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KRAANVOGELS OP DE
DELLEBOERSTERHEIDE

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

opent weer de deuren!
Wil je De Alde Feanen ontdekken? Start dan bij bezoekerscentrum
Nationaal Park De Alde Feanen. Aan de balie staan onze vrijwilligers
klaar met vaar-, kano-, wandel- en ﬁetsroutes. Of ga op pad met een
natuurgids. Ook zijn er excursies voor jong en oud!

Ga je liever alleen met de (klein)kinderen
op pad? Huur dan een rugzakroute. Met
een rugzak vol onderzoeksmateriaal kan
de pret beginnen. De jonge boswachters
zoeken met een schepnetje naar waterbeestjes of springen rond als een kikker.
Succes gegarandeerd!

Openingstijden
Zomerperiode

01 april t/m 29 september | dagelijks open
Bezoekerscentrum:
Koaidyk 8a
van 10.00-17.00 uur
Winterperiode 1 oktober t/m 31 maart | gesloten
9264 TP Earnewâld
Schoolvakanties doordeweeks geopend 10.00 – 17.00 uur
Feestdagen
bekijk actuele openingstijden op de website
www.itfryskegea.nl/bezoekerscentrum

“GERAAKT”

DE LAATSTE VLUCHT VAN LANCASTER R5682
Een bijzondere expositie in Bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen.
Vorig jaar liet de provincie Fryslân een verongelukte bommenwerper uit de Tweede
Wereldoorlog bergen in natuurgebied Nationaal Park De Alde Feanen. Ruim 75 jaar
na de crash van Lancaster R5682 is in het
bezoekerscentrum van het nationaal park
de expositie ‘Geraakt. De laatste vlucht van

Lancaster R5682’ te bezoeken. Aan de hand
van geluidsfragmenten, foto’s, onderdelen
van de bommenwerper en een tijdlijn wordt
de beklemming gevoeld van de bemanning
in die donkere nacht als hun vliegtuig op 5
september 1942 neerstort.

De expositie “Geraakt. De laatste vlucht
van de Lancaster R5682” is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het
bezoekerscentrum van Nationaal Park
De Alde Feanen , Koaidyk 8a te Earnewâld.
www.itfryskegea.nl/lancaster
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Dialoog Tekstproducties, Oudehaske.

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

VOGELPAARTJES BEGLUREN

Fotograﬁe
H. Bosma, Dico de Klein (cover), Hans Pietersma
Ane Zijlstra, Archief It Fryske Gea, Shutterstock
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GeaNijs
Essenlandschap Rikkinge Es
Nieuwe vogelkijkhut Catspoolder
Column Douwe Kootstra / puzzel
Op aventoer yn de Fryske natoer
Water en Natuur
Herinrichting Park Huize Olterterp
Bijzondere Waarnemingen

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

GEANIJS
Voor meer informatie:

Natuurbewust
Stemmen
Op 20 maart staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân weer voor
de deur. Beide zijn voor natuur en landschap erg
belangrijke besturen. Immers de provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en het waterschap is dat voor het waterbeheer, zowat de
belangrijkste voorwaarde voor de natuur. In dit
magazine vindt u een artikel over het belang van
een goed bestuur voor het waterschap waarin de
natuurbelangen goed worden behartigd.
Het nieuwe provinciale bestuur beslist straks
over de Omgevingsvisie voor Fryslân. In deze visie
wordt bepaald hoe de provincie met natuur, landschap en erfgoed wil omgaan. En het beslist ook
over ons initiatief ‘Natuer mei de Mienskip’ waarin
wij samen met een groot aantal maatschappelijke
organisaties aanbieden de verdere ontwikkeling
van het nationale natuur netwerk (NNN) zelf ter
hand te willen nemen. Kortom: we hebben er baat
bij dat er zowel voor het Wetterskip als voor Provinciale Staten een bestuur wordt gekozen met
oog voor de belangen van natuur en landschap. U
kunt daar aan bijdragen door te stemmen op een
partij of persoon die dit uitdraagt. U zult vast begrijpen dat ik u graag vraag om natuurbewust te
stemmen. Een ‘groene’ stem is een goede stem!
Fijn is te constateren dat ik niet de enige ben die
zich zorgen maakt over de toekomst van de natuur.
De achterban van It Fryske Gea groeit nog steeds
en inmiddels telt de vereniging bijna 37.000 leden! Met zijn allen zetten we de schouders onder
natuurbescherming. Zo kunnen we hopelijk nu en
in de toekomst van de prachtige natuur in Fryslân
blijven genieten!

Henk de Vries, directeur

WWW.ITFRYSKEGEA.NL/ACTUEEL

ONDERSTEBOVEN van stinzenplanten
Struinen langs stinzen, staten en andere
bijzondere monumentale woningen
wordt in het vroege voorjaar bij steeds
meer mensen een geliefde bezigheid.
Van circa half februari tot half mei
kleuren de eerste voorjaarsbloeiers de
winterse landgoederen en parktuinen
van onder andere Park Martenastate,
Park Jongemastate en het Wikelerbosk.
Geen seizoen is gelijk en daarom is er de
Stinzenﬂora-monitor waar je kunt zien
wanneer wat waar bloeit. De kalender
in de monitor geeft tot 12 mei wekelijks
actuele informatie over stinzenﬂora
en activiteiten in Fryslân en elders in
Nederland.

Enthousiaste vloggers gezocht
Wij zoeken natuurliefhebbers die graag
de Friese natuur in gaan en hiervan vlogs
(willen) maken. Oftewel korte filmpjes
waarin je jouw persoonlijke natuurbeleving deelt! Uiteraard helpen wij hierbij
graag en krijgen de vlogs ruim aandacht
via onze online media. Extra leuk is de
leerzame instameet die zondag 16 juni
wordt georganiseerd in Nationaal Park
De Alde Feanen. Interesse?
Mail nynke@itfryskegea.nl en houd
#instameet_aldefeanen in #mynfryskegea in de gaten!

Cadeaubon voor Excursies
Sinds kort te koop in onze webshop! Cadeaubonnen voor twee personen voor een
excursie naar keuze. Kortom voor een heerlijke natuurbeleving. Je kan kiezen uit twee
verschillende bonnen. Ga mee op vaarexcursie voor € 10,- (niet-leden € 17,50)
of doe mee met één van onze overige excursies voor € 5,- (niet-leden € 7,50). Een
prachtige manier om iemand een origineel
cadeau te geven én de natuur te steunen.
Kijk voor meer informatie op
www.itfryskegea.nl/webshop
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www.stinzenﬂora-monitor.nl

STERKERE EN MOOIERE IJSSELMEERKUST
Het Rijk en Friese overheden trekken samen
bijna 17 miljoen euro uit om de Friese IJsselmeerkust te versterken en aantrekkelijker te
maken. Minister Cora van Nieuwenhuizen
(Infrastructuur en Waterstaat) ondertekende tijdens een werkbezoek op 13 februari
hiervoor een bestuursovereenkomst. Het
meeste geld is voor het versterken van de
kust, maar ook zal het gebied aantrekkelijker
worden gemaakt met natuur, nieuwe fietspaden en het herstellen van stranden. Zo zal
bijvoorbeeld natuurgebied de Workumerwaard worden hersteld en uitgebreid, komen
op het strand betere plekken voor zwemmers
en (kite)surfers en komt er een strekdam om
vaargeul It Soal beter toegankelijk te maken.

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
Dhr. J. de Beer,
periodieke schenking: € 60,Dhr. A. de Jong,
schenking t.b.v. Delleboersterheide: € 250,-

Minister Cora van Nieuwenhuizen en districtshoofd van It Fryske Gea Germ van der Burg

Medewerker AAN HET WOORD
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“Het is gewoon fantastisch. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
We hebben met de crowdfundingsactie voor de aankoop van weidevogelreservaat inmiddels ruim 160.000 euro binnengekregen. Meer
dan 350 mensen hebben iets overgemaakt en het gaat nog steeds
door. Bij It Fryske Gea zijn we daar heel blij mee, want zo kunnen we
meer grond aankopen om het leefgebied van de weidevogels groter te
maken. En dus te beschermen!”

‘SWIM FISH SWIM!’
Tot en met 25 augustus 2019 staat de interactieve tentoonstelling over vismigratie ‘Swim Fish
Swim!’ in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Bezoekers gaan op reis en volgen de trekroutes die Harry de Haring, Steve de Steur en Sam de
Zalm aﬂeggen. Ook nemen ze zelf een kijkje in een
echte helikopterduikboot vanuit de lucht en onder
water om in de toekomst te kunnen zien hoe de
vismigratierivier eruit komt te zien.
www.natuurmuseumfryslan.nl

Natuurgebied OOK WATERBERGING
Met het openen van een schuif lieten Marian
Jager (bestuurslid Wetterskip Fryslân) en Ane
Zijlstra (projectleider It Fryske Gea) eind januari
water in de voormalige polder Reijm ten noorden
van De Blesse stromen. Het ongeveer 25 hectare grote terrein is nu ingericht als natuurgebied
en dient daarnaast als waterberging. Als de waterstand in de nabijgelegen rivier de Lende te
hoog wordt, kan het water ernaar toe vloeien.
In het zomerseizoen zorgt het hogere waterpeil
juist voor minder verdroging. Het nieuwe gebied
kan 180.000 kuub water opvangen. Het is een
succesvolle samenwerking tussen Wetterskip
Fryslân, de provincie Fryslân, It Fryske Gea en
gemeente Weststellingwerf.

