag-
ochtend 28 oktober nog steeds aan-
wezig was in de buurt. S. Kooistra uit 
Heerenveen legde de familie - twee 
volwassen vogels en een jong - vast. 
Toen de dieren de lucht in gingen 
kwam er nog een vierde vogel bij! 

Prikkeldraadslachtoffer
Tijdens een fi etstocht begin augustus 
zag J. Grasmeijer een dier hangen in het 
prikkeldraad. Het bleek om een rosse 
dwergvleermuis te gaan die zich helaas 
had vastgevlogen in het prikkeldraad 

en zo was gestorven. Vleermuizen ge-
bruiken echolocatie om in het donker 
probleemloos objecten te kunnen ont-
wijken. Misschien was de omgeving van 
deze vleermuis verstoord? 

Rare snuiters …
Tijdens een kanotocht door de Lende-
vallei eind juli, zag R. Sloot bij de Kon-
termansbrug een gekke, grote, bruine 
slijmbal in het water zweven…. Het 
bleek om een waterzakmosdiertje te 
gaan, een Noord-Amerikaanse exoot. 
Bij aanhoudende warmte kan een kolo-
nie van deze mosdiertjes uitgroeien tot 
een groot formaat van soms meer dan 
30 centimeter in doorsnede. De soort 
is sinds 2004 in Nederland bekend en 
mogelijk aangevoerd met aquarium-
water of ballastwater van schepen. De 
kolonies hechten zich aan een vaste 
onderlaag waar de diertjes leven van 
bacteriën en algen. De soort kan zich 
snel verspreiden, omdat de eitjes onder 
andere resistent zijn tegen uitdroging 
en vorst.
C. Brouwer lag in september met haar 
boot bij de steiger in de Modderige Bol, 
tussen Grou en De Veenhoop, toen er 

een wel heel apart diertje kwam aan-
vliegen en op haar boek landde. Het 
was zeker 10 cm lang, inclusief twee 
indrukwekkende voelsprieten. Navraag 
leerde dat het om de staafwants ging. 
Een traag dier dat dankzij een lange 
adembuis onder het wateroppervlak 
lange tijd kan loeren op prooien. Het 
dier dat redelijk algemeen voorkomt, 
komt maar zelden uit het water tevoor-
schijn. Vleermuis/ reade fl earmûs (dood)

Foto: J. Grasmeijer

Tapuit/ heidehipper

Dodemansvingers/ giftich ielkrûd
Foto: J. Krol

Duinparelmoervlinder/ dúnparle-
moerfl inter, Foto: J. Krol

Staafwants 
Foto: Corrie Brouwer
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Dankzij u.

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 samenwerkings-
verband 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 onder steunen. 
Dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim 
€ 5,4 miljard aan goede doelen geschonken.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl
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