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Kom ook en doe mee!

OPEN DAG NATIONAAL PARK DE ALDE FEANEN

Zondag 26 mei: 12.00 – 16.00 uur, Koaidyk 8a, Earnewâld
It Fryske Gea en Nationaal Park De Alde Feanen
organiseren op zondag 26 mei een open dag in en
om het bezoekerscentrum in Earnewâld. Er zijn
allerlei activiteiten voor jong en oud: broodjes
bakken bij een kampvuur, knutselen, waterbal
len lopen, een speciale stormbaan voor de jeugd
en lekker actief bezig zijn. Maar ook zijn er vaar
excursies en verschillende demonstraties.

Een geslaagde middag voor het hele gezin!
• visroken
• kaarsen maken
• survivalbaan
• waterballon lopen
• kijken bij de imker en zijn bijen

Excursieprogramma
• vaarexcursie
vanaf 12.00 uur elk halfuur
• jeugdexcursie
13.30 en 15.30 uur
• survivalbaan
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 en 15.30 uur
KOM OP TIJD!
Wij werken voor de vaartochten, de jeugd
excursies en de survivalbaan met een kaartjes
systeem. Wees dus op tijd aanwezig om bij de
balie kaartjes te halen voor de activiteit! Deel
name aan de activiteiten is gratis. Voor de vaar
excursies en het kaarsen maken vragen we wel
en kleine bijdrage.

Bezoekerscentrum: Koaidyk 8a,
9264TP, Earnewâld
www.itfryskegea.nl/opendag2019

AMBACHTELIJK SCHAAPSCHEERDERSFEEST
zondag 2 juni
van 12.00 – 16.00 uur
Eén keer per jaar worden alle schapen van de kudde in Bak
keveen onder handen genomen. Meer dan 100 schapen
worden geschoren. Om ze in goede conditie te houden,
worden ook hun klauwen verzorgd. Een fascinerende klus
om mee te maken! Vandaar dat we een écht schaapscheer
dersfeest organiseren in de schaapskooi bij Bakkeveen.

Meer leuke activiteiten
• demonstratie schaapscheren
• demonstratie schapendrijven
• excursies over de heide
• broodjes bakken
• schminken

• wol oprollen
• wol spinnen
• muziek
• knutselactiviteiten

Locatie: Jarig van der Wielenwei 2, Bakkeveen
Parkeren: Nieuw Allardsoog
www.itfryskegea.nl/schaapscheerdersfeest2019
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‘NATUER MEI DE MIENSKIP’

COLOFON
‘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
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Roely Boer, Fokko Bosker, Henk Dilling,
Mark Hilboezen, Douwe Kootstra,
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GeaNijs
Nieuwe vogelkijkhut in De Alde Feanen
Column Douwe Kootstra / puzzel
Op aventoer yn de Fryske natoer
Schenking voor ‘It Slotsje’
Samenwerking met Natuurmonumenten
Bijzondere Waarnemingen

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.

GEANIJS
Voor meer informatie:

Oandacht foar
bioferskaat
Biodiversiteit is hot en trending en dat is goed. Men
sen worden zich meer en meer bewust hoe belang
rijk de rol van natuur is voor onze leefomgeving.
Dit komt natuurlijk ook omdat er veel publiciteit
is over de grote en zorgelijke achteruitgang van
onder andere insecten en vogels. Dat zet mensen
aan tot nadenken. Het wilde bloemenzaad schijnt
al bijna niet meer aan te slepen te zijn.
Ook de Friese natuur en milieuorganisaties blij
ven aandacht vragen voor het belang van biodi
versiteit. Ze gaan de komende drie jaar een grote
campagne met als titel ‘zonder biodiversiteit valt
er niets te beleven’ voeren. Het doel is mensen be
wust maken dat het verlies van biodiversiteit van
grote invloed is op ons dagelijks leven. Dit wordt
met een knipoog drie jaar lang, drie maanden per
jaar, onder de aandacht gebracht via billboards,
posters in bushokjes, via filmpjes en social media
als facebook, instagram, youtube, etc. Nieuws
gierig? Op www.watzullenwenoubeleven.nl staat
meer informatie over deze campagne.
Maar er gebeurt meer. Op zondag 19 mei wordt er
bijvoorbeeld samen met verschillende organisaties
uit Beetsterzwaag in Park Huize Olterterp een bij
enmarkt georganiseerd. En voor zaterdag 1 tot en
met dinsdag 4 juni hebben we het project ‘Waste
No Waste’ van viltkunstenares Claudy Jongstra
‘gestrikt’. Dit is te zien bij onze schaapskooi ‘Oan
‘e Wyk’ bij de Heide fan Allardseach. Dit project
vraagt aandacht voor het verstandig omgaan met
onze leefomgeving met onder andere excursies,
workshops en lezingen.
Er wordt dus genoeg georganiseerd dat een be
zoek waard is. Maar ik roep u ook graag op om zelf
actief met biodiversiteit bezig te gaan. Het is niet
alleen belangrijk, maar ook gewoon leuk!

WWW.ITFRYSKEGEA.NL/ACTUEEL

Voorbeeld voor Natuurinclusief Boeren
Op vrijdag 29 maart vond de over
dracht
plaats
van
het
unieke,
eeuwenoude
gebied
Rikkinge
Es
in Oosterwolde aan It Fryske Gea.
Directeur Henk de Vries en de huidi
ge eigenaar Sjoerd Hoekstra onder
tekenden ter plaatse de koopakte. Het
gebied wordt in het vervolg beheerd
door de oorspronkelijke eigenaar en
moet een voorbeeld worden voor
‘natuurinclusief’ boeren. Met de aan
koop door It Fryske Gea blijft een
karakteristiek stukje Fryslân behouden.

Digitaal Jaarverslag

In het uitgebreide, digitale jaarverslag
over 2018 legt It Fryske Gea verantwoor
ding af over de activiteiten, de resultaten
uit de natuur, natuurprojecten, recreatie,
educatie en financiën. Het jaarverslag is
online te raadplegen en biedt diverse ex
tra mogelijkheden. Zo zijn bijvoorbeeld
ook filmpjes van projecten opgenomen.

Nieuwsgierig? Vanaf medio mei kan het
jaarverslag worden bekeken via www.it
fryskegea.nl
Een beknopt papieren jaarverslag is er na
tuurlijk ook. Dat kan worden aangevraagd
bij het secretariaat via info@itfryskegea.nl
of tel. 0512 381448

Ondertekening Bijenpact

Dinsdagmiddag 19 maart ondertekenden
vijftien organisaties, waaronder It Fryske
Gea, in Natuurmuseum Fryslân in Leeu
warden het bijenpact. De handen worden
ineengeslagen voor lokale biodiversiteit en
om het probleem van de bijensterfte tegen
te gaan. Er zal worden gezocht naar manie
ren om de insectenstand te verbeteren. Het
streven is dat wilde bijen, zweefvliegen en
vlinders helpen de natuurlijke bestuiving
van voedselgewassen met meer dan tien
procent te vergroten. Het bijenpact moet
ten goede komen aan biodiversiteit én
economie. In een kegelvormig bijenhotel

van duurzaam grasbeton, ontworpen door
Ithran de la Rie uit Britsum, is het bijenpact
door de deelnemers verankerd.

Tot slot wens ik iedereen een mooie zomer toe.

Buitenmoment fotowedstrijd
Henk de Vries, directeur
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In samenwerking met De Friesland Zorg
verzekeraar zijn we weer gestart met de
'Buitenmoment fotowedstrijd'. Met elke
maand een ander thema en mooie prijzen
van € 300, . Het thema voor mei is dieren.
Doe ook mee! Schiet een dierenfoto van

jouw buitenmoment in een natuurgebied
van It Fryske Gea en maak kans op een
weekendje weg.
Je kunt tot het einde van de maand een foto
uploaden via www.buitenmoment.nl

STEUN VAN DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ
Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de
Nationale Postcode Loterij op 4 maart heeft
LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvan
gen voor natuur en landschap in Nederland.
Mede door deze steun is het mogelijk om in
ons land natuur en landschap te behouden
en beleefbaar te maken. It Fryske Gea maakt
deel uit van het samenwerkingsverband
LandschappenNL. Afgelopen jaar heeft It
Fryske Gea de steun onder andere aange
wend voor een bijdrage aan de realisatie van
een nieuw zeegemaal in de dijk bij Marrum.
Tijdens het Goed Geld Gala vond ook de de
finitieve toekenning plaats van een bijdrage
van € 15 miljoen voor het Droomfondspro
ject Holwerd aan Zee. In dit project is It Frys
ke Gea één van de vier participanten, samen
met Vogelbescherming, Waddenvereniging
en de Stichting Holwerd aan Zee.

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
Actie leerlingen basisschool
It Oerset, Heerenveen: € 250,
Schenking ter nagedachtenis aan
dhr. E.A. Bosma en mw. A. Bosmavan der Bijl
Legaat dhr. P. van Veen: 7% van nalatenschap
Hank Bartelink, directeur-bestuurder LandschappenNL, ontvangt de cheque van 13,5
miljoen van Caroline Tensen van de Nationale
Postcode Loterij (foto gemaakt door Roy Beusker Fotografie)

Medewerker AAN HET WOORD
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SCHENKINGEN

“Ik was direct enorm enthousiast over de baan. En al was het tijde
lijk, ik heb de gok maar genomen. Het voelde goed. Toen vrij kort
daarna de organisatie op zoek ging naar een vaste invulling voor de
vacature, heb ik gesolliciteerd. Wat ben ik blij dat ik uiteindelijk ben
gekozen en zo voor It Fryske Gea kan blijven werken. Een prachtige
organisatie, fijne collega’s en een goed doel: het beschermen van de
natuur in onze mooie provincie Fryslân!”