SCHENKINGEN

Meindertsma-Sybenga Stichting,
t.b.v. aankoop weidevogelgrond: € 10.000,Fam. Bokhout de Wit,
schenking kunstwerk
Dhr. J. de Boer,
woning als legaat
Nalatenschap mw. W. Terpstra

Wist u dat een periodieke schenking een
interessant fiscaal voordeel biedt? Als u
uw schenking gedurende minimaal vijf
jaar doet, dan is het schenkingsbedrag
volledig aftrekbaar voor de belasting.
Hiervoor is een akte nodig. Maar
daarvoor hoeft u niet naar de
notaris want It Fryske Gea kan
de akte voor u verzorgen. Onze
adviseur Jan Bart Uildriks
helpt u graag.
U kunt hem bereiken via
0512-381448 of
j.uildriks@itfryskegea.nl

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

De euforie was groot toen vorig jaar voor het eerst een kraanvogelpaar de Delleboersterheide
uitkoos als broedplaats. Na het ‘dansen’ in maart/april bouwden de kraanvogels een nest en
legden twee eieren. Gelukkig werd er ondanks de grote droogte één kraanvogeljong succesvol
groot. Ouders en jong zijn niet zoals de meeste kraanvogels vertrokken naar Spanje. De hoop
is dan ook gerechtvaardigd dat het paar dit jaar weer in het natuurgebied broedt. Tijdens een
winterwandeling over de Delleboersterheide gaan we op zoek naar de elegante kraanvogels.
Tekst: Roely Boer, foto’s: Hans Pietersma
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“Kijk daar zijn ze! Ook het jong is er nog.”
Medewerker Tom Jager van It Fryske
Gea wijst enthousiast naar een stuk weiland aan de rand van het natuurgebied.
“Daar achter de ruigte.” Met de kijker
hebben we de prachtige vogels die druk
bezig zijn met foerageren nog duidelijker
in het vizier. De jonge kraanvogel zal in
de loop van het voorjaar zijn eigen weg
moeten zoeken. Al vanaf het begin van
onze wandeling op een zonnige winterdag is Tom alert op de kraanvogels. Maar
hij wijst ook op anders vogels die al een
beetje het voorjaar in de kop hebben,
zoals de boomklevers en de mezen. En
misschien zien we wel de klapekster die
er ’s winters soms verblijft. Ondertussen
vertelt hij enthousiast over het eerste
succesvolle broedsel van de kraanvogels
op de Delleboersterheide. We volgen de
met rode paaltjes aangegeven wandelroute en staan stil aan de rand van een
groot gebied met opgaande begroeiing
van gras en andere ruigte. “Hier hebben
ze gebroed. De precieze plek van het
nest hebben we geheim gehouden want
rust is zo belangrijk. Het gebied afsluiten
tijdens de broedperiode was een optie
waaraan even is gedacht, maar dat wilden we ook niet. Omdat in het Fochteloerveen al jarenlang ervaring is opgedaan
met de zorg rond kraanvogels hebben we
advies gevraagd aan kraanvogelkenner
Herman Feenstra. Samen met onze vrijwillige toezichthouders hebben we er
alles aan gedaan om verstoring te voorkomen. Een lokale vogelkenner hield dagelijks alles in de gaten en zelf was ik ook
heel regelmatig in het gebied. Het was
een spannende tijd, mede door de droogte in de hete zomer. Maar het is de waakzame kraanvogelouders toch gelukt om
een jong groot te brengen.”

‘Dansend daten’
Tom had al eens eerder kraanvogels het
natuurgebied zien verkennen, maar toen
hij vorig jaar in april een mannetje en
vrouwtje zag ‘dansen’ was dat een zeer
blijde verrassing. “Het is zo’n prachtig gezicht om die kopjes steeds boven de be-

groeiing uit te zien komen. Het baltsten
met de wijd gespreide vleugels is echt
fascinerend.” Toen de liefde na het ‘dansen’ inderdaad was bezegeld, bouwde het
paar samen een nest op de grond. Meestal is dat een pol in een wat nat gebied.
Twee eieren is gangbaar die na zo’n dertig
dagen uitkomen. Jongen verlaten direct
het nest zodat ze minder snel ten prooi
vallen aan rovers. Maar pas als ze na zo’n
negen weken stukjes kunnen vliegen zijn
ze minder kwetsbaar. “Ook dat leren
vliegen en de vorderingen waarnemen,
was weer zo’n indrukwekkende periode.
Als Fryske Gea zien we het bouwen van
een nest op de Delleboersterheide en het
grootbrengen van een jong toch als een
mooi succes. Het zegt veel over de waarde van het gebied.”

Elegant en majestueus
95 tot 120 centimeter lang, hoog op de
poten, een spanwijdte van zo’n twee
meter en een overwegend lichtblauw
verenkleed is elegant voor de kraanvogel
een terechte benaming. In de broedtijd
is de rug meestal roestbruin. Met een
zwarte voorhals en kin en een witte achterhals en achterhoofd zijn de volwassen
kraanvogels opvallend getekend. Die opvallende tekening ontbreekt nog bij de
onvolwassen vogels met hun bruine kop.
Vliegend is de hals gestrekt en trompettert de vogel er lustig op los. Een vlucht
trekkende kraanvogels produceert niet
alleen een prachtig geluid, maar vormt

ook een majestueuze aanblik. Eeuwenlang vlogen de kraanvogels over ons
land van Noord- naar Zuid-Europa in het
najaar en andersom in het voorjaar. Nederland was een pleisterplaats voor rust
en foerageren totdat in 2001 een paartje
besloot dat het Fochteloërveen ook een
prima broedplaats was. Daar is inmiddels
een mooie populatie van zo’n acht paren.
Dit mede dankzij de sterke groei van de
broedpopulatie in buurland Duistland en
jongen en andere kraanvogels op zoek
moesten naar een andere plek.
Ook in het Drents-Friese Wold en het
Dwingelderveld broeden al enige tijd
kraanvogels, dus It Fryske Gea hoopte
dat ze toch ook een keer een van hun
gebieden uit zouden kiezen. Dat het de
Delleboersterheide is geworden, is door
de toch wat geïsoleerde ligging voor de
benodigde rust niet zo vreemd. De natte
stukken en opgaande begroeiing voor bescherming van het nest en het opgroeien
van de jongen zullen zeker hebben meegespeeld in de keuze. De kraanvogel is
een omnivoor en eet voornamelijk plantaardig voedsel als oogstresten en eikels,
maar in het broedseizoen ook insecten
en kleine zoogdieren. “Zelfs in de winter
blijken ze dus genoeg eten te kunnen vinden anders waren ze wel weggetrokken”,
zegt Tom hoopvol. “Omdat kraanvogels
vaak terugkomen op hun eerste broedplek, is dit jong hopelijk het begin van
een kleine populatie.”
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Metamorfose moer
EASTERSKAR

Even buiten Heerenveen is
twee kilometer nieuwe natuur
ontstaan. Natuurgebied
Easterskar is groter geworden
dankzij een indrukwekkend
project van Provincie Fryslân,
Wetterskip Fryslân en It
Fryske Gea. Een megaklus die
resulteerde in een ecologische
verbindingszone waardoor
het prachtige moerasgebied
is aangesloten op andere
natuurgebieden. Dieren kunnen
zo makkelijker en veiliger van
de ene plek naar de andere plek
trekken en de verspreidingskans
voor planten wordt groter.
Tekst: Henk Dilling,
Foto’s: Dico de Klein

“Moatst ris hearre… Dit is no de stilte
fan it Easterkar. Sa stil is it hast nerges
mear.” Het zijn woorden van Ane Zijlstra. Hij is als projectleider van It Fryske
Gea betrokken bij de landschappelijke
verandering van het natuurgebied tussen Sintjohannesga en Rotstergaast. Hij
gidst ons door dit prachtige gebied met

veel open water, rietland, moerasbos en
grasland. Voor maar liefst tachtig soorten vogels is dit het broedgebied. Het is
een paradijs voor vogelaars. Zij hebben
een fantastisch uitzicht op de vogelrijkdom vanuit de fraaie vogelkijkhut de
Skiere Goes aan de rand van een grote
waterplas. De zeearend, de zilverreiger,
Heikikker/Heidekikkert
Foto: Hans Pietersma
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rasgebied
lepelaar en roerdomp zijn regelmatige
gasten. Verder zijn er het hele jaar grote
groepen ganzen en pleisterende vogels,
zoals blauwe kiekendief, boomvalk, ruigpootbuizerd, houtsnip en klapekster.

Rietoevers met waterplanten
Wat meteen opvalt is dat het natuurgebied in vergelijking met de weilanden
eromheen vrij hoog ligt. Daardoor loopt
het grondwater weg naar de laaggelegen
weilanden met een lager grondwater- en
slootpeil. Het resultaat is dat het moerasgebied snel verdroogt. Met alle gevolgen van dien, zo bleek tijdens de hete
zomer van 2018. Door de droogte was
er op sommige plekken te weinig water
en stierven er honderden vissen. Met
het project ‘ecologische verbindingszone Easterskar – Tsjonger’ komt er een
einde aan die ongewenste situatie. Doel
van het project is uitwisseling van ﬂora
en fauna door het verbinden van het
natuurgebied Easterskar met het zuidelijk gelegen Brandemeer. Door toevoer
van water vanuit de Tsjonger wordt de
verdroging in het Easterskar een halt
toegeroepen. Een door het voormalige
landbouwgebied gegraven slenk laat het
water vanuit de rivier onder vrij verval
naar het Easterskar stromen. Ook zijn er
vijftien langwerpige petgaten gegraven
die het water in het natuurgebied vasthouden. Ze bieden een veilig leefgebied
aan vlinders, libellen en verschillende
amfibieën en reptielen, zoals heikikker
en ringslang. Ook de roerdomp en de
otter voelen zich hier thuis. “Moai is ek
dat hjir aanst reidwâlen ûntsteane mei
tuorrebouten (lisdodde) en wetterplanten lykas bearzerûch (fonteinkruid), giele plomp (gele plomp), swanneblommen

(waterlelies) en ielstikel
(krabbenscheer)”, zegt Ane.
Om de variatie in de verbindingszone nog groter te
maken, zijn er delen van de
graslandpercelen geplagd
en op andere plaatsen opgehoogd.
Ook de doorstroming van
het water - tot in de kern
van het natuurgebied - is enkele jaren
geleden verbeterd. Daartoe zijn verschillende sloten opgeschoond. Om vergrassing van heide tegen te gaan is het
pijpenstrootje op een aantal plaatsen
verwijderd. Daardoor komen kruiden
en veenmossen terug en daar hebben
nachtzwaluw, hagedis en roodborsttapuit weer profijt van. Met de afgeplagde
strook is het wandelpad naast de Rotstersloot opgehoogd.

