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Dit jaar bestaat It Fryske Gea, onze provinciale vereniging voor natuurbescherming, 90 jaar. 
Dat willen we vieren, samen met u! Vandaar ook deze speciale uitgave van ons magazine. 

Het begon allemaal in 1930. Met als aanleiding: de bedreiging van het Friese natuurschoon. 
Sindsdien is er veel veranderd in de wereld van de natuurbescherming. Als It Fryske Gea 
veranderden we mee. Van natuurbehoud, via natuurbeheer en -ontwikkeling naar bescherming 
van soorten, landschappen en cultureel erfgoed. 

Momenteel beheren we ruim zestig natuurgebieden, verspreid over de provincie Fryslân. 
Samen goed voor een kleine 21.000 hectare aan graslanden, bossen, meren, vennen,  
moerassen, kwelders en heidevelden. Natuurgebieden waar flora en fauna kunnen floreren, 
maar waar ook het publiek welkom is. 

In deze jubileumuitgave vertellen we meer over ons beschermingswerk, over de bijzonder-
heden van onze natuurterreinen en over de talloze activiteiten die we - mede dankzij de hulp 
van honderden vrijwilligers - organiseren. Ook nemen we u mee de natuur in die we mede 
namens u beschermen! 
It Fryske Gea telt momenteel ruim 36.000 leden. Zij helpen ons natuur, landschap en  
cultureel erfgoed in Fryslân in stand te houden. Nog geen lid? Dit jubileumjaar is een mooi 
moment om ook beschermer van de Friese natuur te worden. U krijgt er veel voor terug!

Dit jubileummagazine is gemaakt voor onze leden. Dankzij samenwerking met de NDC  
ontvangen ook alle lezers van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad een  
exemplaar. De waarde van natuur voor de ‘mienskip’ is de laatste jaren meer en meer  
duidelijk geworden. Het welzijn van de mens is gekoppeld aan een groene omgeving.  
De natuur in onze mooie provincie Fryslân verdient dan ook een zo breed mogelijk publiek! 

Wij zijn ‘tige grutsk’ dat It Fryske Gea een belangrijke bijdrage levert aan de instandhouding 
en beleving van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. We zien u graag in onze 
gebieden of bij één van de vele activiteiten.

drs. H.J. de Vries, directeur 
en  mr. A. van der Meer, voorzitter
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Van natuurbehoud, via natuurbeheer en -ontwikkeling  
naar bescherming van soorten, landschappen en cultureel 
erfgoed. In de negentig jaar van haar bestaan is er veel ver-
anderd in de natuurbescherming. It Fryske Gea veranderde 
mee. We nemen u mee in een beknopte reis door de tijd en 
de veranderingen in natuurbeschermingsland. 

Voor It Fryske Gea begint het allemaal in 1930. Docent en verwoed 
natuurliefhebber Meint Wiegersma richt de vereniging op. Aanleiding 
vormt de bedreiging van het Friese natuurschoon. De landbouw zit te 
springen om grond en de overheid bestrijdt de werkloosheid in deze 
tijd met werkverschaffingsprojecten. Grote oppervlakten ‘waardeloze’, 
woeste grond – we zouden het nu natuurgebieden noemen – worden in 
cultuur gebracht. Tienduizenden hectaren hoogveen en heide worden 
ontgonnen. Moerasgebieden drooggelegd. Bomen gekapt. 

‘Behoud van groeiplaatsen’
Natuurliefhebbers realiseren zich dat er iets moet gebeuren. Zo niet, 
dan blijft er geen natuur over en zullen talrijke planten en dieren 
voorgoed verdwijnen. Tijd voor actie dus! It Fryske Gea richt zich de 
eerste decennia vooral op de aankoop en bescherming van terreinen 
die “… bijdragen tot de schoonheid van ons landschap en het behoud 
van groeiplaatsen van zeldzame planten die voor uitsterven behoed 
moeten worden …”