Koninklijke Smilde B.V., Heerenveen: € 500,
tbv renovatie plaggenhut Delleboersterheide
Jaap van Duijn Vogelfonds: € 4.000,
tbv weidevogelmaatregelen Botmar
Legaat mw. H.M.A. Dirkzwager: € 1.000,
Bercoop Fonds: € 500, tbv renovatie
plaggenhut Delleboersterheide

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
te laten lijken, worden oude,
adviseur Jan Bart Uildriks helpt u
houten palen hergebruikt voor
graag.
de staanders met daartussen tak
U
kunt
hem
bereiken
via
ken van wilgenopslag. Zo blijven
0512381448 of
bezoekers uit het zicht van de vogels
j.uildriks@itfryskegea.nl
in het water voor de kijkhut.

Vrijwilligers ACTIEF BIJ VOGELKIJKHUT DE RAL
De vrijwilligersgroep van Buismans eine
koai bij Piaam neemt ook het beheer van
de vlakbij gelegen vogelkijkhut de Ral
voor haar rekening. Op de foto zijn twee
vrijwilligers bezig de schutting langs het
toegangspad vlak voor de vogelkijkhut te
vervangen. Om het zo natuurlijk mogelijk

EERSTE SCHEP voor vismigratierivier
De eerste schep voor de Vismigra
tierivier bij de Afsluitdijk is een feit!
Om het kanaal breder te maken,
nam een kraan de eerste hap uit de
kade van het Van Harinxmakanaal
bij Harlingen. Hier moeten straks de
grootste binnenvaartschepen door
heen kunnen varen om een ﬂinke
hoeveelheid zand naar de Afsluitdijk
te varen. Het zand is afkomstig van
het werk aan de N31 in Harlingen en
wordt gebruikt voor de aanleg van
de Vismigratierivier

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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STUDENTEN BOUWEN

Vorig jaar brandde de vogelkijkhut in De Grutte Krite af. Vogelaars en bezoekers
van De Alde Feanen vonden het een groot gemis. Ze konden niet meer uitkijken
op de aalscholverkolonie. Gelukkig plaatst It Fryske Gea een fonkelnieuwe hut,
ontworpen en gebouwd door studenten van ROC Friese Poort Drachten.
Tekst: Marrit de Schiﬀart, Foto’s: Teun Veldman
Tekst: Roely Boer, foto’s: Hans Pietersma

“Ik hie noch noait in hokje boud en no
stiet der aanst samar in fûgelhutte fan
myn hân.” Trots schemert door in de
woorden van Wietze van der Zwaag
(19). Samen met zijn klasgenoten Jel
mer Nijboer (17) en Anne Brouwer (20)
van de opleiding Infrastructuur bouwde
hij de nieuwe vogelspottersplaats in het
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water van De Alde Feanen. Van ontwerp
tot nacalculatie kostte hen een klein half
jaar. Het trio kijkt tevreden terug op dit
leerzame proces. Anne: “Alles is útkom
men sa’t wy it berekkene hiene, binnen
budzjet én neffens planning. Dat is hiel
moai.”

Goede samenwerking
De studenten werkten hun plan zelf
standig uit. Als klant en aannemer keken
It Fryske Gea en Bouwbedrijf De Jong
& De Wal uit Grou over hun schouders
mee. Lauréan van der Sluis, student
Bos en Natuurbeheer aan Van Hall La
renstein in Velp, was als stagiair bij de

vogelkijkhut
natuurorganisatie ook betrokken bij het
project. De vogelkijkhut fungeerde dus
als leertraject voor meerdere partijen.
En geleerd hebben ze, al ging dat hier en
daar wel eens gepaard met strubbelin
gen. Waar de drie leerlingen van Friese
Poort alle werkzaamheden in principe
gezamenlijk uitvoerden, had Anne als
contactpersoon en verslaglegger een ex
tra opdracht. “It wie yn it begjin dreech
om elkenien oan te stjoeren en op gong
te bringen, mar it is slagge.”
Het hele proces begon met een verga
dering waarin It Fryske Gea de bedoe
ling met behulp van een ruwe schets en
de maten van de nieuwe vogelkijkhut
kenbaar maakte. Aan de hand daarvan
deed het trio veldonderzoek waarbij ze
vergelijkbare hutten bezochten. Vervol
gens tekenden ze het ontwerp en schre
ven het bestek dat weer werd gecontro
leerd door de calculator van De Jong &
De Wal. Daarna begon de bouw die drie
weken duurde. In die weken waren de
jongens elke dag van acht tot vier in de
loods van De Jong & De Wal. Wietze:
“Nei trije dagen hawwe wy noch in dei
werom west op skoalle om’t de maten
fan de tekening net hielendal kloppen.
Wy koene mar net betinke wat wy fer
keard dien hiene en dus moast in dosint
ús eefkes helpe.”

gunningen te maken, legt Anton Huite
ma, opzichter van district Midden van
It Fryske Gea uit. “De ielguozzekoloanje
yn De Prinsehôf is lytser wurden en in
bytsje ferskood. Dus woene wy de hutte
ek in bytsje ferskowe. Op dy wize is de
koloanje aanst wer fan tichterby te sjen.
Om reden fan it ferpleatsen moasten wy
in nije fergunning oanfreegje.” Dat duur
de volgens hem lang vanwege bureau
cratische rompslomp met als gevolg
dat de nieuwe spottersplaats pas na het
broedseizoen geplaatst kan worden.

Spectaculair op palen
Bij de plaatsing spelen de studenten ook
weer een rol. Anne: “De restanten fan de
âlde hutte moatte noch fuorthelle wur
de en wy moatte de ﬂonder en de trep
noch bouwe.” Daarna kunnen vogellief
hebbers weer terecht op deze bijzon
dere spottersplek. De hut staat specta

culair op palen midden in het water en
is alleen per boot bereikbaar. Je kan er
goed naar broedende aalscholvers kij
ken, maar ook andere waarnemingen
doen, zoals van zang en watervogels.
Anton Huitema: ‘Yn ’e maitiid en hjerst
kinst der ek grutte wite rigers en in fers
kaat oan einesoarten sjen en somtiden
seeearnen treffe. En ast echt mazzel
hast, dan swimt der in otter yn it petgat
foar de hutte foarby.”
Na de plaatsing volgt een feestelijke ope
ning belooft Anton Huitema als tevreden
klant. “Miskien kinne de studinten dan it
selsmakke buordsje mei de namme wol
op de hutte timmerje as iepeningshan
neling. De hutte komt ‘Ielgoes’ te hjitten.
De jonges hawwe goed wurk levere. Ik
sjoch posityf werom op dit proses en soe
graach wer ris oanklopje by de Friese
Poort.”

Projectmatig opleiden
Rob Jansma, docent op de Friese Poort,
benadrukt nog maar eens dat zijn trio
trots mag zijn. “Se hawwe hiel selsstan
nich wurke en my amper ynskeakele.
Dat se healwei eefkes fêstrûnen, heart
derby. Fan sokke hobbels learst it meas
te.” De jongens hebben de werkzaamhe
den in goede samenwerking met klant
en aannemer van A tot Z uitgevoerd.
Een mooi staaltje projectgestuurd on
derwijs, de opleidingsvorm die hoog in
het vaandel staat bij de Friese Poort.
Hoewel de hut volgens planning voor
het broedseizoen klaar was, kan hij pas
na het broedseizoen (15 maart  15 juli)
geplaatst worden. Dat heeft met ver

7

Kansrijke doorbraak

VOOR NATUUR

Lange tijd gold Nederland als lichtend voorbeeld hoe in een hoogindustriële samenleving toch
ruimte voor de natuur te creëren was. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vormde een stevig
netwerk van beschermde verbindingsroutes voor planten en dieren. Een medicijn om het verlies
aan biodiversiteit tegen te gaan. De laatste jaren kwam echter de klad in de realisatie, vooral door
ﬁnanciële tegenwind. Met een groot aantal partners ziet It Fryske Gea kansen de patstelling te
doorbreken door creatief samen te werken. ‘Hartstikke belangryk’, zegt directeur Henk de Vries
enthousiast. ‘Natuer mei de Mienskip’ doet een appel op het gezonde verstand.
Tekst: Fokko Bosker, foto’s: Dico de Klein
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De drie grootste natuurorganisaties in
Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten, voorzagen dat
de ambities van de EHS op de klippen
dreigden te lopen. Gebrek aan geld en
afkalvende medewerking van boeren die
grond moesten afstaan voor natuuront
wikkeling zouden de nekslag betekenen
voor de eerdere plannen. Fryslân steven
de tussen 2020 en 2027 af op een tekort
van ongeveer 68 miljoen euro. De pro
vincie die eindverantwoordelijk is voor
de Friese natuur suggereerde alleen nog
het wettelijk verplichte en hoognodige
te gaan realiseren. ‘Sa’n besuniging soe
hiel ellindich wêze’, stelt Henk de Vries.
De directeur van It Fryske Gea wijst er
op dat alle inspanningen van de afgelo
pen decennia om de natuur meer smoel
te geven in het slop konden raken. ‘Der
soe dan in natuernetwurk oerbliuwe
mei grutte gatten deryn. It werom
kommen fan de seeearn, de otter en
de kraanfûgel bewiist dat robúste na
tuergebieten heechnedich binne om
sukses te hawwen.’ Hij voorziet dat het
samenwerkingspact achter ‘Natuer mei
de Mienskip’ het mogelijk maakt losse
schakels alsnog met elkaar te verbinden.
‘De natuer yn Fryslân wurdt dêrtroch
mear falide. Natuerûntwikkeling is essin
sjeel om it ôfnimmen fan soarten tsjin te
gean.’ De provincie heeft in het verleden
al 6500 hectare grond verworven, maar
heeft die wegens gebrek aan geld voor
alsnog niet als natuur ingericht. Daar
naast moet nog eens 2000 hectare een
natuurfunctie krijgen om de doelstelling
van Natuurnetwerk Nederland te halen.