Onder- en bovengronds
Het is moeilijk voor te stellen dat in dit
verstilde landschap nog maar enkele weken geleden het geluid overheerste van
grote rupskranen die het gebied op de
schop namen. Er is in de achterliggende
maanden veel werk verzet. Een bijzonder
moment was de plaatsing van vier zware
betonnen duikers in een gegraven fundering op de bodem van de waterschapsloot de Nieuwe Maadschutting. De duikers wegen 25.000 kilo per stuk. Voor de
beeldvorming: een personenauto weegt
ongeveer 1000 kilo. Met een enorme telescoopkraan werden de zware elementen op hun plaats gezet. “Se hawwe in
belangrike funksje yn de ferbiningssône,
want se soargje derfoar dat it wetter foar
de lânbou en it wetter foar it natuergebiet skieden bliuwt. Lânbou en natuer
wurkje mei ferskillende wetterpeilen.
Oer it generaal hâldt de lânbou in leger
wetterpeil oan en yn natuergebieten
profitearret de natuer just fan in heger
wetterpeil. Der kruse hjir dus twa ‘rivieren’: ûnder de grûn rint it wetter foar de
lânbou en boppe de grûn it wetter foar it
Easterskar.” Ook is een kade aangelegd
die nodig is voor een goed beheer van

Levendbarende hagedis/Lytse hagedis

het natuurgebied. Voor het ophogen van
de kaden is grond uit de nieuw gegraven
petgaten en slenk gebruikt. Over de kade
komt een kuierpaad, dat begint aan de
Schoterweg en aansluit op de bestaande
wandelpaden van het Easterskar.

‘Oare tiden, oare fyzjes’
Het natuurgebied is ooit ontstaan door
de vervening ofwel turfwinning. In de
negentiende eeuw was turf een veelgebruikte brandstof. Met het opgraven
van het veen was een aardige boterham
te verdienen. Na droging werd het veen
tot repen turf verwerkt. Na de vervening resteerde een gevarieerd gebied
van onregelmatig vergraven gronden en
uitgeveende sloten en petgaten. Met de
aanleg van de verbindingszone is veertig
hectare nieuwe natuur ontstaan. Daarvoor moest een boer worden uitgekocht
en is met andere agrariërs boerenland
geruild. Minder geschikte landbouwgrond krijgt daarmee een natuurfunctie.
Voor de eerste plannen over een verbindingszone moeten we vijftien jaar
terug in de tijd. Henk Bleker (CDA) was
toen staatssecretaris van Landbouw.
De aanleg van ecologische verbindingszones woog in zijn optiek niet op tegen
het belang van de landbouw. Het gevolg
was dat er minder rijksgeld beschikbaar
werd gesteld voor het realiseren van natuur. Het plan Easterskar verdween uit
beeld. “Under it motto ‘oare tiden, oare
fyzjes’ waard in pear jier letter in part
fan de wizige plannen weromdraaid. De
ferbiningssône fan it Easterskar nei De
Tsjonger koe werklikheid wurde.”

Ringslang

9

Proeftuin voor natuuri

De vlag kon in december 2018 eindelijk uit. Het kwetsbare, eeuwenoude essenlandschap in de
buurtschap Rikkinge bij Oosterwolde kwam in handen van It Fryske Gea. Met de aankoop blijft een
karakteristiek stukje Fryslân behouden. Rikkinge Es kan uitgroeien tot proeftuin en paradepaardje
voor de natuurinclusieve landbouw met oog voor behoud en versterking van de biodiversiteit.
“Rikkinge is in prachtich úthingboerd foar duorsume lânbou”, zegt directeur Henk de Vries. “Natuer
en lânbou kinne elkoar folle mear fersterkje.”
Tekst: Fokko Bosker, foto: Dico de Klein

Het essenlandschap van het dorp Oosterwolde en haar boerenbuurtschappen
ligt op de ﬂanken van de beekdalen van
de Tsjonger, het Kleindiep en het Grootdiep. Het ijs etste in de voorlaatste ijstijd
haar afdruk in de bodem, vervolgens
stoof het zand op tot dekzandruggen.
Het water van beekjes en rivieren baande zich een weg naar de zee en vormde
oeverwallen. De ondiepe kommen groeiden in de prehistorie vol met veenmos
en broekbossen. Zo ontstond de voor
Zuidoost-Fryslân kenmerkende afwisseling van moerassen, waterlopen en oerbossen. Vanaf de Hondsrug vestigden
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zich boeren op de vruchtbare grond en
gingen die ontginnen.
De es van Rikkinge van in totaal 10 hectare vormt een groene wig in de bebouwing van Oosterwolde. Vanuit de bebouwing is het een mooie overgang naar het
open weidelandschap in het beekdal en
de beboste ruggen aan weerszijden. Het
fraaie gebiedje grenst aan een bosstrook.

Natuurinclusieve
landbouw
De kleine perceeltjes weiland zijn grillig van vorm, de sloten nog met de hand
gegraven en de es ligt opvallend hoog

in het landschap doordat boeren het
land honderden jaren bemestten. De
mest uit potstallen en uit schapenkooien werd gemengd met plaggen en op het
land gebracht om de vruchtbaarheid te
verhogen. Door de eeuwen heen vormde zich een rijk cultuurlandschap. Ooit
telde Rikkinge zes keuterboerderijtjes.
De boerderijtjes zijn verdwenen, maar
het kleinschalige landschap bleef. De
laatste jaren hield biologisch boer Hoekstra de enclave in tact. In de zomer laat
hij zijn blaarkoppen en herefords in de
bloemrijke weilanden grazen. Het lokaal
geproduceerde vlees en de zuivel vinden

inclusieve landbouw

hun weg naar klanten in Fryslân die de
biologische streekproducten afnemen.
It Fryske Gea wil de duurzame landbouw
door de aankoop van het gebied in tact
houden en waar mogelijk versterken.
Henk de Vries: “Natuerynklusive lânbou
hat de takomst. De basis leit yn it brûken fan elkoars kennis fan de natuer en
it lânskip. Wy moatte de keten tusken de
boer en de konsumint ferlytsje en stribje nei mear bioferskaat. Mei Rikkinge Es
behâlde wy in iuwenâld stikje kultuerlânskip. Wy jouwe natuerynklusive lânbou in beskieden ympuls en biede de
ynwenners fan Fryslân biologyske produkten fan Fryske grûn.”

Mooi ommetje
Aan de overname ging intensief overleg
met alle betrokkenen vooraf. Bewoners
van Oosterwolde, de grondeigenaar
en de gemeente dachten mee. Uit de
gesprekken kwamen wensen naar voren zoals de markering van historische
perceelgrenzen door de aanplant van
houtwallen en boomgroepen. De biodiversiteit wordt vergroot door een laagte
in het perceel in te richten als poel en

enkele stukken in te zaaien als akkertjes. Die maatregelen komen insecten
en daarmee vogels en planten ten goede.
Proeftuin Rikkinge is daarmee een feit.
Vanuit Oosterwolde is een mooie wandeling mogelijk door het afwisselende
parklandschap, een ommetje over kronkelende bospaden en door kruidenrijke
graslanden. It Fryske Gea hoopt tevens
door het promoten van de extensieve
vorm van boeren de soortenrijkdom
te bevorderen. De opgedane kennis en
resultaten worden gedeeld met andere agrariërs. It Fryske Gea streeft er
naar haar zichtbaarheid als ‘praktische
voorloper’ te vergroten en de basiskwaliteiten van het Friese landschap te versterken, waarbij vooral het keren van de
schrikbarende teruggang van insecten
een grote uitdaging voor de nabije toekomst vormt.
De lokaal geproduceerde biologische
producten van boer Hoekstra zijn verkrijgbaar via Uw Stadsboer Fryslân,
www.uwstadsboerfryslan.frl
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Nieuwe vogelkijkhut
IN DE LENDEVALLEI
Met verrekijker of met
het blote oog. Sinds kort
is het volop genieten
van de vogels vanuit een
nieuwe vogelkijkhut bij de
Catspoolder in de Lendevallei.
Vanuit de hut zijn allerlei
Foto: Ane Zijlstra

moeras- en watervogels te
spotten.
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Uitzicht over ‘nieuwe’ natuur
Om het mogelijk te maken zonder verstoring te kunnen genieten van de aanwezige moeras- en watervogels is een
nieuwe vogelkijkhut gerealiseerd op de
polderdijk van de Catspoolder die een
prachtig uitzicht biedt over het water
van de polder. De polder was onderdeel
van een groot herinrichtingproject van
de Lendevallei, waarbij landbouwgrond
bij Peperga werd ingericht voor natuur,
recreatie en waterberging. Daarbij
is het waterpeil verhoogd en is een
uitgebreid plas-drasgebied ontstaan.
Deze ‘nieuwe natuur’ trekt veel vogels
aan, waardoor de locatie ideaal is voor
deze vogelkijkhut. Het ontwerp van de
vogelkijkhut - die is gemaakt van cortenstaal - is bijzonder en komt uit het

creatieve brein van ontwerper Pieter
Jukema.
Catskieker is de naam van de vogelkijkhut. Deze toepasselijke naam is na een
online oproep bedacht door de achterban van It Fryske Gea. De bouw van de
hut is financieel mogelijk gemaakt door
stichting Ynnatura. stichting De Versterking en de Nationale Postcode Loterij.

Ga ook kijken!
Rij vanuit Wolvega over de Steenwijkerweg. Sla na de Blessebrug linksaf de
doodlopende Domeinenweg in. Passeer
het viaduct. Na ongeveer honderd meter geeft een klaphek bij de oprit naar
het gemaal toegang tot het pad naar de
hut. Via dit pad kun je zonder de vogels
te verstoren naar de hut lopen.