De vereniging krijgt haar eerste natuurgebied cadeau: de Landweer. 
Een laatmiddeleeuws verdedigingswerk nabij Bakkeveen. Al snel  
volgen meer terreinen, waaronder Park Jongemastate bij Raerd (1931), 
de Princehof bij Earnewâld (1934) en het Rysterbosk in Gaaster lân 
(1940). In de jaren vijftig gevolgd door onder meer de aankoop van  
het met ontginning bedreigde heideveldje Kapellepôlle (Wijnjeterp). 
De vereniging breidt ook geleidelijk aan haar bezit uit in De Alde  
Feanen. Zo groeit gestaag het beschermde oppervlak natuurgrond.

In 2020 beheert It Fryske Gea ruim zestig natuurgebieden, verspreid 
over de provincie. Samen goed voor een kleine 21.000 hectare aan 
graslanden, bossen, meren, vennen, moerassen, kwelders en heide-
velden. Hiermee is de vereniging het grootste provinciale Landschap 
van Nederland. Gesteund door maar liefst 36.000 leden en ruim  
400 vrijwilligers. 

Negentig jaar  
natuurbescherming  
in Fryslân

1934 – Aankoop Princehof
Na de oprichting liet de jonge natuur- 
beschermingsorganisatie al snel haar oog 
vallen op De Alde Feanen; een gebied van 
petgaten, veenplassen, legakkers en  
stripen met riet, ruigte en moerasbos.  
In 1934 koopt de vereniging het 168 hectare  
grote moerasgebied ‘Het Princehof’ aan  
van N.M.A. Lebret, suikerplanter te Java. 
Door opeenvolgende aankopen, door de 
decennia heen, is Nationaal Park De Alde 
Feanen (2500 hectare) tegenwoordig één  
van de pronkjuwelen van It Fryske Gea.

Van bescherming naar beheer
Natuurbescherming is de eerste jaren niet te vergelijken met hoe  
dat tegenwoordig gebeurt. Van actief beheer, dus maatregelen  
treffen, is nog geen sprake. De vereniging koopt waardevolle  
gebieden aan, of krijgt ze geschonken, om ze vervolgens af te  
sluiten voor het publiek. Veiligstellen is de drijfveer. Dat geldt voor 
terreinen én voor planten. Om te voorkomen dat soorten door  
ontginning verdwijnen, worden ze uitgegraven en in de beschermde 
gebieden herplant. 

Pas ver na de Tweede Wereldoorlog worden de bakens verzet en  
gaat It Fryske Gea over op natuurbeheer. Ingrijpen om de natuur  
te behouden, en bij voorkeur te versterken, wordt het credo.  
Mede ingegeven door de meer wetenschappelijk benadering en de 
noodzaak om de (milieu)effecten van de moderne maatschappij  
het hoofd te kunnen bieden. Gelijktijdig neemt de publieke belang-
stelling en waardering voor de natuur toe. Mensen krijgen meer  
vrije tijd en trekken eropuit. Ook dit vraagt om een ander beheer 
 – en openstelling - van natuurterreinen.  

Impuls
Als antwoord op een veranderende samenleving en nieuwe  
inzichten, stelt It Fryske Gea toezichthouders en terreinmedewerkers 
aan. De vereniging professionaliseert en groeit. 

1930 – Oprichting It Fryske Gea
Op 22 februari richt Meint Wiegersma, 
docent aan het Drachtster Lyceum, 
natuurbeschermer It Fryske Gea op. 
Directe aanleiding vormt de bedreiging 
van het Friese natuurschoon door groot-
schalige ontginning.
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In aantal natuur terreinen, medewerkers, 
leden en vrijwilligers. In de Alde Feanen en 
het Rysterbosk komt een bedrijfsgebouw  
als uitvalsbasis voor terreinbeheerders en 
stalling van machines. 