Breed pact
Door rechtstreeks te overleggen met
grondeigenaren en boerenorganisaties
wisten de natuurorganisaties een breed
pact te smeden. Met LTONederland,
Het Friesch Grondbezit, Kollektivenbe
ried Fryslân, Feriening Biologyske Boe
ren Fryslân, Wetterskip Fryslân en de
Friese Milieufederatie willen It Fryske
Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonu
menten in nauwe samenwerking meer
natuur realiseren. ‘Wy biede de Pro

vinsje in helpende hân om
út de ympasse te kommen
troch in berop te dwaan op
de krêft fan al dizze orga
nisaasjes. Dit is op en top
‘mienskip’. De organisaasjes
fertsjintwurdigje in grutte
efterban.’ De krachtenbun
deling vergroot niet alleen
het draagvlak voor meer natuur in de
samenleving, het maakt het tevens mo
gelijk om sneller resultaat te boeken.
‘Wy kinne ekstra gas jaan om projekten
dy’t al in skoftke op ’e planke lizze foarm
te jaan.’ Door combinaties met natuurin
clusieve landbouw, waterdoelen zoals
de inrichting van buffers in beekdalen
om bij hevige neerslag de watervloed
tijdelijk op te vangen en het vastleggen
van CO2 in de bodem kan het eindresul
taat zelfs beter zijn dan de oorspronke
lijke plannen. ‘Wêr’t it ús om draait, is
dat der mear blommen en bisten yn it
fjild komme en de lânbou kin ús dêrby
helpe. Boeren binne net tsjin de natuer,
salang’t it de bedriuwsfiering mar net yn
it paad sit.’

Draagvlak
Als Provinciale Staten in juli akkoord
gaan met het aanbod van ‘Natuer mei
de Mienskip’ zal de natuurontwikkeling
in de Lendevallei, het stroomdal van het
Koningsdiep, het DrentsFriese Wold, de
Mieden bij Buitenpost en NoardFrys
lân Bûtendyks daarvan profiteren. ‘It
soe prachtich wêze as wy bygelyks fan
it Keningsdjip tusken Al
lardseach en Aldeboarn in
oaniensletten natuergebiet
mei in bochtige, streamen
de beek meitsje kinne. De
hannen jokje ús om oan ’e
slach te gean.’ Door met de
andere maatschappelijke
organisaties de teugels in
handen te nemen en daar
bij nauw op te trekken met
de provincie als eindver
antwoordelijke, verwacht
It Fryske Gea oude tegen
stellingen te overwinnen.

‘It is in stap op wei nei in nije manier om
de Fryske natuer om te foarmjen en yn
te rjochtsjen. It útgongspunt is dat de
einbehearders fan begjin ôf oan meitin
ke oer hoe’t de natuer oanlein wurdt en
hoe’t it behear dêrfan stâl krije moat.
Draachﬂak is essinsjeel.’

Voorbeeldmodel
Het aansprekende Friese initiatief om de
realisatie van natuurdoelen een stevige
duw in de rug te geven, mag zeker op be
langstelling uit andere delen van het land
rekenen. Het zou een voorbeeld kunnen
zijn om elders volgens een soortgelijk
maatschappelijk model aan de slag te
gaan. De kwaliteit staat daarbij voorop.
‘Wy sjogge it as in kâns om natuergebie
ten robúster foarm te jaan en tagelyk de
feangreideproblematyk oan te pakken en
klimaatoplossingen en natuerynklusive
lânbou te realisearjen.’ Zodra Provinciale
Staten in juli het licht op groen zetten, start
het initiatief ‘Natuer mei de Mienskip’ met
twee proefprojecten. Dit om ervaring op
te doen met de aanpak voor beheer van
grond in samenwerking met gebruikers als
boeren en/of recreatieondernemers.
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Minder maaien voor

Buin zandoogje / Brún sâneachje, foto Dico de Klein

Wie vlinders concreet wil helpen, kan zijn voordeel doen
met de uitkomsten van een driejarig onderzoek naar
insectenvriendelijk graslandbeheer. “We zijn met zijn allen
veel te netjes”, stelt Sytske Rintjema van It Fryske Gea.
“We maaien massaal te snel, te vaak en te strak. Hoe losser
we omgaan met maaien, hoe groter de kans dat we van
dartelende vlinders kunnen genieten.”
Tekst: Amber Boomsma, foto: Dico de Klein
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méér vlinders
Iedereen die zijn tuin of boerengrasland
graag en vaak kortwiekt, mag zich aan
gesproken voelen. Toch steekt Sytske
als specialist natuurkwaliteit en beheer
namens It Fryske Gea eerst de hand in
eigen boezem. “Ook bij het beheer van
onze graslanden – ruim 5000 hectare –
schiet efficiëntie het doel soms voorbij.
Bovendien was er de afgelopen decennia
zoveel aandacht voor weidevogels, dat
we vlinders, bijen en andere insecten een
beetje uit het oog verloren. Tot het besef
kwam dat ook graslandinsecten sterk on
der druk staan. Dit was mede aanleiding
om in 2015 te starten met een praktisch
onderzoek (zie kader) naar maatregelen
voor insectenvriendelijk graslandbeheer.”

wordt gemaaid, blijft er niets van ze over.”
We willen juist zo graag zuinig zijn op al
het prachtigs dat uit die rupsen en pop
pen tevoorschijn kan komen: oranjetipjes,
argusvlinders, hooibeestjes, kleine vuur
vlinders, zandoogjes, icarusblauwtjes en
andere graslandvlinders. “Als ze eenmaal
vliegen, hebben de vlinders bloemen
nodig om zich te voeden met nectar en
stuifmeel. Maar dat groene gras vol pink
sterbloemen, rolklaver, schapenzuring en
ander bloeiend kruidenrijkdom is dus al in
een veel vroeger stadium van belang. En
ook ná de zomer blijft het nodig om de
len van het grasland te laten staan, zodat
rupsen en poppen ongestoord de winter
doorkomen.”

Voldoende kruidenrijk
gras

Maaien in etappes

De vlinders in het bijzonder zijn onder
werp van gesprek, omdat ze zo tot de
verbeelding spreken. “Het punt is dat
we meestal pas aan vlinders denken als
we ze zien. Terwijl ze éérst een heel lang
voortraject moeten zien te overleven als
rups en pop. Een fase waarin nog veel mis
kan gaan, zeker als we te fanatiek aan het
maaien slaan. Vlinders zetten hun eitjes af
op bloemensoorten of gras en de rupsen
hebben datzelfde kruidenrijke grasland
nodig om zich te kunnen voleten. Het pro
ces van eten en vervellen duurt tot wel
zes weken voordat ze groot genoeg zijn
om zich te verpoppen. Als er in die tijd al

Argusvlinder / Argusflinter, foto: Dico de Klein

Het is dan ook niet verrassend dat gefa
seerd maaien één van de meest effectieve
maatregelen bleek tijdens het driejari
ge onderzoek naar insectenvriendelijk
graslandbeheer. “Een kwestie van bij elke
maaibeurt een deel laten staan. In het
ideale geval ongeveer de helft en dan bij
voorkeur het deel dat op dát moment in
het jaar interessant is voor vlinders. Bij
voorbeeld stukken waar bloemen bloei
en. Of juist randjes waar poppen kunnen
overwinteren. Door in etappes te maaien,
krijgen alle vlindersoorten de ruimte om
hun complete levenscyclus te voltooien.
Bovendien profiteren ook bijen en andere
insecten van gefaseerd maaien.”

Zwart spriet dikkopje / Swart teister groukopke
Foto: Henk de Vries

Klein geaderd witje / Lytse swartstreek wytflinter
Foto: Henk de Vries

Hooibeestje / Heaflinter, foto: Henk de Vries
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Ikarus blauwtje / Ikarus blaujurkje
Foto: Hans Pietersma

“Voor boeren is het praktisch om per
ceelranden of slootkanten langer te laten
staan, maar thuis in je eigen tuin mag het
ook best wat speelser”, tipt Sytske. “Zo
maaien wij thuis altijd om de bloemen
heen. Zorgen voor méér bloemen bleek
tijdens het onderzoek ook een effec
tieve maatregel voor vlindervriendelijk
graslandbeheer. Dat kan bijvoorbeeld in
de vorm van meerjarige kruidenranden.
Vooral op agrarische percelen valt er nog
veel te winnen. Daar past bijvoorbeeld
prima rode klaver, wat ook eiwitrijk voed
sel voor grazers is. In tuinen, bermen en
parken kan creatiever gezaaid worden,
maar liefst wel met biologische zaden van
inheemse plantensoorten.”

Schoonheid zien

Distelvlinder / stikelflinter
Foto: Dico de Klein

It Fryske Gea stimuleert het insecten
vriendelijk graslandbeheer bij haar
pachters en past het ook toe binnen de
eigen gebieden, met respect voor de
natuurlijke bloemenrijkdom. “We kijken
bij het gefaseerd maaien goed naar de
kansrijke delen. Zo zijn kades bijvoor
beeld gunstig vanwege de luwe plek
jes. Het komt neer op maatwerk. Soms
is maaien echt nodig, maar er zijn altijd
randen of hoeken die je kunt laten staan.
Als je maar moeite wilt doen. Gelukkig
hebben we de tijd mee, er is toenemen
de aandacht voor vlinders en bijen. Van
gemeenten en waterschappen tot boe
ren en burgers: iedereen wil wel iets
doen en we weten nu wat echt werkt.”
“Toch blijkt het daadwerkelijk toepassen

Kleine vuurvlinder / Lytse fjoerflinter
Foto: Dico de Klein

nog best een opgave. We zijn wat door
geslagen in het netjes maken van de bui
tenruimte en die cultuur van ‘rjocht en sl
jucht’ is niet van de ene op de andere dag
verdwenen. Dan hoor ik mensen in de
voorjaarsperiode opgetogen vertellen
dat ze alweer gemaaid hebben en denk
ik: ai, daar zijn weer heel wat vlinders
in de dop verloren gegaan. De uitdaging
is echt om meer rommelige, natuurlijke
hoekjes en randen te laten staan en daar
de schoonheid van te leren zien. Zodat
we straks weer volop kunnen genieten
van dartelende vlinders.”