Foto: Dico de Klein

De Lendevallei is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van
de rivier de Lende ten zuiden van Wolvega. Het oefent een grote aantrekkingskracht uit op vogels. In een oase
van rust vinden bijzondere moerasvogels een plekje. De Catspoolder is een
van de deelgebieden van dit in totaal
860 hectare grote natuurgebied. Vanuit
de vogelkijkhut is er een grote kans dat
de blauwe reiger, de grote zilverreiger
of zelfs de zeldzame purperreiger zich
laten spotten. Voor ervaren vogelaars
zijn de groenpootruiters, bosruiters en
waterrallen de moeite waard, maar ook
wintergasten zoals smienten en andere
eenden zijn prachtig om te zien. In de
achtergelegen bomen zitten vaak aalscholvers hun vleugels te drogen. Soms
laat zelfs een visarend of een zeearend
zich zien.

Bon
Bij een kopje koffie/thee met
gebak is het tweede kopje gratis!

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

WANDEL

ROUTE

De Veenhoop

Informatie
Wandelroute
De Kraanlannen kent drie wandelroutes. De groene route
is 2 km, de rode route 3 km en de gele route 4,5 km. Een
combinatie is mogelijk. De routes worden op het kaartje
in kleur aangegeven, maar in het natuurgebied zelf geven
rode paaltjes de wandelroute aan. Alle paden zijn het hele
jaar toegankelijk.

Wandelen
door de Kraanlannen

Start wandelroute
De start is bij restaurant It Polderhûs aan de Kraenslânswei 1 in De Veenhoop. Na het klaphek voor het restaurant
bij het Polderhoofdkanaal staat het eerste rode paaltje.
De routes eindigen ook bij It Polderhûs. Het laatste stukje
van de route loopt vanaf de Otterpassage net buiten het
dorp aan de Kraenslânswei langs de weg. Hier kan natuurlijk de wandeling ook beginnen en eindigen.

Informatiepanelen
In het natuurgebied staan drie informatiepanelen.

Honden
Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan.

It Skriuwersarkje
In het natuurgebied Bonnebuskepetten ten oosten van de
Veenhoop ligt het skriuwersarkje van de overleden Friese
schrijver Rink van der Velde. Daar is ook een wandelroute.

De Veenhoop
De naam betekent mogelijk hoop van veen, dus een stapel van veen. In de Friese veenstreken werd turf namelijk
gestapeld op hoopsteden. De nederzetting ontstond in de
negentiende eeuw waar het Polderhoofdkanaal of ook
wel de Nieuw Beetstervaart uitkomt in het Grietmansrak.
Een strategische plek vanwege de verbinding in het zuiden met de Kromme en Wijde Ee en zo ook met het Friese
waterverkeersnet.

It Fryske Gea
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag

(0512) 38 14 48
info@itfryskegea.nl
www.itfryskegea.nl

Uniek water- en moerasgebied
met petgaten,
broekbos en stripen

WAARDEVOLLE RESTANTEN

blauwgraslandvegetaties
De Kraanlannen iets ten zuiden van het dorp

In de Kraanlannen werd na 1930 zelfs nog turf

De Veenhoop dankt de naam volgens een

gegraven. In 1996 is het gebied in het kader

placaat uit 1542 aan de kraanvogel die hier

van de ruilverkaveling Midden-Opsterland

eeuwen geleden broedde. Het behoort samen

als natuurcompensatie ingericht als groot

met de Bonnebuskepetten aan de oostkant tot

aaneengesloten water- en moerasgebied. Voor

natuurgebied Petgatten de Feanhoop. Pas in 1819

die tijd dreigde verdroging van de petgaten

werd onder Boornbergum een nieuwe veenderij

door de ligging in agrarisch gebied. Door het

aangelegd. In het Aardrijkskundig Woordenboek

omringende land in te richten als moeras kan

werd dit ‘onland’ omschreven als: ‘Westwaarts

het waterpeil hoger en verdroging worden

vindt men veel laag hooiland dat ’s winters onder

voorkomen. Het beheer van It Fryske Gea is

water loopt. En veel vergraven land of putten

vooral gericht op het behoud van de waardevolle

waarin riet wast’. Door die late vervening is het een

blauwgraslandvegetaties en de spontane

natuurgebied met veel open water, petgaten met

ontwikkeling van moeras en rietland.

stripen en broekbos.
Tekst: Roely Boer
Foto’s: Dico de Klein, Hans Pietersma, Jan Boer

1 Polderhûs
De voormalige brugwachterswoning en de grote schuur zijn
omgebouwd tot café-restaurant It Polderhûs. Het is evenals
de bruggen bij het Eijzengapaed en de Slûswei een gemeentelijk monument.

2 Aanlegsteigers
Vanaf de steigers is het natuurgebied ook bereikbaar.

3 Polderhoofdkanaal
Het kanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop is uitgediept om
het geschikt te maken voor de recreatievaart. Eind 2014 was
het project dat een lange voorgeschiedenis kende klaar. Varen
mag van 1 juli tot 1 september.

4 Hooigraslanden
De graslanden in de Kraanlannen worden verpacht. Met de
pachter is graslandbeheer overeengekomen. Het gras wordt
gefaseerd gemaaid zodat rekening wordt gehouden met de
broedvogels en de toename van insecten wordt bevorderd.

5 Natuurcompensatie
Omdat in het gebied de gestreepte waterroofkever voorkomt,
was voor de openstelling van het Polderhoofdkanaal natuurcompensatie vereist. Deze compensatie is onder andere in de
Kraanlannen gerealiseerd. Provincie Fryslân heeft de werkzaamheden mogelijk gemaakt.

Kleine karekiet/Karrekyt

8 Otters
Voor de otter is het een ideaal gebied. Bij de Kranslaenswei
is speciaal een Otterpassage gemaakt zodat de otter zonder
gevaar onder de weg door kan. Een otter spotten is natuurlijk
heel moeilijk, maar overal langs de oevers zijn bij de zogenoemde wissels (een door de dieren gemaakte oversteek in de
oevervegetatie van het ene water naar het andere) spraints te
vinden, otterpoep.

9 Record windmotor
Opvallend is de zwarte coating van de windmotor die hier
rond 2008 is geplaatst. Gekozen is voor zwart om hinderlijke
schitteringen voor de omwonenden te voorkomen. Met de
windmotor kan het waterpeil worden aangepast. Een wisselend waterpeil is belangrijk voor verschillende moeras- en
watervogels

6 Picknickbankje
Op een strategische plek met een prachtig uitzicht over water
en hooilanden heeft It Fryske Gea een picknickbank geplaatst.

7 Vogelkijkhut
Omdat de vogelkijkhut eigenlijk niet meer op de juiste plek
stond, is hij verplaatst. De hut is daarom op een kar verhuisd
naar een veel strategischer punt waar hij weer een fantastisch
uitzicht over de plassen biedt.

Echte koekoeksbloem/Kraneblom

Blauwgraslanden
De natte, schrale hooilanden waren vroeger in Nederland algemeen en werden niet beweid. In de wintermaanden stonden
ze vaak onder water, waardoor ze veelal alleen gebruikt werden voor het winnen van hooi. De kenmerkende plantensoorten als blauwe zegge gedijen op vochtige, arme veengrond dat
niet werd bemest omdat boeren de stalmest gebruikten voor
de akkers. De naam blauwgraslanden is te danken aan de veel
voorkomende blauwe zegge.

Schraallandjes
Op enkele schraallandjes komt de schraallandpaardenbloem
algemeen voor.
Krakeend/Eastein

Meer weetjes
Flauwe taluds
Door de taluds ﬂauwer te maken, zijn water en land beter bereikbaar voor dieren en vogels. Bovendien kan zich ook een
mooie oevervegetatie ontwikkelen.

Petgaten
Door het uitbaggeren van het veen voor de winning van turf
ontstonden in de hoogveengebieden petgaten. Wanneer door
stormen de legakkers wegsloegen, ontstonden grote(re) plassen. Soms echter ook doordat de legakkers alsnog werden
weggebaggerd. Langs de randen vinden we fraaie zogenoemde zoomvegetatie. Vooral de mooie horsten van de pluimzegge vallen op.

Stripen
Dit zijn de stroken land tussen het water. De veenarbeiders
haalden het veen uit de petgaten waarna het op de stripen te
drogen werd gelegd. Daarna werd het pas tot turf gestoken.

Veenmoslandjes
In de maanden juni en juli bloeit in het rietland met veenmoslandjes prachtig de echte koekoeksbloem. Bijzonder is
ook de kale jonker. Verder groeit hier wilg en els, maar ook de
trosvlier.

Zeldzame ﬂora
Op de stripen van heischraal grasland groeit onder andere
klokjesgentiaan, liggende vleugeltjesbloem, heidekartelblad,
valkruid en gewone dopheide.

Vogels
In de Kraanlannen komen meer dan zestig soorten broedvogels voor. Zangvogels van rietland en moerasbos als sprinkhaanzanger, snor, rietzanger, kleine karekiet, braamsluiper,
tuinﬂuiter, tjiftjaf, baardmannetje en blauwborst. De petgaten
en de plassen zijn het domicilie van watervogels als fuut, geoorde fuut, kuifeend, slobeend, dodaars, waterral en zomeren wintertaling. Ook bruine kiekendief en roerdomp zijn vaste
bewoners. De open gedeelten trekken enkele soorten weidevogels, al neemt dat aantal hier helaas ook af. In de winterperiode trekt het gebied talrijke ganzen als kolgans, grauwe gans
en brandgans, maar ook vele wilde eenden, krakeend, slobeend, wintertaling en een enkele pijlstaart.