Begin jaren zeventig krijgt het werkveld een 
enorme impuls. Bij wet wordt geregeld dat 
natuurbeschermings organisaties subsidie 
kunnen krijgen als ze gronden voor het 
‘algemeen nut’ aankopen. De laatste stukjes 
‘woeste grond’ mogen ook niet langer in  
cultuur worden gebracht. In die periode  
verschijnt ook de zogenaamde Relatienota 
over de relatie tussen landbouw, natuur- en 
landschapsbehoud. Deze nota stelt dat in 
Fryslân 13.000 hectare aangewezen moet 
worden als ‘Fugeltsjelân’. 

Natuurontwikkeling
De jaren tachtig staan in het teken van het 
milieu. De vervuiling van bodem, lucht en 
water bepalen het nieuws. Wie herinnert 
zich niet de commotie rond Lekkerkerk, 
opeenvolgende bodemsaneringen en de  
zure regen die bossen en meren aantast.  
De natuur holt achteruit. In 1990 zet de  
overheid ferm in op natuurontwikkeling  
met het Natuurbeleidsplan. Met als meest 
sprekende voorbeeld de aanleg van de  

instandhoudingsplicht voor tal van met uit-
sterven bedreigde soorten planten en dieren. 
Beheerplannen moeten daarin voorzien.

Meer dan natuur
Naast natuur, zet It Fryske Gea de afgelopen 
jaren in op behoud, beheer en herstel van 
landschap en cultuurhistorisch erfgoed. 
Denk aan herstel van monumentale sluisjes, 
molens, poorten en landgoederen met 
stinzen flora. Eén van de wellicht meest 
bekende cultuurhistorische landschaps-
elementen in beheer is de Slachtedyk  
(zie pagina 14). Deze voormalige slaperdijk, 
bekend van de Slachtemarathon, werd in 
2000 door Wetterskip Fryslân aan It Fryske 
Gea overgedragen. Sindsdien vormen de 
bermen van deze dijk jaarlijks een prachtig 
bloemenlint. Mooi voor het oog en een  
walhalla voor insecten waaronder wilde 
bijen waarvan soorten met uitsterven  
worden bedreigd. 

1967: 4000 leden
Op 8 december 1967 meldt de Leeuwarder 
Courant dat It Fryske Gea in de heer  
D. Jellema uit Leeuwarden haar 4000e lid 
telt. Om dit te vieren organiseert de  
vereniging een feestelijk samenzijn in het 
Oranjehotel in Leeuwarden. Volgens de 
krant mag It Fryske Gea trots zijn op deze 
mijlpaal. Niet alleen omdat het ledental in 
een jaar tijd met 680 nieuwkomers steeg, 
maar ook omdat alleen de Noord-Hollandse 
natuurbeschermingsorganisatie meer 
leden heeft. Anno 2020 telt de vereniging 
maar liefst ruim 36.000 leden.

Natuurbescherming
De overheid beschermt ook met uitsterven 
bedreigde dieren en planten met de Wet 
Natuurbescherming.  
Zo worden bijvoorbeeld de otter en  
bever beschermd. Maar ook verschillende 
vleermuissoorten, amfibieën, reptielen, 
vissen, insecten en planten.  
Zo prijken op de lange lijst bijvoorbeeld 
moerasparelmoervlinder, de gevlekte  
witsnuitlibel, de steur, de zandhagedis  
en heel schorpioengras.

2000: Overdracht Slachtedyk
Nadat het waterschap in 1995 besloot de 
Slachtedyk haar waterkerende functie te 
ontnemen, werd het beheer van de 
slaper dijk vijf jaar later, op 30 juni 2000,  
overgedragen aan It Fryske Gea.  
Een gedenksteen aan de voet van de Delta-
dijk bij Oosterbierum herinnert hieraan.

1960 – Massale deelname excursie 
Ruim tweehonderd deelnemers melden 
zich begin juni voor deelname aan een  
door Natuurmonumenten en It Fryske Gea  
georganiseerde excursie nabij Wolvega.  
De groep wordt opgesplitst, waarbij de  
ene helft de Rottige Meente bezoekt en  
de andere helft de ruim 150 hectare die  
It Fryske Gea inmiddels bezit in de  
Lendevallei.  
Bron: Leeuwarder Courant

Van 4.000 naar  
36.000 leden

Meer dan 
natuur

“Open voor publiek”

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waarvoor 
in Fryslân 14.5000 hectare als natuurgebied 
wordt bestemd. 