Meer weten?
Vraag de informatiefolder op bij It Fryske
Gea of kijk voor tips op de website van de
Vlinderstichting. Daar is ook het onder
zoeksrapport te vinden.
www.vlinderstichting.nl

Vlindervriendelijk beheer kan óók in eigen tuin!

Dagpauwoog / Deipau-each
Foto: Dico de Klein
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It Fryske Gea heeft in samenspel met
agrarische natuurvereniging It Lege
Midden en de Vlinderstichting van
2015 t/m 2017 geëxperimenteerd
met verschillende insectenvriendelijke
beheermaatregelen op graslandter
reinen. Na wetenschappelijke analyse
van alle gegevens zijn eind 2018 twee
effectieve maatregelen gepresenteerd
die ook prima kleinschalig zijn toe te
passen in de eigen tuin.

• Gefaseerd maaien van slootkanten,
graspercelen, bermen en tuinen. Om
het simpel te houden: maaien mag,
maar laat altijd een gedeelte staan, zo
dat beschutte vegetatie beschikbaar
blijft.
• Meerjarige kruidenranden in gras
land en bloemen in tuinen, bermen en
ander openbaar groen verschaffen
vlinders de benodigde nectar en stuif
meel als voedsel.

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

Informatie
Wandelroutes
De wandelroute door het Noarderleech nabij de bunker
bestaat al een aantal jaren, maar de wandelroute ‘Dob
benpaarden’ is nieuw. Een blijvende herinnering aan de
paarden op de door water omgeven dobbe die werden
gered door amazones. De routes worden aangegeven
door duurzame markeringspaaltjes. Buiten het broedsei
zoen (15 maart – 15 juli) is struinen door het hele gebied
toegestaan.

WANDEL

ROUTE
Paardendobbenroute en
dwars door het Noarderleech

Wandelroute Dobbenpaarden (7 km)
Start achter de zeedijk bij Marrum ter hoogte van het
tempeltje van kunstenaar Ids Willemsma. De met gele
en roodwitte paaltjes gemarkeerde route begint na het
klaphek bij het kunstwerk en het infopaneel. Tijdens het
broedseizoen (15 maart – 15 juli) is de rode route afge
sloten. Wandelaars moeten wel rekening houden met
een oversteek op drie plaatsen via smalle bruggen en met
soms hekwerken met overstapjes.
Parkeren kan nabij het tempeltje, aan het eind van de
Ozingaloane in Marrum.

Wandelroute Noarderleech (4km)
Start bij het Kweldercentrum, Noorderleeg 5a, 9074 TG
Hallum. Daar zijn ook parkeerplaatsen.

Honden
Honden en grazende paarden, koeien en schapen gaan
niet samen. Dus zijn honden niet toegestaan.

Tip
In een natte periode zijn laarzen aan te bevelen. Met een
verrekijker is al het moois nog beter te zien.

It Fryske Gea
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag

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

Dwalen door de weidse, boeiende wereld
van het Werelderfgoed Waddenzee
achter de zeedijk

De boeiende wereld op de
grens van land en water
Het unieke kwelderareaal van Noard-Fryslân

herfst. De oorverdovende stilte wordt regelmatig

Bûtendyks strekt zich uit van Zwarte Haan tot de

doorbroken door het oorstrelende geluid van

veerdam bij Holwerd. Van de grofweg 6500 hectare

opvliegende zwermen vogels. Geen wonder dat de

zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden

weidse, boeiende wereld achter de zeedijk behoort

en kwelderwerken heeft It Fryske Gea meer dan

tot het Werelderfgoed Waddenzee.

4200 hectare in bezit en/of beheer. Ongeveer 165
hectare is particulier bezit. De zomerpolders zijn
op basis van natuurbeheer verpacht en van half
mei tot half oktober grazen er koeien, paarden
en schapen. Door de begrazing ontstaat een
gevarieerde vegetatie waarvan ook de broedende
wad-, kust- en weidevogels proﬁteren. Jaarlijks
rusten en foerageren er een miljoen vogels. Het
is een eldorado voor ﬂora en fauna en elk seizoen
heeft zijn eigen bekoring. Het hele jaar zorgen
planten voor kleur, van het groen in het voorjaar
tot het uitbundige kleurenpalet in nazomer en

Tekst: Roely Boer
Foto’s: Archief It Fryske Gea, Richard Bonthuis, Dico de Klein
en Hendrik van Kampen

Wandelroute Paardendobben
In de stormnacht van 31 oktober 2006 overstroomde Noard
Fryslân Bûtendyks. De 150 paarden die er graasden werden
ingesloten door het water en zochten hun heil op de rand
van de Ozingadobbe. Opgepakt en onderkoeld. Meerdere
reddingspogingen strandden totdat een amazone uit een na
bij dorp bedacht om de leider te halsteren en mee te nemen
waardoor de kudde zou volgen. Zo gingen zes amazones op
3 november het water in. Halsteren bleek niet eens nodig, de
kudde volgde vanzelf. De beelden gingen de hele wereld over.
Twaalf jaar later maakt een wandelroute het mogelijk dit bij
zondere verhaal te beleven.

Drinkwatertoren
Vroeger werd het zoete water uit de dobbe gepompt en opge
slagen in de watertoren. Later werd een waterleiding aange
legd naar dit waterreservoir. Inmiddels wordt het leidingwa
ter rechtstreeks naar de drinkbakken gevoerd.

6 Inlaag
Voor het ophogen van de kade is grond afgegraven en een zo
genoemde ‘laagte’ gecreëerd die zich in herfst en winter vult
met regenwater. Wanneer het regenwater in het voorjaar
verdampt, ontstaan slikrandjes waar weide en kustvogels
eten kunnen vinden. Vooral kluten profiteren van insecten en
wormpjes.

1 Tempeltje
In 1993 waren de Friese zeedijken op Deltahoogte. Ter afslui
ting van het project is een monument geplaatst op de zeedijk
bij Marrum. Het ‘tempeltje’ is gemaakt door kunstenaar Ids
Willemsma.

2 Kunstwerk
Start route. Het monument van Machiel Braaksma symboli
seert met de afdrukken van paardenhoeven in het beton het
redden van de paarden.

3 Ozingadobbe
Op de rand van deze dobbe stonden de paarden opgepakt te
wachten op hulp. Gelukkig kregen ze wel hooi en water totdat
ze door de amazones werden gered. De bedoeling is dat hier
een herinneringsmonument in het water komt. Sense of Place
is al vergevorderd met de plannen en financiering.

7 Proefverkweldering
Om kennis en ervaring op te doen zomerpolders te ‘ontpol
deren’ tot kwelder zijn in 2000/2001 langs een hele strook
proefkwelders gerealiseerd. Met deze proefverkweldering
heeft It Fryske Gea zeer waardevolle ervaring opgedaan door
langjarige monitoring van opslibbing, vegetatieontwikkeling
en onderzoek naar broed en trekvogels.

8 Oosterdobbe en schuilhok
Dit hok werd vroeger gebruikt voor het materieel voor landbe
werking. Tegenwoordig is het een slechtweerschuilplaats voor
wandelaars en inventarisatievrijwilligers. Boerenzwaluwen
vinden er nestgelegenheid.

9 Oude sluisje

Voor een oversteek over de uitwateringsslenk De Ryd en
nog twee watergangen zijn voetgangersbruggen met vossen
kerend hekwerk geplaatst.

Het oude sluisje over de afwateringslenk dateert waarschijn
lijk uit 1919. Het fungeert als afwateringssluis voor de zo
merpolder en keert via kleppen het zoute zeewater buiten de
polder. Vanuit cultuurhistorische waarde wordt samen met
Vogelbescherming Nederland gewerkt aan restauratie. De
aanvraag voor financiering via het Waddenfonds is ingediend.

5 Alde dobbe

10 Vangkooi

De paarden zijn voor de stormnacht eerst op deze hoge dob
be gebracht waar ze een relatief veilige overnachtingsplek
hadden. Op onverklaarbare wijze zijn ze tijdens de storm
nacht toch naar de lagere Ozingadobbe vertrokken.
Onderstel windmolen
Het bovenstel van deze oude Amerikaanse windmolen is
verdwenen, maar het onderstel is een baken op de dobbe.

De pachter kan in deze vangkooi het vee bijeen drijven voor
het veilig terugkeren naar de vaste wal aan het eind van het
seizoen.

4 Voetgangersbrug

GRote foto binnenkant

Kluut / klút

Wandelroute Noarderleech
Deze wandelroute bestaat al geruime tijd, maar is onlangs wel
iets gewijzigd en verlegd. Maar zeker de moeite van een wan
deling waard.

1 Kweldercentrum
In het onbemande kweldercentrum is voor jong en oud alle in
formatie te vinden over de historie en de waarden en nut van
dit unieke kwelderareaal. De slogan luidt niet voor niets: Eerst
even binnen kijken om buiten meer te zien.

2 Start wandelroute
3 Kijkscherm
Voor een mooi overzicht over de nieuwe uitwateringsslenk
achter gemaal De Heining is op een verhoging een kijkscherm
geplaatst.

4 Bunker
Deze oefenbunker is een restant uit de Tweede Wereldoorlog.
Vanuit de bunker zijn er in voor en najaar scholenprogram
ma’s. Onder leiding van vrijwilligers gaan leerlingen in het
uitgestrekte gebied op excursie. Binnen kijken kan niet, boven
genieten van het boeiende uitzicht wel.

5 Westerdobbe
Tijdens hoog water is dit een uitwijkplaats voor vee. Regenwa
ter wordt in de dobbe opgevangen zodat het vee beschikt over
drinkwater.

Slechtvalk / Noardske Falk

Meer weetjes
Diversiteit
De diversiteit aan planten van zomerpolders en kwelder is on
misbaar voor ﬂora en fauna. Veel soorten zijn afhankelijk van
elkaar. Zo eten insectenlarven uitsluitend kwelderplanten.
Jagen roofvogels op muizen en stofzuigen vleermuizen in de
avondschemer de lucht schoon. Zelfs voor vissen is het water
tussen zoet en zout van groot belang.