Seurwjirm

1

2

3

4

5
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COLUMN

ZWEEDSE

Mar. Hjoeddedei is der by alles wat de mins docht, in mar.
Dy bestiet diskear út in folfretten houtwjirm yn myn geweten, dy’t my hieltyd ynﬂústeret at ik wol wit dat myn Barbas-foarsetkacheltsje ferpakt yn wolken CO2-fijnstof sa’n
twintich giftige reekgassen de loft ynjaget. En dat minsken
dus kleie oer ‘houtrookoverlast’. Dat hiele strjitten de ruten fan de sliepkeamer geregeld ticht hâlde moatte omdat
der ûnder de tanimmende ‘gasdruk’ aloan mear hout- en
pelletkachels komme. En dat ik de morele ferplichting ha
om earst op ‘Stookwijzer.nu’ te tsjekken at waar en wyn yn
myn omjouwing geskikt binne foar in gesellich fjurke. ‘Mar
ik brûk altyd rysdrûch en skjin, ûnbewurke hout,’ lis ik der
tsjinyn. ‘Makket net folle út,’ lispelet myn pleaggeast, ‘do
silst gau oan de waarmtepomp moatte, jonkje.’ It is of hear
ik it duorsume klimaattafel-orakel Diederik S. ratteljen.
Europa seach in skoftsje lyn de reekplûmen al hingjen. Yn
2015 kaam der in richtlijn Ecodesign. Nederlân rikke ûnder
de besielende lieding fan de fisionêr-griene kabinetten
Rutte ûnderwylst ﬂeurich fierder. Pas mei yngong fan 2022
meie yn ús lân allinne noch mar kachels ferkocht wurde
dy’t foldogge oan de Ecodesign richtline. Ik snoer myn as
storein oanhâldende gewetenswjirm de bek mei de fraach
at er miskien wit hoe’t ik strak gasleas en wol oan myn endof-pipe kacheloplossing kom. ‘Freegje dat dy Diederik mar,’
mûlket er, ‘dy wit altyd oeral in antwurd op.’

DOOR DOUWE KOOTSTRA

Ik mei graach fjurke stoke. Foar it oan it brânen ta is, ha
ik al knap wat oerkes funksjonele fitness achter de rêch:
snoeie, kappe, seagje, klove, ferslepe, yn ’e karre, út ’e
karre, ferkroadzje, opsteapelje ensfh. Myn houtmaat - hy
hat gâns beammen op it hiem - en ik binne dagen gesellich
dwaande mei de produksje, of, better sein: ferantwurde
natuerbehear sûnder subsydzje. As alles teplak leit, sjoch
ik mei in hiel tefreden gefoel nei myn folle hok; klearebare
keunst, sa’n houtsje-bouwurk.
Dy tefredenheid groeit noch nei it bestudearjen fan myn
‘persoonlijk energierapport’ dat ik ien kear yn ’e moanne
fan myn leveransier krij. Dat ferslach is net samar wat; it
stiet fol mei staaf- en blokgrafykjes en oar statistys materiaal. As bewuste en enerzjysunige konsumint bin ik
benammen nijsgjirrich nei de fergelikingen mei it lanlik
gemiddelde ferbrûk. No, dat sit wol goed. Us frijsteande
wenning út 1978 brûkt oan gas amper in kúb mear as in
ﬂat, ja, sels minder as in ‘tussenwoning’, dy’t bewenne
wurdt troch twa persoanen. Leve de houtkachel! Ek mei
it elektrys giet it noait raar; mei tank oan de seis sinnepanielen op de garaazje. Konklúzje: wy binne moai by de tiid,
dy’t ommers fanút in panikerich en op miljeugebiet gronys
achterop rinnend polityk Den Haach foarskriuwt dat wy
as de bliksem fan it gas moatte. De ﬂierren fan ús keuken
en badkeamer, dêr’t ik trouwens meast minder as fiif minuten ûnder de dûs stean, wurde elektrys ferwaarme. Dat
jout figuerlik en letterlik (ek wer) in goed gefoel.
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PUZZEL

Fryske Gea herfst 2019.1
oplossing: 1-2-3-4-5-6-7 (Amarant)
Veenwouden

plaats

(Frysk)

eend
(Frysk)

plaats in
Rusland

bitter
medicijn

haast

programm eer
taal

klap

Groenlander

pim pelmees
(Frysk)

milieutoeslag
(afk.)

lansier

capsule

ochtendjapon

2

3

halsbont
iets
(Frysk)

Nederland
se norm
(afk.)

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

water
(Frans)

groente

meisjesnaam

veegdoek

1

wegverharding

De prijswinnaars krijgen een
leuke verrassing toegestuurd.

mannelijk
schaap
knaagdier

beeldmerk

iedereen

4

slee

prachtig

5

en
(Eng.)

nikkel
(afk.)
bakmengsel
lijm stof

fopspeen

het
(Frysk)

Er waren veel goede
inzendingen.
De oplossing was muurvaren.

boomsoort

besef

De winnaars van de winterpuzzel zijn:
L. Gros-Kingma uit Hallum
D. de Jong uit Buitenpost

circa

duif
(Frysk)

ontelbaar

Bij juist invullen vormen de letters in de genummerde vakjes
de oplossing.
Stuur de oplossing voor
9 april 2019 naar:

6

holte

7

17

Op avontoer yn
GEEF U
NU OP!

WWW.ITFRYSKEGEA.NL/EROPUIT

•
•

NATUURFOTOGRAFIE
Zondag 17 maart
09:30 - 11:30 uur
Park Martenastate
Sneeuwklokjes fotograferen
Zondag 24 maart
11:00 - 13:30 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Op pad over het Noarderleech
Dinsdag 2 april
13:30 - 15:30 uur
Park Martenastate
Maak foto’s van stinzenplanten
Zaterdag 27 april
13:30 - 15:30 uur
Park Martenastate
Maak foto’s van stinzenplanten

LEZING
Lezing ‘het neusje van de paling’
Kornwerderzand
Zaterdag 20 april
10:30 - 11:30 uur
Woensdag 1 mei
19:30 - 20:30 uur

Aanmelden? Bel 0511 – 53 96 18 voor activiteiten in de Alde Feanen
en voor alle overige 0512 – 38 14 48
Kosten (tenzij anders vermeld): Leden gratis (ook gezinsleden)
niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

VAAREXCURSIE
Alle vaarexcursie zijn in
Nationaal Park De Alde Feanen
Donderdag 21 maart
19:00 - 21:00 uur
Bij volle maan varen door de natuur
Zaterdag 6 april
19:00 - 21:00 uur
Reeën spotten
Zaterdag 13 april
10:30 - 13:30 uur
XL- beleving op het water
Zaterdag 20 april
19:00 - 21:00 uur
Reeën spotten
Zaterdag 27 april
07:00 - 09:00 uur
Zingende vogels
Woensdag 1 mei
07:00 - 09:00 uur
Zingende vogels
Donderdag 2 mei
19:00 - 21:00 uur
Reeën spotten

* Kosten:
Leden gratis,
Niet-leden € 4,-

KANOEXCURSIE 12+
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FIETSEXCURSIE

* Kosten:
Leden € 6,(t/m 12 jaar € 3.-)
Niet-leden € 9,- (t/m 12 jaar € 5.-)
Beleef de natuur in de Alde Feanen
vanaf het water
Zaterdag 16 maart
10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 23 maart
10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 30 maart
10:30 - 12:30 uur
Dinsdag 30 april
10:30 - 12:30 uur, 13:30 - 15:30 uur
Donderdag 2 mei
16:00 - 18:00 uur
Vrijdag 3 mei
10:30 - 12:30 uur, 13:30 - 15:30 uur
Zaterdag 4 mei
10:30 - 12:30 uur. 13:30 - 15:30 uur
Varen langs bijzonder mo(nu)ment
Lancaster R5682
Zondag 5 mei
10:30 - 12:00 uur
12:30 - 14:00 uur
14:00 - 15:30 uur
15:30 - 17:00 uur

SJOUWTOCHT

Zondag 7 april
06:30 - 10:00 uur
De Alde Feanen
Door het moeras voor vroege vogels

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

Woensdag 1 mei
10:00 - 15:00 uur
De Alde Feanen
’Struuntocht’

Zaterdag 27 april
18:30 - 21:30 uur
De Alde Feanen
Avondkanotocht langs reeën

* Kosten:
Leden gratis,
Niet-leden € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

* Kosten:
Leden € 6,(t/m 12 jaar € 2.-)
Niet-leden € 10,- (t/m 12 jaar € 6,-)

de Fryske natoer
WANDELEN
Zaterdag 16 maart
09:30 - 11:30 uur
Ketliker Skar
‘Nieuw leven ontluikt’

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

Zaterdag 20 april
10:00 - 12:00 uur
Park Martenastate
Stinzenplanten ontdekken

Zaterdag 16 maart
09:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
Door het eeuwenoude Rysterbosk

Zaterdag 6 april
14:00 - 16:00 uur
Lendevallei
Op ontdekkingstocht in een bijzonder
beekdal

Zondag 20 april
10:30 - 12:00 uur
Kornwerderzand
Wandelen bij het Afsluitdijk Wadden
Center

Zondag 7 april
10:00 - 13:00 uur
De Alde Feanen
Lente-kuier door De Alde Feanen en
Earnewâld

Zondag 21 april
09:30 - 11:30 uur
Rysterbosk
Voorjaarswandeling door het eeuwenoude Rysterbosk

Zondag 7 april
10:30 - 12:00 uur
Kornwerderzand
Wandelen bij Het Afsluitdijk
Wadden Center

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

Woensdag 10 april
14:00 - 16:00 uur
Wikelerbosk
Stinzenplanten ontdekken

Maandag 22 april
08:00 - 10:00 uur
Easterskar
‘Verborgen bewoners van het
laagveenmoeras’

Zondag 17 maart
14:30 - 16:30 uur
De Alde Feanen
Zondagmiddagwandeling
Donderdag 21 maart
18:00 - 20:00 uur
De Alde Feanen
Bij schemer en volle maan
Donderdag 21 maart
19:00 - 21:00 uur
Easterskar
Natuur ontdekken 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
Ontdek de Makkumernoardwaard
Zaterdag 30 maart
10:00 - 12:00 uur
Park Martenastate
Stinzenplanten ontdekken waarvan
vroeger alleen de adel genoot
Zaterdag 30 maart
14:00 - 16:00 uur
Ketliker Skar
Voorjaarsboswandeling
Zaterdag 6 april
09:30 - 11:30 uur
Makkumernoardwaard
Ontdek de Makkumernoardwaard
Zaterdag 6 april
10:00 - 12:00 uur
Park Martenastate
Stinzenplanten ontdekken
Zaterdag 6 april
10:00 - 12:00 uur
Mandefjild
Rondom de schaapskooi bij Bakkeveen