Het eerste geld voor natuurontwikkeling komt 
in Fryslân terecht. Het otterproject ontvangt 
1,2 miljoen gulden om De Alde Feanen zodanig 
op te knappen dat de otter er kan overleven. 
Met in haar kielzog andere planten en dieren 
die gebaat zijn bij schoon water. Die opzet 
slaagt. De otter is terug en inmiddels ook 
elders gesignaleerd. 

Ondertussen worden de sterk vergraste  
heidevelden van onder meer Allardsoog en 
de Delleboersterheide in ere hersteld via een 
combinatie van beheermaatregelen. Hetzelfde 
geldt voor de ontwikkeling van een nieuwe 
kwelder in Noard-Fryslân Bûtendyks en meer 
recent het herstel van vochtige duinvalleien 
en pioniervegetaties op ’t Oerd (Amelân). 
Ingrepen waarbij de natuur een handje wordt 
geholpen. Met als insteek dat het herstel 
vervolgens zoveel mogelijk langs natuurlijke 
weg plaatsvindt. 

Belangrijke bijdrage aan het behoud, dan wel 
herstel van de natuur levert ook Europese 
wetgeving. Zo zorgt de N2000-status van 
natuurterreinen bijvoorbeeld voor een  

In het natuurbeheer wordt er zoveel als 
mogelijk rekening gehouden met recreatief 
mede-gebruik. Waar de terreinen tot de 
jaren zestig nog gesloten waren voor publiek, 
spant It Fryske Gea zich de afgelopen decennia 
in om het publiek van haar terreinen te  
laten genieten. Bijvoorbeeld door aanleg en 
onderhoud van wandel-, fiets- en ruiterpaden. 
Maar ook door bezoekers te informeren via 
informatie panelen, de website en natuur-
excursies.  
Ook de bezoekerscentra vervullen hierin een 
belangrijke rol, net zo goed als voorzieningen 
zoals bankjes, bewegwijzering, uitkijkpunten 
en vrij toegankelijke vogelkijkhutten. Dit alles 
moet ook onderhouden en beheerd worden 
en is, naast de publieksvoorlichting, een 
belangrijke taak van de vereniging.
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Al varend langs de petgaten van de Sytse- 
Maaike Sleat, overkomt het hem. “Foaral as de 
maitiid oergiet op de simmer is dat in magysk 
plak: bloeiende giele plomp, swanne blom 
(waterlelie) en ielstikel (krabbescheer), lûd 
gûnzjende ynsekten en fûgels dy’t it o sa drok 
ha … It fielt unyk om dêr yn alle rêst te besef-
fen hoe krêftich de natuer om my hinne is.”

Als districtshoofd beheert Fokke Jan een 
tiental natuurgebieden in het midden van 
Fryslân, waarvan De Alde Feanen de grootste 
en meest bijzondere is. Het is een Natura2000 
gebied, internationaal erkend als wetland-
gebied en één van de éénentwintig Nationale 
Parken in Nederland. Ontstaan vanuit veen-
afgravingen, bestaat De Alde Feanen uit 
ruim 2.500 hectare laagveen moeras.  
Er huizen zo’n 400 planten- en 180 vogel-
soorten. “Hûndert dêrfan briede hjir ek.”  
Ook vlinders, libellen en insecten maken  

De Warkumerwaard is de tip van het districts-
hoofd. “It is ien fan de belangrykste Fryske 
bolwurken foar greidefûgels.” Het gebied bij 
Workum bestaat uit de Warkumerbinnen- en 
de Warkumerbûtenwaard, met uitzichtpunten 
bij It Soal en aan de Slinkewei. Vanaf de 
doodlopende Slinkewei zelf, dwars door de 
binnenwaard, is al veel te zien. “De skriezen 
en ljippen sitte der gewoan neist de wei te 
brieden.” Ook de begroeiing is bijzonder.  
De echte koekoeksbloem, de rietorchis, de 
ratelaar. “Yn de maitiid kleurje de fjilden giel 
en pears.” Insecten varen er wel bij.