Vogelparadijs
Elk jaargetijde kent het gebied zijn eigen vogelsoorten. In het
voorjaar is het een ideaal broedgebied voor weide en kustvo
gels. Vooral kluut, noordse stern en kokmeeuw bouwen er hun
nest. In voor en najaar brengen duizenden trekvogels hier
hun vetreserves weer op peil, zoals de tienduizenden brand
ganzen. De veldleeuwerik voelt zich hier zomers goed thuis.
Steltlopers als kluut, goudplevier, rosse grutto, wulpen en bon
te strandlopers struinen het slik en polders af. Roofvogels als
torenvalken, buizerds, slechtvalken, smellekens, kiekendieven
en soms zelfs de zeearend zijn te spotten.

Kwelders vol kleur
Zomerpolders en de zilte kwelders hebben elk hun eigen ve
getatie, zoals zilverschoon, zeealsem, zeekraal, groene strand
kweek, zeeaster, gerande schijnspurrie, spiesmelde, zeeweeg
bree, melkkruid, aardbeiklaver en zwenkgras. Ook zeldzame
Rode Lijst soorten zoals Engels lepelblad, zeegerst en dui
zendguldenkruid zijn er te vinden.

Melkkruid / molkkrûd

Paradys

COLUMN

en goed sykje. Op de krekt wat hegere richeltsjes fine
wy samar fiif, seis ljippenêsten op in rychje. Freon tsjirk
is dan mei syn briedsel noait fierôf. Alles wurdt opslein
yn de BFVWapp. Mei help fan GPS set de neisoarger de
nêsten te plak, dy ferskine daliks op de stippekaart yn de
kompjûter.
Alle kearen as ik it reservaat yn stek, sjoch ik al út nei de
ferrassings, de bysûndere fynsten. Dy binne der altyd.
Dat iene losse eineaai, dy ﬂeurich kleure dobber boppe
op in modderklute of it noch waarme en knap bestoppe
nêst fan de skiere goes, dy’t der treﬂik yn slagge is om
sûnder dat wy it seagen wei te wurden.
Yn de natuer is de dea altyd tichtby. Spoaren genôch op
de blaugerzen: skedeltsjes, bonkjes, in heal fergiene iel
reager of in krekt út elkoar ropte do.
Us hichtepunt fan in moarn en middei hinne en wer stap
pen is it nêst fan de hoants. Dizze slim bedrige fûgel briedt
yn Nederlân hast nergens mear. Wy steane der justjes
langer nei te sjen, meitsje in foto en konkludearje dat it op
dizze suver waarme dei in foarrjocht is om hjir te wêzen.
Oan de ein fan it briedseizoen is de boekhâlding kom
pleet. Wat ha dy 45 sompige hectares opsmiten oan
nêsten? Dat koe wol minder: 63 ljip, 6 skries, 8 tsjirk, 2
hoants, 10 ljurk, 6 giele boumantsjes, 4 skiere guozzen en
in pear einen en markols. En no mar ôfwachtsje wat der
grut wurdt.

DOOR DOUWE KOOTSTRA

De sinne skynt, de loft is blau. Oer de kime skoot in
trein. Fryslân, de lege midden: wetter, greiden en romte.
Om my hinne hat de natuer alle folumeknoppen iepen
draait. Skriezen, tsjirken en ljippen alaarmje rûnom. De
noait stilfallende begelieding is fan de ljurken, trije hege
stipkes. In kilometer fierderop gakkelje eskaders guozzen oer de puollen. De blaugerslannen, dêr’t ik hoeden
trochhinne trêdzje, ha de hiele winter blank stien. Troch
it iepen setten fan in slûs foelen de persielen stadichoan
drûch. De fisken streamden mei, it boezemwetter yn. De
grouwe snoek deun foar myn learzens hat de eksodus
mist. Hy is al ﬂink oanfretten en leit oanspield tsjin in
brede râne fan djerreblommen. It fûle giel fan de folop
bloeiende planten stekt prachtich ôf tsjin it helderdon
kere sleatswetter. Altyd as ik hjir omstap, sjoch ik de
swartwyt foto’s foar my út it midden fan de foarige iuw.
Dizze hiele omkriten stienen parten fan it jier folslein ûn
der wetter; de seizoenen hienen it behear sels noch yn
hannen. Mar oer ien smelle wei koenen jo yn de doarpen
komme.
Ik stean op ferbean terrein en dêrom is it myn moaiste
maitiidsdei. Myn maat is frijwilliger by Steatsboskbehear
en ynventarisearret de briedfûgels op de blaugerslan
nen; in sniper paradys mids de útstoarne en spikerhurde
steppes fan de moderne molkeyndustry. Ik assistear. Us
wurkwize is klassyk. Earst fanôf de daam mei de kiker de
bewenners in skoft observearje. Dan foarsichtich rinne

DOORSTREEP

PUZZEL
Bij juist invullen vormen de zes
overgebleven letters en woord.
Stuur de oplossing voor
2 juli 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 winter
puzzel zijn:
Yvonne KampenSpinder
P. Pijlman
De oplossing was Amarant.
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Op aventoer yn
GEEF U
NU OP!

WWW.ITFRYSKEGEA.NL/EROPUIT

•
•

NATUURFOTOGRAFIE
De Alde Feanen
14 juli 10:00  12:00 uur
Close-up en macrofotografie
29 augustus 19:00  21:00 uur
Water bij zonsondergang (12+)
Ketliker Skar
24 mei 09:00  11:00 uur
Landschap op de Ketlikerheide
Buismanskoai Gytsjerk
17 augustus 09:30  11:30 uur
Mysterieuze eendenkooi
Noard-Fryslân Bûtendyks
18 augustus 10:00  13:00 uur
Noarderleech in bloei

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
Beleef de natuur van de Alde Feanen
vanaf het water
De vaartochten met de Blaustirns zijn op:
Zaterdag
van 10.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30
Donderdag van 19.00 – 21. 00 uur
Dinsdag van 19.00 – 21.00 uur
Van 1 juli tot 31 augustus wordt vaker gevaren.
Kijk voor de data en de soort excursie op
www.itfryskegea.nl/bezoekerscentrum
of bel 0511  539618.

* Kosten:
Leden € 6,
(t/m 12 jaar € 3.)
Nietleden € 9, (t/m 12 jaar € 5.)
Zingende vogels
Zaterdag 11 mei 06:00  09:00 uur
Zaterdag 8 juni 13:30  16:30 uur
Aalscholverkolonie
Zaterdag 18 mei
10:30  12:30 uur, 13:30  15:30 uur
Midzomeravond
Vrijdag 21 juni 20:30  22:30 uur

ZEILEXCURSIE MET EEN HISTORISCH SCHIP
OVER HET IJSSELMEER
FIETSEXCURSIE
11 mei 13:30  16:30 uur
Ketliker Skar
De natuur van ZuidFryslân
26 mei 13:30  16:00 uur
Einekoaien Lytse Geast
Naar de Mulderskoai
2 juni 13:30  16:30 uur
De Alde Feanen
Kloosters, landschapshistorie en
volksverhalen
10 juni 13:30  15:30 uur
Bûtenfjild
25 augustus 13:00  17:00 uur
Beekdalen van Lende en Kuunder

LEZING
‘Het neusje van de paling’
Kornwerderzand
16 juni 10:30  11:30 uur
13 september 19:30  20:30 uur
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Kornwerderzand
Zaterdag 18 mei 10:00  12:00 uur
Zaterdag 15 juni 10:00  12:00 uur
Zaterdag 27 juli 10:00  12:00 uur

SPECIALE
WANDELINGEN
Fluezen
7 juli 13:30  15:00 uur
4 augustus 13.30 – 15.30
Westhoek-Koehoal
31 augustus 10:00  13:00 uur
Trekvogels en cultuurhistorie

Zaterdag 3 augustus
10:00  12:00 uur
Zaterdag 14 september
10:00  12:00 uur

WORKSHOP
Creabea in de buitenlucht (16+)
De Alde Feanen
11 mei 13:30  16:00 uur
14 september 13:30  16:00 uur

SJOUWTOCHT
KANOEXCURSIE 12+
De Alde Feanen
1 mei 19:00  22:00 uur
25 mei 05:00  09:00 uur
1 juni 05:30  09:30 uur
21 juni 19:00  22:00 uur
7 september 8:00  21:00 uur
15 september 07:00  10:00 uur

18 mei 10:00  15:00 uur
De Alde Feanen
’Struuntocht’ door de Alde Feanen
7 september 08:30  13:30 uur
NoardFryslân Bûtendyks
Stevig wandelen op het Noarderleech

de Fryske natoer
WANDELEN
Tjongerdellen
Zaterdag 11 mei
19:00  21:00 uur
Flirtende watersnippen
De Alde Feanen
Zondag 12 mei
05:30  07:30 uur
Vroege vogels
Zondag 19 mei
14:00  16:00 uur
Libellen en vlinders
Zondag 16 juni
14:00  16:00 uur
Otterleefgebied
Zaterdag 13 juli
14:00  16:00 uur
Libellen en vlinders
Zondag 11 augustus
14.00 – 16.00 uur
Libellen en vlinders
Vrijdag 23 augustus
20.30 – 22.00 uur
Op zoek naar vleermuizen
Zondag 25 augustus
15.00 – 17.00 uur
Ketliker Skar
Zondag 12 mei
07:00  10:00 uur
Zingende bosvogels
Zaterdag 1 juni
14:00  16:00 uur
Op zoek naar landgeiten
Zondag 30 juni
14:00  16:00 uur
Zaterdag 13 juli
10:00  12:00 uur
Woensdag 31 juli
19:00  21:00 uur
Op zoek naar
witte damherten
Zaterdag 10 augustus
10:00  12:00 uur
Tijgerspin zoektocht
Woensdag 28 augustus
19:00  21:00 uur
Bosbeheer en letterzetter
Wilhelmina-oard
Woensdag 15 mei
14:00  16:00 uur
Woensdag 28 augustus
14:00  16:00 uur