Zaterdag 13 april
10:00 - 12:00 uur
Park Martenastate
Stinzenplanten ontdekken
Zaterdag 13 april
10:00 - 12:00 uur
Ketliker Skar
Voorjaarsboswandeling
Zondag 14 april
06:30 - 08:30 uur
Bûtenfjild
Voorjaarszangers in de Sippen-Finnen
Vrijdag 19 april
20:00 - 22:00 uur
Ketlikerheide
Wandelen tijdens volle maan
Zaterdag 20 april
06:00 - 08:00 uur
De Alde Feanen
Vroege vogelwandeling
Zaterdag 20 april
09:30 - 11:30 uur
Warkumerwaard
Wandelen door een vogelparadijs

Maandag 22 april
10:00 - 12:00 uur
Park Martenastate
Stinzenplanten ontdekken
Zaterdag 27 april
10:00 - 12:00 uur
Park Huize Olterterp
De geschiedenis van landgoed Olterterp
Zondag 28 april
10:00 - 13:00 uur
De Alde Feanen
Lente-kuier door De Alde Feanen en
Earnewâld
Zondag 28 april
14:00 - 16:00 uur
Lendevallei
De Lendevallei herontdekken
Woensdag 8 mei
14:00 - 16:00 uur
Makkumernoardwaard
Vogel spotten op de Makkumernoardwaard
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Waterbeheer BELA

Goed waterschapsbeheer is
belangrijk voor de natuur.
Daarom werkt It Fryske Gea
nauw samen met Wetterskip
Fryslân. Het gaat om schoon
water, over een voor de natuur
gunstig peilbeheer en over
projecten waar natuur en
waterbeheer elkaar kunnen
versterken. De komende
waterschapsverkiezingen op
20 maart bepalen in welke
mate Wetterskip Fryslân de
natuuronderwerpen in het
beleid meeneemt. Wij vragen
dan ook om natuurbewust te
stemmen.
Tekst: Henk Dilling en Theun Wiersma
Foto: Dico de Klein
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ANGRIJK VOOR NATUUR
Veel Friese natuur is afhankelijk van
water. Zo mogen bijvoorbeeld de moerassen niet verdrogen, moet het water
schoon genoeg zijn om waterplanten te
laten groeien en hebben weidevogels
een hoog waterpeil nodig. Chris Bakker,
adjunct-directeur van it Fryske Gea:
“Op veel plaatsen beschermen we de natte natuur, terwijl ‘de buren’ juist een laag
waterpeil willen. Of er zijn maatregelen
nodig waardoor er minder mest en rioolwater in sloten en meren terechtkomt.
Daarom zijn de keuzes van Wetterskip
Fryslân enorm belangrijk. Het maakt
veel verschil welke waterschapspartijen
aan het roer zitten.” Volgens hem zijn
de waterschapsverkiezingen dan ook
van groot belang: “Iedere inwoner van
Fryslân kan iets betekenen voor de Friese natuur door bij de waterschapsverkiezingen bewust te gaan stemmen en
op te letten wat de partijen over natuur
melden. Bijvoorbeeld over schoon water, natuurvriendelijk peilbeheer en de
bereidheid om te investeren in projecten
waar natuur en water elkaar versterken.”
De Friese natuurorganisaties, de Friese
Milieu Federatie, de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en de sportvissers
pleiten voor een actief Wetterskip dat
via het waterbeheer ook aanverwante
doelen bereikt op het gebied van bijvoor-

Enkele jaren geleden zijn door Wetterskip Fryslân in samenwerking met
It Fryske Gea een natte verbindingszone en retentiepolders aangelegd
ten westen van Smalle Ee bij Drachten (foto). Een retentiepolder dient
als gecontroleerd overstromingsgebied bij wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval. Dit project in
het kader van het herstelprogramma
natuurvriendelijke oevers- en kaden
brengt waterbeheer, recreatie en natuur samen.

beeld weidevogelbeheer, natuurbeheer,
recreatie (watersport) en landschap.
Volgens Bakker is er sprake van een wisselwerking. “Vanuit It Fryske Gea vragen
wij Wetterskip Fryslân om de juiste omstandigheden voor de natuur te bieden.
Op onze beurt kunnen wij vaak helpen
bij het waterbeheer. Zo bieden wij bij
extreme regenval natuurgebieden aan
voor waterberging. En we beheren vooroevers langs het IJsselmeer en de Waddenzee die de dijken helpen beschermen.
Ook levert de natuur gratis schoon water. Door goed natuurbeheer dragen wij
daar ons steentje aan bij. Gelukkig is er
steeds meer oog voor de wisselwerking
tussen natuur en waterbeheer.”

Aandachtspunten
Schoon water
It Fryske Gea pleit voor een goede zwemwaterkwaliteit in Fryslân, voor de aanpak van vuilwaterlozingen en blauwalg,
voor het investeren in de ecologische
waterkwaliteit en voor het vergroten
van het waterbewustzijn.
Natuurlijk water
Meer dan nu het geval is, moet worden
ingezet op het vasthouden van water op
hogere gronden. Voor de natuur zouden
waar mogelijk meer vrij afstromende gebieden met een natuurlijk ﬂuctuerend
peil een grote winst zijn. Voor een goede
visstand is het nodig barrières voor visintrek op te heffen en moeten de Friese
sloten en natuurgebieden weer een optimale paaiplaats voor vissen worden.
Daarvoor moet het beheer van de oevers
worden afgestemd op wat de natuur nodig heeft.
Behoud van veenweide
Waar mogelijk wil It Fryske Gea de
veendaling beperken. Daarvoor moeten
rond de grote natuurgebieden brede
bufferzones worden ontwikkeld met
een hoger waterpeil. Ook huizen op
houten palen, wegen en leidingen heb-

ben last van het uitdrogen van het veen.
Het is een beter idee rond natuurgebieden en bebouwing hoogwaterzones in
te richten, waar ook recreatie, waterberging en waterzuivering een plaats
krijgen.
Waterveiligheid
Het belang van waterveiligheid is voor
Fryslân zeer groot. De natuur kan daarbij helpen, onder meer doordat natuurlijke vooroevers langs de Wadden en het
IJsselmeer de dijken helpen beschermen.
Ook kunnen opvangpolders voor extreme regenval worden gecombineerd met
nieuwe natuur. Daarvoor is nodig dat
Wetterskip Fryslân niet alleen naar dijkverhoging kijkt, maar ook naar integrale
projecten waarbij natuur en waterbeheer samen opgaan.
Waterbeleving en recreatie
It Fryske Gea en haar partners zien meer
mogelijkheden om langs de watergangen
recreatieve mogelijkheden te bieden,
zoals vissteigers en botensteigers. Het
waterschap kan kaden en schouwpaden
nog meer inzetten voor wandel- en fietspaden.
Tegelijk met de verkiezingen voor
Provinciale Staten op 20 maart wordt
ook een nieuw bestuur voor het waterschap gekozen. Aan het hoofd van
een waterschap staat de dijkgraaf,
net als een burgemeester benoemd
door de koning. De dijkgraaf wordt
bestuurlijk bijgestaan door een dagelijks en algemeen bestuur. Voor
het bestuur van Wetterskip Fryslân
stellen diverse politieke partijen kandidaten verkiesbaar. Daarnaast is de
partij Water Natuurlijk in alle waterschappen vertegenwoordigd. De
leden van deze partij zijn niet gebonden aan een politieke partij.
Voor meer informatie over de waterschapsverkiezingen kijk op:
www.wetterskipfryslan.nl
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Schatplichtig aan
ERFENIS LANDHEER
Als hoeder van de natuur is It
Fryske Gea zich er terdege van
bewust dat het behoud van
kwetsbare ﬂora en fauna nauw
samenhangt met de invulling
van het landschap. De natuur
en de cultuurhistorie zijn in
Nederland als delta waar de
mens volop heeft ingegrepen om
een bestaan op te bouwen met
elkaar verweven. Het landgoed
van It Fryske Gea in Olterterp op
de plek van het slot van landheer
Ambrosius van Boelens maakt
die spannende verwevenheid
zichtbaar. De edelman schiep
rond 1800 zijn eigen ‘Arcadië’
in Fryslân. It Fryske Gea weet
zich schatplichtig aan die
erfenis en wil het statige Park
Huize Olterterp in oude luister
herstellen.
Tekst: Fokko Bosker, foto: Dico de Klein

Medewerker Cultuurhistorie en erfgoed
Stefien Smeding is enthousiast over de
boeiende geschiedenis van het landschap
dat in Olterterp nog zo goed zichtbaar
aan de oppervlakte ligt. “Het is een bijzonder rijk verhaal. Door de eeuwen
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heen, feitelijk vanaf de middeleeuwen,
kun je de verschillende ontwikkelingen
door het menselijk handelen in het landschap zien.” Vanaf 1793 tot zijn dood in
1834 drukte Ambrosius van Boelens zijn
stempel op het boerengehucht Olterterp

en directe omgeving. Hij vormde het naar
zijn ideaalbeeld, een Arcadië. De landheer zette de wildernis van veenmoeras
en schrale heidevelden naar zijn hand.
Na het overlijden van zijn grootvader
erfde Ambrosius op zestienjarige leef-

houden schoven de nederzettingen in een
rechte lijn steeds verder van de beek af.

Verkavelingspatroon
Het oude verkavelingspatroon laat zich
goed lezen in het landschap, meent
Stefien. In zijn scheppingsijver maakte
Ambrosius slim gebruik van natuurlijke
en cultuurhistorische elementen. Vanaf
het landhuis aan de Achterwei liet hij de
Slotlaan aanleggen die tot aan het beekdal liep. Hij schiep een bospark met vijvers, wandelpaden, rustpunten en fraaie
boompartijen. Ook ontpopte hij zich als
een vooraanstaand bosbouwer die naar
hartenlust experimenteerde met nieuwe
zaden en beplantingswijzen. Op binnenlandse- en buitenlandse reizen gaf hij zijn
ogen goed de kost om zijn ideaalbeeld
van een gedroomd Arcadië te vervolmaken. In zijn drang om te scheppen, liet hij
zelfs stichtelijke elementen aanbrengen
zoals een hermitage en een huis waar bezoekers het contrast tussen arm en rijk
konden ervaren. “Hij wilde mensen volop
laten meegenieten van het landschap dat
hij creëerde.”