Samenwerken
Het weidevogelbeheer gebeurt in samen-
werking met de boeren in de omgeving.  
In plaats van ganzen wegjagen en vroeg 
maaien, wachten de mewewerkers van  
It Fryske Gea tot half juli. Zo kunnen weide-
vogels veilig nestelen. Als beheerder sta  
je soms wel voor lastige keuzes. Het door 
ganzen kort gehouden gras maakt het  
rovers als vossen, steenmarters en kraaien 
makkelijk. “Boskjes dêr’t sy har yn ferskûlje 
kinne, helje wy dêrom fuort.”

het een levendig gebied. “En de otter, yn 
1989 útstoarn yn Nederlân, hat hjir no wer in 
daalders plakje, mei troch de goede kwaliteit 
fan it bûtenwetter en it ferskaat oan petgat-
ten, plassen en fearten.”

Botanische waarde
Een groot deel van het gebied is niet  
toegankelijk voor publiek. Dat vindt het  
districtshoofd wel eens jammer. “Asto hjir 
farst, sjochst op in soad plakken allinne  
mar wetter en reid. Dan bist dy net bewust 
fan wat der efter dat reid bard, mar dêr sitte 
just de stikken mei heech botanyske wearde.” 
Hij doelt op de ronde zonnedauw, één van de 
drie vleesetende plantjes in De Alde Feanen, 
de spaanse ruiter, de gewone dotterbloem, 
de addertong en verschillende orchideeën-
soorten, waarvan de veenmosorchis alleen 
hier voorkomt. “Soks soene jo graach sjen litte 
oan it publyk, mar dat kin net om it fertraap-
jen tsjin te gean.” Toch valt er genoeg te 
beleven voor recreanten. Behalve varen kun 
je in De Alde Feanen ook prachtig wandelen 
en fietsen. “Der binne in soad kuier- en  
fyts paden, njoggen fûgelkykhutten, twa 
útsjochtuorren en in besikerssintrum.”

Germ is enthousiast over zijn werkgebied. 
“Ik fyn it in ear om hjir te wurkjen, tegearre 
mei myn team.” De grote verschillen in land-
schappen en grondsoorten maken het beheer 
uitdagend, precies wat hij er mooi aan vindt. 
Zand, klei, veen, klei op veen. “Greide op sân 
is bygelyks hiel oars as op klaai.” Maar als 
hij zou moeten kiezen… “Ik bin eins bosk-
bouwer en ik fyn it Rysterbosk fenomenaal.” 

Betrokken publiek
Dat vinden duizenden jaarlijkse bezoekers 
aan het bos bij Rijs ook en dat leidt wel eens 
tot een  spagaat. It Fryske Gea stelt haar 
gebieden graag open, maar de natuur mag 
daar niet onder lijden. “Sadwaande binne 
der yn dit bosk ek parten sûnder kuierpaden. 
Dat fine minsken somtiden spitich en wy  
ek, mar it is nedich foar de rêst fan planten, 
fûgels, reeën en dassen.” Het publiek is 
belangrijk voor It Fryske Gea. Het laat ook 
veelvuldig van zich horen. “Dat is wolris  
lestich.” Germ doelt op meningen die als  
feiten worden verkondigd, zoals via sociale 
media. Zo kan snoeien een onverwachte 
aanleiding zijn, ook al gebeurt dat bijvoor-

  Districtshoofd  
Fokke Jan de Jong
   bezingt ‘zijn’  
Alde Feanen

     Germ van der Burg  
houdt wel van een uitdaging 

Natuur-
beheer

De ecologische dynamiek, maar tegelijk de rust. Die tegenstelling. Dat is voor districts-
hoofd Fokke Jan de Jong het summum van natuurbeleving. Hij ervaart het vaak in ‘zijn’ 
gebied De Alde Feanen. 