Ketlikerheide
Woensdag 19 juni
19:00  21:00 uur
Donderdag 18 juli
19:00  21:00 uur
Zaterdag 3 augustus
09:15  12:00 uur
Woensdag 14 augustus
19:00  21:00 uur
Zondag 25 augustus
10:00  12:00 uur
Tweede Wereldoorlog
Donderdag 5 september
18:30  20:30 uur
Rysterbosk
Zondag 12 mei
09:30  11:30 uur
Zondag 21 juli
19:00  21:00 uur
Kornwerderzand
Afsluitdijk Wadden Center
Zondag 12 mei
10:30  12:00 uur
Zondag 9 juni
10:30  12:00 uur
Zaterdag 13 juli
10:30  12:00 uur
Zaterdag 7 september
10:30  12:00 uur
Noard-Fryslân Bûtendyks
Zondag 12 mei
14:30  17:00 uur
Trekvogels en cultuurhistorie
Zaterdag 18 mei
10:00  12:30 uur
Spot de alarmerende kluut
Zondag 16 juni
10:00  12:30 uur
De ontluikende kwelder
Zondag 28 juli
19:00  22:00 uur
Zondag 4 augustus
12:00  15:00 uur
Warkumerwaard
Zaterdag 18 mei
09:30  11:30 uur
Vogelparadijs
Zaterdag 8 juni
09:30  11:30 uur
Bloeiende orchideeën

Schaopedobbe
Zaterdag 18 mei
10:00  12:00 uur
Natuur als leverancier
Vrijdag 31 mei
19:00  21:00 uur
Planten uit de ijstijd
Vrijdag 21 juni
20:30  22:30 uur
Midzomernacht
Donderdag 11 juli
19:00  21:00 uur
Terug in de tijd
Vrijdag 23 augustus
19:00  21:00 uur
Vos, das en ree
Easterskar
Zondag 19 mei
07:00  10:30 uur
Karre karrekiet!
Lendevallei
Zondag 19 mei
10:00  12:00 uur
Onderwater leven
Makkumernoardwaard
Zaterdag 25 mei
09:30  11:30 uur
Zaterdag 15 juni
09:30  11:30 uur
Woensdag 10 juli
14:00  16:00 uur
Peazemerlannen
Zaterdag 25 mei
13:00  15:30 uur
Vrijdag 9 augustus
19:00  21:30 uur
Zaterdag 7 september
09:00  11:30 uur

Taconisbosk
Donderdag 30 mei
07:00  09:00 uur
Zondag 8 september
10:00  12:00 uur
Ottema-Wiersmareservaat
Vrijdag 31 mei
19:00  21:00 uur
Moerassig Bûtenfjild
Mandefjild
Vrijdag 14 juni
19:00  21:00 uur
Dinsdag 16 juli
19:00  21:00 uur
Dinsdag 23 juli
19:00  21:00 uur
Dinsdag 30 juli
19:00  21:00 uur
Dinsdag 6 augustus
19:00  21:00 uur
Delleboersterheide
Zondag 14 juli
10:00  12:00 uur
Libellen en vlinders
Diakonievene
Donderdag 6 juni
19:00  21:00 uur
Bûtenfjild
Vrijdag 19 juli
19:00  21:00 uur
Bouwepet
Grutte Wielen
Zaterdag 10 augustus
14:00  16:00 uur
Blommenpracht

fotootje
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Versterkring IJsse

Het IJsselmeer speelt in tijden van droogte een voorname rol als zoetwaterreservoir. Dat bleek nog
eens tijdens de recordbrekende zomer van 2018. Omdat de versnelde klimaatverandering extreme
weerschommelingen steeds aannemelijker maakt, is door de overheid besloten in het voorjaar het
peil van het IJsselmeer met maximaal tien centimeter te verhogen. Zo’n wisselend waterpeil als buffer
noopt tot extra bescherming van de natuur. “De kust slyt ôf, der bliuwt gjin natuerlike râne mear oer”,
zegt adjunct directeur Chris Bakker van It Fryske Gea over de aanpak. Districtshoofd Germ van der
Burg vindt de versterking een prachtige kans voor de natuurgebieden langs het IJsselmeer.
Tekst: Fokke Bosker
Foto’s: Dico de Klein
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elmeerkust
De afkalving van de Friese IJsselmeer
kust is feitelijk al jaren aan de gang, maar
zou door het nieuwe peilbesluit vererge
ren.. Een goed meer beschikt over een
gevarieerd begroeide oever. Door het
onnatuurlijke peilbeheer waarbij het
water in de winter laag staat en in de
zomer juist hoog ontbreken een mooie
rietkraag en geschikte paaigronden voor
vissen. Chris Bakker: “Yn it ferline is de
Iselmar dêrom wolris karakterisearre
as in deade bak wetter. De fiskstân is efterútgien en dêr ha fûgels ek wer fan te
lijen.”

te herstellen en uit te breiden. Op die
manier verwacht It Fryske Gea de ero
sie door hoge waterstanden en het on
derlopen van nesten van weidevogels
tijdens het broedseizoen een halt toe
te roepen. “Troch it lân bûtendyks út te
wreidzjen en wat op te heegjen kinne wy
de gefolgen fan it hegere wetterpeil kea
re.” Dankzij de financiële compensatie
kunnen tevens enkele lang gekoesterde
natuurwensen in vervulling gaan. “De
Fryske Iselmarkust wurdt in stik moaier.
Blydskip oerhearsket. Dit is posityf foar
de natuer.”

Natuur proﬁteert
optimaal

Financiële impuls

Grondige oppepper

In februari van dit jaar stelde minister
Cora van Nieuwenhuizen van Infra
structuur en Waterstaat twaalf miljoen
euro beschikbaar. Vogelbescherming
Nederland, de provincie Fryslân en de
gemeenten SúdwestFryslân en de Frys
ke Marren vullen dat bedrag aan tot 16,9
miljoen euro voor kustversterking, de
aanleg van nieuwe natuur, fietspaden
en stranden. De financiële impuls past
in de ontwikkeling waarin het geschon
den blazoen van het IJsselmeer wordt
opgepoetst. “Wy kantelje fan malêze nei
optimisme. Der wurdt oan alle skroeven
tagelyk draaid sadat oer de hiele liny
ferbetteringen mooglik binne.” Vogelbe
scherming Nederland kon de financiële
bijdrage leveren uit een gift van de Post
code Loterij voor haar programma ‘Meer
IJsselmeer’. Het doel daarvan is alle pro
jecten rond het IJsselmeer een stevige
zet de juiste kant op te geven. Goede sa
menwerking is daarbij doorslaggevend.

De aanpak in Fryslân past in de Agenda
IJsselmeergebied 2050. Daarin heb
ben zestig organisaties, overheden en
belangengroepen afgesproken samen
op te trekken in het IJsselmeergebied.
Door waterveiligheid, natuur, cultu
reel erfgoed, recreatie, scheepvaart en
economische slagkracht te koppelen en
integraal te verbeteren, krijgt het hele
gebied een grondige oppepper, zo is
de verwachting. Verduurzaming van de
visserij, bevordering van de vismigratie
vanuit de Waddenzee, de aanleg van de
Marker Wadden en de creatie van een
natuurlijke kustlijn maken daar volgens
Bakker deel van uit. “Dit is foar elkenien
goed.”

De lage delen van de Workumerwaard
hebben al jaren achtereen ernstig te
lijden van afslag. De buitenwaard rolt
langzaam op. Elk jaar gaat er afhanke
lijk van het aantal stormen wel twee tot
vier meter af. De strook grond tot de
zomerdijk wordt steeds smaller. “As wy
de bûtenwaard behâlde wolle moatte
wy fersterkje.” Door de voorgenomen
zandsuppletie is het mogelijk de kust
rand weer zo’n 50 tot 150 meter terug te
leggen en te voorkomen dat het gebied
steeds opnieuw onderloopt of verder
afkalft. Zo’n dynamische, wat hogere
buitenrand helpt om de pionierbroeders
te behouden. Ook kolonievogels zoals de
kokmeeuwen en weidevogels profiteren
ervan. De laatste jaren gingen door hoog
water zeker acht van de tien keer in het
voorjaar nesten verloren.

Een mooi voorbeeld van het gezamen
lijk optrekken is het verdiepen van de
recreatieve vaargeul It Soal naar Wor
kum, verbeteringen voor zwemmers en
surfers die last hebben van het ondiepe
water en de aanleg van een strekdam.
Het zand dat vrijkomt bij deze opera
tie wordt gebruikt om het aanpalende
natuurgebied in de Warkumerwaard

De mouwen kunnen worden opge
stroopt. Germ van der Burg kan amper
wachten tot de schop de grond ingaat
om de natuurgebieden langs de IJssel
meerkust te versterken. Voor de Wor
kumerwaard, de Mokkebank en Tacozijl
is er volop werk aan de winkel. “It is in
prachtige kâns om ús terreinen steviger
yn te rjochtsjen.”

Vogels en vissen
Door oude sloten en dichtgeslibde slen
ken uit te diepen en op twee plaatsen
een verbinding met het IJsselmeer te
maken, blijft het water in het natuur
gebied wel een belangrijke rol spelen.
“As der in stoarmﬂoed driget, slute wy
it gebiet by heech wetter yn it briedsei
zoen ôf mei in saneamde ‘stoarmbried
kearing’.” De schuiven in de geulen staan
dicht als het waterpeil in het IJsselmeer
lager is, zodat er paaiplaatsen voor vis
ontstaan. Het nabijgelegen Stoeckherne,
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Foto: Hans Pietersma

een gebied van Staatsbosbeheer, lift mee
op de aanpak. Daar wordt opgeschoten
bos verwijderd, worden slenken hersteld
en pioniersstranden aangelegd.
De oude strandwal die in een boog tegen
de Mokkebank aanligt, maakt het moge
lijk voor de kust een nieuwe polder te cre
ëren met een natuurlijker peil. Door de
zandbank met een dijkje aan weerszijden
te verlengen, is het mogelijk water langer
vast te houden. Er ligt een oude slenk
tegen de vroegere zeedijk aan, waar
door het gebied behoorlijk wat reliëf
heeft. “Troch dûkers mei kearkleppen
oan te lizzen kinne wy de Mokkebank
better ûnder wetter hâlde mei in heech
peil yn ’e winter en sakje litte nei in leger
peil yn ’e simmer.” Moerasbroedvogels
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zoals porseleinhoen, roerdomp en grote
karekiet zijn heel specifiek afhankelijk
van zulke omstandigheden. Door het on
dergelopen grasland van de Mokkebank
bereikbaar te maken voor vis uit het IJs
selmeer kan de vis hier eieren afzetten in
het onder water staande grasland.
“Dit natuerlike peil smyt in sterk natuer
gebiet op dat ekologysk sjoen folle bet
ter funksjonearret.” Het riet langs het
Mirnser Klif is feitelijk voor vissen te
droog om er te schuilen of te paaien en
ook niet bijzonder interessant voor moe
rasvogels. Een aanvullende maatregel is
het plaggen van het riet en het uitgraven
van ondiepe slenken zodat er over een
lengte van twee kilometer een brede,
natte strook rietland met veel variatie
voor terugkomt.