Eenheid herstellen

tijd vrijwel geheel Olterterp. Met enkele slimme aankopen wist hij een enorm
gebied met boerderijen, weilanden en
woeste grond tot aan het stroomdal van
het Koningsdiep in handen te krijgen.
Naast een zandpad dat vanaf de beek
tot aan het Kerkepad liep, liet hij Slot
Boelens bouwen. Dat pad volgde de ontginningsas in opstrekkende kavels vanaf
het Koningsdiep tot aan de zandrug waar
het huidige Olterterp ligt. De boeren die
zich in de eerste helft van de elfde eeuw
in het gebied vanaf de Boorne vestigden,
bouwden huizen en legden akkers aan op
de hoogveenkussens niet te ver van het
water. Door irrigatie en landbewerking
klonk het veen in en om droge voeten te

De ijver van Ambrosius om een oord te
scheppen vol bloemen, fruit en bossen,
helder water en vogelzang, past goed
bij de opgave van It Fryske Gea om mensen de schoonheid van de natuur en het
landschap te laten ervaren. De Stichting
In Arcadië heeft op verzoek van de verschillende grondeigenaren waarvan verzekeraar A.S.R. de grootste is, een toekomstvisie opgesteld die recht doet aan
de luister van het oude landgoed. “Door
het onderzoek hebben we beter zicht op
het totale verhaal gekregen. We kunnen
nu over de grens van het huispark heenkijken en zien hoe ons huidige bezit samenhing met de omgeving.” De uitdaging
voor It Fryske Gea is samen met andere
betrokkenen de vroegere eenheid tussen landgoed en omliggende landerijen
en bossen waar mogelijk te herstellen of
te versterken. Voor aanbevelingen zoals de aanleg van een uitkijkpunt bij het
Koningsdiep, herstel van wandelpaden,

de bouw van follies op plekken waar de
bouwwerken van Ambrosius stonden
en de komst van een informatiepunt
voor bezoekers bij uitspanning Het Witte Huis is de medewerking van andere
grondeigenaren nodig.

Plan van aanpak
Voor wat betreft het huispark neemt
It Fryske Gea alvast het voortouw. “Uit
een inspectie is gebleken dat van de
233 bomen rondom de villa er ongeveer een derde tussen nu en vijftien jaar
aan vervanging toe is. We kunnen niet
afwachten totdat de bomen omvallen.
Daar moeten we iets mee.” Daarom laat
It Fryske Gea een plan opstellen voor de
aanpak van het Park Huize Olterterp.
“We houden daarin rekening met de
geschiedenis en willen in de toekomst
oude landschapsstructuren herstellen.
Bijvoorbeeld door de Slotlaan door te
trekken in het park en oude paden terug
te halen. Ook kan de plaats van de vroegere moestuin en boomgaard nieuwe
accenten krijgen. Daar is in het recente
verleden een niervormige vijver aangelegd en dat past niet goed bij de oorspronkelijk functionele en strakke patronen uit de tijd van Van Boelens. Het
noodzakelijke herstelwerk geeft ons de
mogelijkheid het groene erfgoed beter
zichtbaar te maken.”
Stefien wil graag met de andere grondeigenaren in Olterterp om de tafel om te
onderzoeken of het haalbaar is voor
het hele vroegere landgoed de status
van rijksmonument te verwerven. “Nu
vallen alleen de villa, het koetshuis en
het voormalige ketelhuis onder die bescherming.” In haar opvatting is juist de
vroegere samenhang tussen landhuis,
park en omliggende bossen van groot
cultuurhistorisch belang. “We vinden
met elkaar dat wij wel een heel bijzonder verhaal te vertellen hebben. De
toekomstvisie houdt ons een spiegel
voor waar wij ons voordeel mee kunnen
doen. Het herstel van het park rondom
Huize Olterterp vormt een prachtig visitekaartje voor It Fryske Gea.”
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Live koekeloeren
DE WEBCAMS STAAN WEER AAN!

De webcams waarmee we vogelpaartjes van dichtbij kunnen begluren, staan
weer aan. Net als vorig jaar richt It Fryske Gea haar pijlen op de kerkuil en de
zeearend. Die laatste is net als vorig jaar een onzekere factor, want het zou
goed kunnen dat de zeearend weer voor het nest van buurman havik gaat.
Maak u klaar voor een nieuw seizoen Beleef de lente in It Fryske Gea!
Tekst: Marrit de Schiffart, foto’s: Hans Pietersma (zeearend), Huub Veldhuijzen (kerkuil)
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Zeearend/See-earn

Koekeloeren bij de zeearend
Vorig jaar trok de zeearend meer dan
vier miljoen kijkers. Niet alleen omdat deze broedende roofvogel voor het
eerst in de geschiedenis van zo dichtbij
te volgen was, maar vooral ook omdat hij
zich als een ware soapster ontpopte. Sip
Veenstra, weidevogelcoördinator, beheermedewerker en projectleider van het
webcamproject bij It Fryske Gea, kan er
een boek over schrijven. Het broedpaar
verkaste vlak voor de broedperiode naar
het nest van een havik even verderop.
Vervolgens broedde diezelfde havik vier
eieren voor de camera uit. Echter, de
zeearend bleef af en toe treiterig op het
webcamnest landen. De strijd tussen de
roofvogels leverde spectaculaire beelden
op, al helemaal toen de zeearend dreigde
de havikseieren te vertrappen. “Ik siet hast
oan it skerm fêstplakt doe’t de see-earn
op besite kaam en ﬂak foar dy aaien stie.
It wie sa spannend, ik tocht hy trapet alles
stikken. Ik seach live mei, want wy sieten
krekt yn fergadering doe’t it barde. Op de
achtergrûn hie’k it lûd fan de webcam oan.
Doe’t wy ynienen allegearre gekek hearden, wisten wy dat der wat oan ‘e hân wie.
Gelokkich stapte it bist ﬂak neist de aaien,
in spektakulêr momint dat ik net gau ferjitte sil!”
Het geruzie van de roofvogels leverde niet
alleen mooie tv op, maar ook een havikjong
en twee kleine zeearendjes. Sip hoopt daar
dit jaar weer op, maar dan liefst met een
broedende zeearend voor de camera. “It
soe echt bysûnder wêze as wy de grutste
fûgel fan Nederlân folgje kinne by it briedproses. Mar fansels is de hauk ek wolkom.”
De webcam staat gericht op hetzelfde nest
als vorig jaar. Het zou namelijk goed kunnen dat de zeearenden hun oude huis weer
innemen. Vooralsnog lijkt het daar echter
nog niet op, want de zeearend bouwde in
januari aan het andere nest. “Dat is sa, mar
dat seit neat, in see-earn kin op it alderlêste momint noch wikselje. By Lauwersmar
hat sa’n fûgel moannen mei in nêst dwaande west, mar fjirtjin dagen foardat de aaien lein waarden, begûn er mei in nij nêst.
Pas ein maart kinne wy dus definityf sizze
hokfoar nêst it wurdt.” Mocht het toch een
havik worden, dan levert dat eveneens
boeiende beelden op, want It Fryske Gea

heeft met medefinanciering van Beleef de
Lente van de Vogelbescherming een tweede camera laten plaatsen die de prooioverdracht van de havik in beeld moet brengen.
“As frou hauk op it nêst sit, fangt it mantsje
iten. Stel, hy pakt in protter, dan giet er
hooplik foar dy kamera sitten en plukt de
fearren. Wierskynlik fynt de proai-oerdracht dêr ek plak, al kin dat ek yn it nêst
barre. Machtich om te sjen.”

Zeearend/See-earn

Koekeloeren bij de kerkuil
Het is niet de eerste keer dat het broedproces van kerkuilen online gadegeslagen
kan worden. In 2014 volgden geïnteresseerden het wel en wee van een kerkuilpaar en hun jongen voor het eerst via de
website van It Fryske Gea. Freerk Jelsma,
bestuurslid van de Werkgroep Kerkuilen
Friesland en vrijwilliger bij It Fryske Gea,
was toen al betrokken bij het project.
Spectaculair waren de beelden van het
doden van een aantal jonge uilen door een
vreemd mannetje. “Ferskriklik om te sjen,
mar tagelyk unike bylden.” Toch hoopt hij
zoiets dit seizoen niet weer mee te maken.
De kenner is er vrij zeker van dat de kerkuilen deze lente voor de camera zullen
broeden. “Yn jannewaris sieten der al ûlen
yn ’e nêstkast. Heechstwierskynlik itselde pear as ferline jier, want ûlen komme
graach werom op it âlde nêst.”
Helemaal identiek is het nest niet, want
de nestkast op de zolder van het bedrijfsgebouw van It Fryske Gea in Earnewâld
is voorzien van een gloednieuwe camera.
Johan Bouwhuis, medeverantwoordelijk voor de techniek, en Freerk Jelsma
zijn er blij mee: “Dizze kamera is lytser,
makliker te brûken en jout skerpere bylden.” Kerkuilen zijn schuwe dieren, maar
merken niets van de camera. “Wy wurkje
mei ynfraread ljocht en stille apparatuer.”
Als alles goed gaat, begint het paargedrag van de kerkuilen in maart, komen
de eerste eieren in april en is er in mei
babynieuws te melden. Waarschijnlijk,
benadrukt de vrijwilliger: “Want elk seizoen docht wer bliken dat de natuer net
te foarspellen is.” Gelukkig maar.
Ook graag vogels volgen tijdens de
meest intieme momenten van hun leven?

Kerkuil/Goudûle

Havik/Hauk

Blogs
Naast de webcambeelden zijn er ook
videoclips van de hoogtepunten te
bekijken en verschijnen er met regelmaat blogs over het leven van de
roofvogels. Bloggers Sip Veenstra,
Jan de Boer, Meino Zondervan, Joy
de Vos en gastblogger Romke Kleefstra houden u op de hoogte over de
haviken/zeearenden. De hoogtepunten van de kerkuil kunt u lezen in de
blogs van uilenkenner Johan de Jong.

www.itfryskegea.nl/webcams
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Bijzondere
Waarnemingen van ﬂora en fauna in de natuurgebieden van It Fryske Gea zijn een belangrijke
graadmeter. Helemaal als ze bijzonder zijn. In 2018 en in de afgelopen winter is weer veel
bijzonders waargenomen, van een slapende bever tot slapende vogels en van paddenstoelen tot
wilde bijen.