“Dit is it moaiste diel fan Fryslân”, zegt Germ van der Burg over ‘zijn’ district  
West van It Fryske Gea, dat onder meer Gaasterland, het Friese merengebied en 
de IJsselmeerkust beslaat. Hij werkt er niet alleen, maar leeft en woont er ook 
met veel plezier met zijn vrouw en kinderen.

“Sels fee  
ferfiere wy op  

boaten”

“Der komt  
in soad  

op ús ôf”

beeld voor de veiligheid van wandelaars of om 
een boer doorgang te verlenen over zijn pad. 
“Ik soe sizze: kom by ús mei jim fragen, dêr 
binne wy foar.” Hij waardeert de toegenomen 
betrokkenheid van mensen en onderstreept 
dat communicatie ook steeds belangrijker is 
geworden. “By wurksumheden betinke wy no 
faak earst oft wy omwenjenden ynformearje 
sille. Sette wy in ynformaasjeboerd del? 
Stjoere wy in parseberjocht? Of organisearje 
wy bygelyks in ynformaasjejûn?” 

Natuurbeheer niet makkelijk
Germ houdt van zijn werk, hoewel het vele 
overleg en de bestaande regels tegenwoordig 
veel tijd vragen. “Myn wurk liket minsken 
moai ta as se my rinnen sjogge. Ik genietsje 
der seker fan, mar natuerbehear is minder 
maklik as it liket. Der komt in soad op ús ôf. 
Lanlik, maatskiplik, Europeeske regels, CO2, 
stikstof. De tiid dat jo in gebiet oankochten 
en op jo eigen manier yn behear namen, is 
foarby. Dat is ek goed. Wannear’t jo in oar 
belied hawwe as de buorman, sjit it somtiden 
ek net op.”

Bijzonder
Eveneens uniek: vanwege het grote aantal 
zomerpolders wordt alles over het water 
vervoerd in het natuurgebied. Dat maakt het 
beheer net weer even anders. “Masjines, 
produkten lykas hea, reid en sels fee ferfiere 
wy op boaten. En omdat der net oeral stroom 
is, bart it wetterbehear foar in grut part mei 
wynwettermûnen.”   

Fokke Jan, nu vier jaar districtshoofd,  
vindt het heel bijzonder dat hij op dit stukje 
Friese natuur mag passen. Ook omdat zijn 
roots in deze contreien liggen. Als 16-jarige 
volgde hij vanuit de Landbouwschool hier  
al een oriënterende stage bij It Fryske Gea. 
Bovendien staan er oude boerderijen in het 
gebied waar pake Fokke én heit Jan als  
boerenarbeider werkten. “It gebiet fielt as is 
it myn eigen.”    
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Natuur-
beheer

Verrassend genoeg is het kleine Park Jonge-
mastate de eerste plek waar Jan Jelle over 
vertelt. Het staat ook bekend als het Raerder 
Bosk, dat met een middeleeuwse toegangs-
poort, oude bomen, vogels en stinzenflora 
opvalt in het weidegebied. Hij maakte er  
tijdens zijn stage bij It Fryske Gea een 
beheerplan voor. “Dêrtroch haw ik dêr  
echt in bân mei.” 

Loopplank voor otters
Samen met negen medewerkers beheert hij 
zevenduizend hectare natuurgebied in het 
noorden van de provincie. Waaronder het 
Bûtenfjild tussen Gytsjerk en Feanwâlden 
waar de afgelopen jaren veel werk is verzet. 
Dit gebied is een belangrijke schakel in de 
ecologische hoofdstructuur van de Weer-
ribben naar het Lauwersmeer. “Dat is  
bygelyks wichtich foar de otter. Otters doarre 
net ûnder lege brêgen troch te swimmen. 
Dat fine se te tsjuster, dan stekke se leaver 
de dyk oer.” Dat loopt vaak slecht af. Daarom 
plaatste It Fryske Gea afrasteringen in de 
berm en zorgde voor faunatunnels of simpel-
weg loopplanken onder lage bruggen. 