Graslandproef
Interessant in het kader van de hoog
gespannen verwachtingen rond na
tuurinclusieve landbouw is de proef bij
Tacozijl met het tijdelijk onder water
zetten van grasland. Door een koppe
ling aan de strook moeras onder aan de
IJsselmeerdijk zouden vissen optimaal
moeten profiteren van dit experiment.

Ondiep water warmt in het voorjaar
snel op waardoor watervlooien en an
dere minieme beestjes massaal groei
en. Vissen zoals snoek, brasem, ruis- en
blankvoorn en karpers kunnen hier hun
eitjes afzetten. Voordat de jonge vissen
naar het moeras aan de andere kant
van de dijk zwemmen, kunnen ze hier
razend snel opgroeien. “Der binne te
min paaiplakken foar fisken en dat hat
direkte gefolgen foar de fûgelstân.” Er
zijn gesprekken gaande met een boer
om tegen een onkostenvergoeding
in het voorjaar vijf tot tien hectare
grasland onder water te zetten. Welke
periode maakt de boer niet. Daardoor
kan It Fryske Gea experimenteren om
te kijken wat de effecten zijn.
It Fryske Gea en andere betrokkenen
benutten dit jaar voor de planvoorberei
ding en het aanvragen van de benodigde
vergunningen. Waarschijnlijk zullen de
eerste ingrepen in 2020 plaatsvinden.
“As it út ekologysk eachpunt wei fe
rantwurde is, geane wy sa gau mooglik
oan ’e gong. In goede útfiering is it alder
belangrykste. It is in prachtkâns om nije
puzelstikjes te lizzen.”

Schenking voor
IT SLOTSJE
Een bijzondere woning met een boeiende historie, verscholen
op een bijna mystieke plek tussen de bomen van het Ketliker
Skar. Gebouwd in neo-renaissancestijl met rood-witte luiken
en met natuursteen bedekte trapgevels. Dat is het beschermde
rijksmonument ‘It Slotsje’ van It Fryske Gea.
‘It Slotsje’ werd in 1915 gebouwd als bui
tenverblijf in opdracht van de familie Bie
ruma Oosting die hier voornamelijk in de
zomer verbleef. De familie was in het begin
van de vorige eeuw in het bezit gekomen
van Oranjestein in Oranjewoud en begon
met de aanleg van bossen waaronder het
Ketliker Skar. Dit werd later een geliefd
jachtgebied waarvan in de herfstperiode
door familie, vrienden en bekenden veel
gebruik werd gemaakt. ‘De heren’ zoals de
grondeigenaren en hun jachtaanhang wel
werden genoemd, namen dan hun intrek in
‘It Slotsje’ om van daaruit de uitgestrekte
bezittingen te bejagen. Bijzondere ele
menten in de woning zijn het tegeltableau
met bloemen uit de achttiende eeuw, een

Foto: Dico de Klein

vermoedelijk zeventiendeeeuws schilde
rij boven de haard en… een handgemaakte
kachel.

Kachel als schenking
Vanaf 1946 werd het zomerverblijf in
gezet als dienstwoning voor boswachter
Ruurd Libbenga en zijn gezin. Tijdens een
jaarlijkse controle of de woning netjes
genoeg werd onderhouden, deed de heer
Oosting een toezegging aan mevrouw
Libbenga: ”Griet, die kachel poets jij goed.
Het staat niet in mijn testament, maar als
ik kom te overlijden dan is de kachel voor
jou.”
Toen de familie Libbenga in 1963 naar een
dienstwoning in Oranjewoud verhuisde,

ging de grote kachel mee. Maar de kachel
bleek een staindeweg en kwam als blik
vanger in de etalage van smid Tadema in
Katlijk. Het beheer bleef echter wel bij
de Libbenga’s. Met het opknappen van ‘It
Slotsje’ begin jaren negentig kreeg It Frys
ke Gea de kachel in bruikleen. De natuur
organisatie had het natuurgebied met het
de woning in 1969 in bezig gekregen. On
langs is de kachel door K. Libbenga met een
officieel contract geschonken aan It Fryske
Gea waardoor het zijn oude vertrouwde
plekje ook in de toekomst kan behouden.

Originele elementen
It Fryske Gea is blij met de schenking. En
de huidige bewoners, Benny Klazenga en
Mirella Wielenga, vinden de kachel ook
echt bij ‘It Slotsje’ horen. Toen zij hier ruim
26 jaar geleden kwamen wonen, werd het
huis opgeknapt waarbij zoveel mogelijk
originele elementen intact zijn gelaten.
Met de schenking van de kachel is het inte
rieur van de jachtkamer rijksmonumentaal
waardig.

Foto: Mirella Wielinga
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Arjen Kok, provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten:

DE NATUUR IS EEN GEWELDIGE
VAN INSPIRATIE EN ENERGIE”

In de natuur kunnen we ontspannen en op adem komen. Natuur inspireert, motiveert en geeft
ons nieuwe energie. Dat moet vooral zo blijven. Daarom is het belangrijk om de natuur- en
landschapskwaliteit te behouden en de biodiversiteit te vergroten. Aan het woord is provinciaal
ambassadeur Natuurmonumenten Arjen Kok.
Tekst: Henk Dilling, foto’s: Arjen Kok

Wat doet een provinciaal ambassadeur
Natuurmonumenten?
“Een ambassadeur is verantwoordelijk
voor de belangenbehartiging en be
stuurlijke vertegenwoordiging in provin
ciale netwerken. Natuurmonumenten
heeft zes provinciale ambassadeurs.
Mijn werkgebied is Friesland, Gronin
gen en de Wadden. Als ambassadeur
ben je onder andere betrokken bij het
ontwikkelen van activiteiten van Na
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tuurmonumenten in je werkgebied. Je
bent ook regisseur bij de uitvoering van
die activiteiten. Verder bouw en onder
houd je een netwerk met personen en
organisaties die belangrijk zijn voor Na
tuurmonumenten, zoals It Fyske Gea.
Natuurmonumenten wil een zichtbare,
betrouwbare en inspirerende samen
werkingspartner zijn. Als provinciaal
ambassadeur draag ik daar mijn steentje
aan bij.”

Hoe werken jullie samen met
It Fryske Gea?
“Een voorbeeld is ‘Natuer mei de Mien
skip’. Negen organisaties, waaronder It
Fryske Gea en Natuurbeheer, willen ge
zamenlijk werken aan de Friese natuur.
Het doel is om natuur te creëren voor iedereen, waarbij het belang van biodiver
siteit voorop staat. Het is een stap op weg
naar een nieuwe manier van het omvor
men en inrichten van de Friese natuur.

BRON
Het uitgangspunt is dat eindbeheerders
vanaf het begin meedenken over hoe de
natuur wordt aangelegd. Maar ook over
wie de natuur gaat beheren. De organi
saties willen dit in partnerschap met de
provincie oppakken. Dit moet tot een be
ter resultaat leiden. (Meer hierover meer
op pagina 8).
Nog meer voorbeelden?
“Waardevol is ook de ‘Coalitie Blauwe
Hart Natuurlijk’, die gaat het om een
samenhangende aanpak voor het IJssel
meergebied. Dit is een prachtig gebied
met karakteristieke polders, dijkzones
en groot open water. Door de aanleg van
de Afsluitdijk en de inpoldering heeft
het IJsselmeer te kampen met een aan
tal ecologische problemen. Een slechte
visstand bijvoorbeeld, waardoor voed
selgebrek voor diverse soorten water
vogels dreigt. De functie van het IJssel
meer als trekvogelroute komt hierdoor
in gevaar. Samen met It Fryske Gea en
andere samenwerkende partijen vinden
wij het een uitdaging om de ecologische
waarden én het economische potentieel
van het voormalig Zuiderzeegebied te
versterken. Projecten als de Vismigra
tierivier in de Afsluitdijk en de aanleg
van de Marker Wadden zijn daar goede
voorbeelden van.”
Wat zijn de verschillen tussen Natuurmonumenten en It Fryske Gea?
“We vinden allebei dat de natuur een
geweldige bron van inspiratie en energie
is, waar je kunt ontsnappen aan het rit
me van de maatschappij en heerlijk kunt
ontspannen. In ons werk maken we ons
sterk voor de natuur, het landschap en
voor cultuurhistorische waarden. Het
grootste verschil zit in het werkgebied. It
Fryske Gea is actief in de provincie Frys
lân. Natuurmonumenten werkt in heel
Nederland.”
Waar staat Natuurmonumenten voor?
“We zorgen landelijk voor ruim 100.000