Bevernieuws

Tuinvogeltelling

H. Bosma van de otter- en beverwerkgroep CaLutra houdt ons regelmatig op
de hoogte van bever-activiteiten tussen
Joure en Lemmer. De bever is doorgaans
schuw en laat zich niet makkelijk filmen.
Op een film van een wildcamera bij het
winterverblijf waren unieke beelden te
zien hoe het dier zich schoonmaakte en
midden in beeld languit ging slapen. Volgens H. Spruyt is er ook op de Makkumerwaarden nog altijd een bever aanwezig.

In het weekend van 25 tot en met
27 januari werd voor de negentiende keer de Nationale tuinvogeltelling georganiseerd. Landelijk deden
ruim 77.000 mensen mee aan de
telling.
De top drie verschilde in Fryslân niet
van de landelijke, namelijk huismus
op nummer één, de koolmees op
twee en de vink op de derde plaats.
Wel werden in Fryslân verhoudingsgewijs minder kauwen maar meer
spreeuwen gezien. In totaal werden
1.271.000 vogels geteld, waarvan
bijna 81.000 in onze provincie.

Paddenstoelen
Vanwege de grote droogte was 2018
een mager paddenstoelenjaar. Diverse
houtzwammen, zoals berkenzwam,
zwavelzwam, korstvuurzwam en eikenschorsschijfje wisten wel te overleven
en tot ‘bloei’ te komen. Deze soorten
kunnen ook bij gebrek aan regen nog
langer vocht uit hout onttrekken.
Het ‘Groene Groepje’, bestaande uit G.
Haga, M. Louwerse, S. Tapper, P. Zeinstra
en S. Zijlstra deed ondanks de droogte op
3 oktober in het Ketliker Skar toch nog
drie zeldzamere vondsten van gesteelde lakzwam, kleine bruine bekerzwam
en ongesteelde krulzoom. Alle drie zijn

Foto: H. Bosma

typische bossoorten. De zeldzame ongesteelde krulzoom groeit zonder steel op
dood hout van naaldbomen op voedselarme zandgrond. De opvallendste soort
is misschien wel de gesteelde lakzwam.
Ook dit is een onmiskenbare houtzwam
met een oranjebruine tot purperbruine
glanzende laag op de geelwit gerande
hoed en de steel. De gesteelde lakzwam
wordt ook gekweekt als medicijn ter verbetering van het immuunsysteem.
Opvallend was de afwezigheid van
wasplaten op zowel de Hoorn (Delleboersterheide) als de Huitebuersterbûtenpolder (meldingen van G. Haga en

Planten van heideterreinen
Effecten van de droogte waren eveneens
zichtbaar in de heidegebieden op de hogere zandgronden. Ook deze gebieden
zijn voor hun vochtvoorziening vooral
afhankelijk van regenwater. Op de Schaopedobbe verdorde pleksgewijs behoorlijk
wat struikheide. Desondanks vlogen er
begin augustus nog vrij veel heivlinders.
Heel opmerkelijk vond J. Schurer bovenGaspeldoorn, foto: Dico de Klein
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fam. Hunneman). Maar wasplaten zijn
qua vochtvoorziening afhankelijk van
regenwater en hadden dus duidelijk te
lijden van de droogte.
Afwezigheid van de paddenstoel (het
vruchtlichaam) betekent overigens niet
dat de soort is verdwenen. Het grootste
deel van deze organismen bevindt zich
immers onzichtbaar onder de grond (of
een ander substraat) in de vorm van de
zwamvlok of het mycelium; een netwerk
van schimmeldraden.

dien de massale bloei van kleine tijm en
valkruid (830 tegen 420 in 2017). Wellicht ging het om stressbloei?
In de tweede week van januari bloeide
in het Mandefjild alweer gaspeldoorn.
In Fryslân wordt deze sterk gedoornde
soort ook wel bremerheide genoemd.
Deze struik lijkt wel wat op brem. Ze kan
niet goed tegen strenge winters en neemt
sinds halverwege de jaren negentig duidelijk toe in Nederland.

waarnemingen
Vogelzaken

‘Gehoemp’ en ‘gezwiep’

Met maar één territorium op de Hon was
2018 een mager jaar voor de velduil op
Ameland. Het aantal velduilen is net als
de blauwe kiekendief sterk afhankelijk
van de muizenstand.
Buizerd en bruine kiekendief zijn de talrijkste soorten. Beide eten onder andere
konijn, ook als deze door ziektes, zoals
het RHD2-virus dat sinds 2016 ook op
Ameland rondwaart, zijn geveld.

De Makkumerwaarden hebben een grote aantrekkingskracht op vogels voor
rusten, broeden en foerageren en er
is dus altijd wat te beleven. H. Spruyt
geeft met regelmaat zijn vogelwaarnemingen door. Dit zijn de waarnemingen
van 2018. Een opvallende soort is de
krooneend die sinds 2005 broedt op de
Súdwaard. Op 20 april zwommen hier
zes mannetjes en twee vrouwtjes. Deze
eend eet waterplanten zoals kranswieren. Op 6 mei werd het ‘gehoemp’ van
de roerdomp zowel op de Noard- als
Súdwaard gehoord. Nog weer later in
het seizoen hoorde men het ‘gezwiep’
van een andere moerasbewoner, het
mysterieuze porseleinhoen. Aan het einde van de zomer kwam de reuzenstern
op bezoek. De IJsselmeerkust is een belangrijke tussenstop voor reuzensternen
waar ze kunnen rusten en vissen. Op 4
september zaten er 66 exemplaren op de
dam bij de observatieheuvel van de Warkumerwaard.

In 2018 werd het Easterskar voor de
vierde keer integraal op broedvogels geinventariseerd. Dat leverde een lijst van
82 soorten op. Het verschil met 2013
(90 soorten) zit in enkele incidenteel
of zeldzaam voorkomende soorten die
toen aanwezig waren, zoals tafeleend en
grauwe klauwier.
In tegenstelling tot het landelijk positieve beeld is de afname van enkele
water- en moerasvogels opvallend (bijvoorbeeld krakeend, rietzanger, blauwborst en bruine kiekendief). De oorzaak
is toenemende verruiging en verbossing
als gevolg van verdroging. Naar verwachting biedt de pas gerealiseerde
verbinding met de Tsjonger een oplossing. Soorten van overjarig rietmoeras
als bijvoorbeeld roerdomp, snor en purperreiger handhaven zich wel. Het beeld
van landelijk succesvolle soorten als grote bonte specht, appelvink (ouder bos),
roodborsttapuit en putter zien we ook in
It Easterskar terug. Nieuwkomer is sinds
enkele jaren de zwarte stern. Net als de
purperreiger betreft dit waarschijnlijk
verspreiding vanuit het nabij gelegen
Brandemeer.

Slapende vogels
Zowel visarend als zeearend vliegen
vaak langs de IJsselmeerkust om in een
naburig bosje te slapen. In het riet en
wilgenstruweel op de Koaiwaard sliepen
in de nazomer van 2018 tot wel 90.000
spreeuwen. Maar liefst 41 grote zilverreigers zochten bij kijkhut De Ral op
de Súdwaard begin augustus samen een
slaapplaats. Enkele dagen later sliepen
hier ruim 100 lepelaars in een meertje
tussen de dijk en de hut. Begin augustus
zochten meer dan duizend knobbelzwanen op het water bij de Noardwaard
voedsel, bijvoorbeeld fonteinkruiden.
In de winter bezochten ook honderden
kleine zwanen het IJsselmeer.

Kraanvogels

Meldingen
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Hoe zou het in 2019 komen met de
kraanvogels? Bij It Fryske Gea zijn we
nog vol van het geslaagde broedgeval op
de Delleboeren vorig jaar. Werden eind
oktober alweer vier exemplaren in de
buurt van de Delleboersterheide gesignaleerd, op 26 november hoorde en zag
H.J. de Vries zes kraanvogels over Huize
Olterterp vliegen.

door Sytske Rintjema en Mark Hilboezen

Bruine kiekendief/Brune hoanskrobber, foto: Hans Pietersma

Reuzenstern/Grutte klikstirns, foto: Hans Pietersma

Bijzondere insecten
Voor W. Poppe die al vanaf 2004 de nachtvlinders in
It Easterskar inventariseert wordt het steeds moeilijker om nog een nieuwe soort te noteren. Op 19
april werd hier vorig jaar evenwel voor het eerst een
exemplaar van de kamperfoelie-uil gefotografeerd.
De naam laat zich al raden welke plant als waardplant wordt gebruikt.
L. Gasser vond op het wandelpad richting de Catspoele een dode waterroofkever. Uit de determinatie door H. Boonstra van Wetterskip Fryslân bleek
het te gaan om Colymbetes paykulli. Deze kever leeft
vooral in zure wateren bij hoogveengebieden in de
buurt van Twente en de Achterhoek. Het was pas de
tweede waarneming van deze soort in Fryslân!
Vanwege onze verantwoordelijkheid voor zeldzame
en bedreigde wilde bijen doet Bureau FaunaX ieder
jaar in enkele reservaten onderzoek. In 2018 werden in 7 gebieden in totaal 74 soorten aangetroffen
waaronder enkele Rode Lijst-soorten. Op de Slachtedyk werd een behoorlijke populatie van de grashommel vastgesteld. De Huitebuersterbûtenpolder
blijkt leefgebied te zijn voor de zeldzame geelstaartklaverzandbij en moshommel. Onverwacht waren de
ontdekkingen van een grote kegelbij op Oost-Ameland, twee distelbehangersbijen in de Lendevallei,
een stomptandwespbij in de Huitebuersterbûtenpolder en een rosse kegelbij in Easterskar.
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Foto: Hans Pietersma

We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

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

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

Dankzij u.