hectare natuur. Duinen, heide, veenwei
den, bossen, beken, plassen, moerassen,
kwelders, uiterwaarden, stuifzanden,
plekken met cultuurhistorische waarde en
landgoederen met historische gebouwen.
Veel kwetsbare dieren en planten kunnen
alleen in deze beschermde gebieden over
leven. Door klimaatverandering stijgt de
temperatuur en daarmee de zeespiegel.
We hebben te maken met extremere tem
peraturen, heftige regenbuien en periodes
van droogte. De natuur kan ons helpen.
Natuurgebieden nemen na een heftige
storm water op en verspreiden water als
het lange tijd warm is. Dat is essentieel.
Juist nu we de natuur extra hard nodig
hebben, wordt de hoeveelheid natuur
steeds kleiner. Nederland bestaat voor
15 procent uit natuur. De rest gebruiken
we voor industrie, wegen en landbouw.
Wil de natuur goed kunnen functioneren,
dan zou de oppervlakte natuur eigenlijk
moeten verdubbelen. De groei van natuur
kan prima hand in hand gaan met econo
mische groei.”
Hoe pak je dat aan?
“Door creatiever en duurzamer om te
gaan met de beschikbare ruimte. Nieu
we natuur ontwikkelen op plekken en
manieren waar je niet zo snel aan zou
denken. Op grote schaal doen we dat nu
al met de Marker Wadden in het Marker
meer. Maar het kan ook kleiner. We kun
nen groen creëren tussen winkels, op industrieterreinen, op daken van fabrieken
en kantoren en in onze achtertuinen.”
Waar ben je trots op?
“Bijvoorbeeld op het feit dat we met onze
700.000 leden iets kunnen veranderen in
Nederland. Dat bleek in 2015 toen dank
zij onze campagne het wetsinitiatief voor
kustbebouwing werd ingetrokken.”
Waar maken jullie je zorgen over?
“Over de achteruitgang van de biodiver
siteit. In Nederland liep de natuurkwali
teit in de vorige eeuw veel sneller terug

Arjen Kok

dan het Europese gemiddelde. Steeds
meer plant en diersoorten belandden
op de Rode Lijst van bedreigde soorten.
Veel van deze soorten gaan nog steeds
achteruit. Daarom moet juist Nederland
zich inzetten voor behoud van de biodi
versiteit. Wij vinden dat het Nationale
Natuurwerk, voorheen de Ecologische
Hoofdstructuur  het netwerk van be
staande en nog te ontwikkelen natuur
gebieden in Nederland  moet worden
afgemaakt, inclusief de Natura 2000ge
bieden. Dat laatste is het Europese net
werk van beschermde natuurgebieden.
Dat het verbinden en vergroten van de
natuur helpt bij herstel van de biodiversi
teit, blijkt uit verschillende voorbeelden.
Zo doet de otter het al een aantal jaren
goed in Fryslân.”
Heb je een favoriet natuurgebied?
“Lastige vraag. Er is gelukkig veel moois.
Maar als ik dan toch moet kiezen: de
Wadden en de Waddeneilanden. Ik kom
daar graag. Nationaal Park Schiermon
nikoog bijvoorbeeld. Fantastisch. Je ziet
er veel trekvogels op weg naar hun win
terverblijf in Afrika. In het voorjaar broe
den er grote kolonies lepelaars op de
kwelders. Als ik een tip mag geven: ga op
‘Schier’ eens met de boswachter op stap,
dat is echt de moeite waard!”
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Bijzondere
Zodra het voorjaar wordt, worden we wakker met gezang van merel en zanglijster. Door de tuin
ﬂadderen weer de eerste citroenvlinders en kleine vossen. Ook de eerste wilde bijen drinken de
nectar van bijvoorbeeld de krokussen. Wat het komende seizoen ons zal brengen en of we de
effecten van de droogte vorig jaar nog terug zien, blijft de vraag. We weten wel wat de bijzondere
waarnemingen van de afgelopen maanden zijn.

Vogelnieuws
In maart werden op diverse plekken
kraanvogels gezien, ook gewoon op
akkers waar ze zich tegoed doen aan
oogstresten, insecten of kleine zoog
dieren. Het zijn net als ooievaars echte
omnivoren die zich goed weten aan te
passen en altijd wel ergens een hapje
vinden. Ook van de Delleboersterhei
de kwamen alweer waarnemingen.
Zou hier opnieuw een broedpoging
worden ondernomen? We hebben in
ieder geval alvast voorzorgmaatrege
len genomen om de rust in het gebied
zoveel mogelijk te garanderen. De
Delleboersterheide is een rijk vogel
gebied. Zo waren hier in maart ook al
raven, kleine bonte specht en heel veel
veldleeuweriken actief.

Op veel plaatsen werden al meerdere
soorten spechten gezien of gehoord.
K. Scholten ontdekte eind maart zowel
de kleine bonte specht als de zwarte
specht in de bossen van het Mandefjild.
In het Ketliker Skar zag G. Tammin
ga eind februari een middelste bonte
specht. De spechten bij Huize Olter
terp zijn ook actief. Vanuit kantoor is
een paar groene spechten goed waar
te nemen. Regelmatig foerageren ze in
het gras tussen de oude beuken. Daar
naast zijn ook grote bonte spechten
actief en is ook de kleine bonte specht
hier gehoord. Op de nestpaal wordt
voor het tweede jaar gebroed door een
paartje ooievaars. Eerder probeerde
het stel het op een zelfgebouwd nest in
een oude beuk.
Groene specht / griene spjocht, foto: Henk de Vries

Rariteiten

peuzelen was. Hij moest wel eerst op zijn
Op 23 februari foerageerde een koerei
beurt wachten tot een buizerd klaar was
ger tussen een groep schapen in graslan
met eten!
den ten noorden van de Botmar bij
Pean. L. Zijlstra zag op 22 maart
een zwarte ibis op één van de pla
ten voor de Bocht fan Molkwar
tussen een groep kolganzen.
In januari en februari is door meer
dere waarnemers op verschillen
de plaatsen binnen NoardFryslân
Bûtendyks de grote burgemeester
gezien. Deze grote meeuw eet
onder andere aas en profiteerde
waarschijnlijk van dode dieren die
na de storm waren aangespoeld.
A. Reitsma zag een grote burge
meester die een haas aan het op
Grote burgemeester / grutte iismiuw, foto: A. Reitsma
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Verder zat er eind maart op de over
stroomde graslanden van Polder de
Warren (Grutte Wielen) een zeer zeld
zame ringsnaveleend, die
door meerdere mensen
werd gemeld. Het gaat
om een mannetje met een
zwart verenkleed en witte
ﬂanken. De eend is te herkennen aan de twee witte
banden om de snavel. De
soort broedt in Amerika
en is in Europa een dwaal
gast. In Polder de Warren
trekt het dier tussen alle
andere watervogels veel
op met kuifeenden

waarnemingen
Reptielen
Bij de eerste zonnestralen komen
reptielen als adder en levendbarende
hagedis uit hun winterschuilplaatsen
tevoorschijn. Vorig jaar heeft It Frys
ke Gea samen met Ravon geprobeerd
een beter beeld te krijgen van het
voorkomen en terreingebruik van de
reptielen in het Easterskar.
Omdat het aantal waarnemingen van
wege de warmte en droogte in 2018
gering was, werd besloten dit voor
jaar met enkele specialisten nog een
maal een gebiedstelling uit te voeren.
Op 30 maart was het zover, 8 slangen
deskundigen traden aan. Na enkele
uren zoeken stond de teller voor het
550 ha grote gebied op 18 ringslan
gen en 2 levendbarende hagedissen.
Helaas geen adders, maar volgens de
deskundigen is het voor deze soort
ook al snel te warm. Als de tempera
tuur op de bodem boven de 16 graden
Celsius komt trekken de dieren zich
terug in de vegetatie en is de kans dat
je ze vindt nul.

door Sytske Rintjema en Mark Hilboezen

Zeearenden
In De Alde Feanen zit de zeearend
alweer op z’n nest. Helaas net als
vorig jaar weer niet voor de web
cam, waar wederom de havik zich
heeft genesteld. Ook nabij de Flue
zen bereidt een paartje zeearend
zich voor op het broedseizoen. K.
Akkerman maakte hiervan een
mooie foto.

Zeearend / seeearn, foto: K. Akkerman

Eerste heikikkers
Eind maart kwamen de eerste heikik
kers los. Medewerker M. Krol hoorde
bij een meander met krabbenscheer
in het Oolde Stroomdal volop plop
pende mannetjes. Het geluid wordt
gemaakt tijdens de voortplantingstijd
en is te vergelijken met een onder wa
ter gehouden ﬂes waaruit lucht ontsnapt. De mannetjes kleuren in het
voorjaar prachtig licht tot fel blauw.
Op facebook verschenen diverse fo
to’s, onder andere uit de Catspoele en
andere gebieden.
Heikikkers / heidekikkerts, foto: Dico de Klein

Fisk ûndersyk Fryslân
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De Werkgroep Vissenonderzoek Frys
lân gaat regelmatig op onderzoek uit.
In 2015 verscheen de eerste Fiskatlas
Fryslân. Het is erg belangrijk om de ver
spreiding van vissoorten in Fryslân ac
tueel te houden, zodat we soorten ook
beter kunnen beschermen.
In maart bezocht de werkgroep ver
schillende locaties langs de Lende.
Ter hoogte van het Lendebos werden
bermpje, kleine modderkruiper, rivier
grondel, vetje, tiendoornige stekel
baars, blankvoorn evenals larven van
de weidebeekjuffer aangetroffen. Ter
hoogte van De Hoeve en Steggerda,
werden onder andere de exotische
marmergrondel, bittervoorn en grote
modderkuiper gevonden.

Stinzenﬂora
Maart is ook de maand om de park
bossen te bezoeken om de fraaie
stinzenﬂora te bewonderen. G. de
Vries vond in Park Jongemastate
bij Raerd naast de bekendere ﬂora
ook droogbloeier, Napolitaanse
cyclamen en geplooid sneeuw
klokje. Droogbloeier is al in het
begin van 17e eeuw ingevoerd in
Nederland. Hoewel de plant wel
vruchten kan vormen, worden
hier geen zaden gevormd. De plant
bloeit in september en oktober en
kan verward worden met herfst
tijloos, maar droogbloeier draagt
meer bloemen en heeft bredere
bladeren.
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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.