Van deze tijd
Ook recreanten is het makkelijker gemaakt 
in het Bûtenfjild, met een route voor kano’s 
en elektrische sloepen. Tegelijk besteden 
boeren er extra aandacht aan de natuur.  
Dat is echt iets van deze tijd, vertelt Jongsma: 

intensieve samenwerking met onder andere 
provincie, gemeenten, Wetterskip, Staats-
bosbeheer, particuliere grondeigenaren en 
boeren. Wanneer de provincie bijvoorbeeld 
recreatieplannen heeft, wordt It Fryske Gea 
gevraagd naar eventuele natuurplannen.  

Zo kunnen werkzaamheden, kennis – ook 
van vrijwilligers – en budgetten worden 
gecombineerd. “Goed oerlis en gearwurking 
makket in soad mooglik.” 

Zo kon It Fryske Gea meeliften met een  
overheidsproject in het Lauwersmeergebied 
om de waterbeheersing, natuurwaarden en 
vaar-, fiets- en wandelroutes te verbeteren. 
It Fryske Gea legde hiervoor bij de Eanjumer 
Kolken een vispassage aan, via de Súd Ie 
verbonden met het Lauwersmeer. 

Klapstoelbeheer
’t Oerd op de oostpunt van Ameland is weer 
een heel ander verhaal. Waar het beheer van 
veel parken en terreinen de nodige inzet van 
medewerkers vereist, wordt hier zo weinig 
mogelijk ingegrepen. “Klapstoelbeheer”, 

  “Het mooiste district van  
It Fryske Gea volgens 
     Jan Jelle Jongsma”

noemt Jan Jelle het. Toch werden recent ook 
hier de handen uit de mouwen gestoken. De 
toename van stikstof maakte de duintoppen 
steeds ruiger en groener. Als onderdeel van 
een duinherstelprogramma is toen het 
oprukkende gras afgeplagd. “We dogge sa 
no en dan sa’n grutskalig ynrochtingsprojekt. 
Dêrnei gean ús meiwurkers op it eilân wer 
fjirder mei it folgjen hoe’t            like proses-
sen yn it gebiet wer fjirder ûntwikkelje.”

De komende jaren staat er in Noord-Fryslân 
het nodige op stapel, zoals het project  
‘Wij en Wadvogels’ in samenwerking met 
onder andere Vogelbescherming Nederland. 
Ondertussen gaan de reguliere werkzaam-
heden door, zoals het twee keer per jaar 
maaien van de bermen van de Slachtedyk. 
Deze voormalige slaperdijk heeft nu vooral 
cultuurhistorisch waarde. “It is prachtich. 
Doch ek mei oan de Slachtemarathon op  
13 juny!”, raadt Jan Jelle aan. “We wachtsje 
dit jier spesjaal mei meanen oant nei de 
tocht, sadat de dielnmimmers fan de moaie 
natuer genietsje kinne.”

Het mooie van de natuur in zijn district zit 
hem voor Jan Jelle vooral in de grote variatie. 
Aan pareltjes als Landgoed Martenastate  
en It Noarderleech is hij helaas niet eens  
toegekomen. “Dêrom haw ik ien fraach:  
mei der boppe dit artikel ‘Het mooiste  
district van It Fryske Gea’ stean?”

Jan Jelle Jongsma, hoofd van district Noord, is trots op de natuurterreinen die onder 
zijn beheer vallen. Variërend van adellijke parken tot het woeste ‘t Oerd op Ameland. 
Naar zijn overtuiging beheert hij dan ook de mooiste natuurterreinen in Fryslân. 

“Gearwurking  
makket in soad 

mooglik”

Michel beheert zeven grote natuurgebieden 
en een elftal kleinere objecten in het  
zuidelijke deel van de provincie Fryslân. 
Onder de kleintjes vallen pareltjes als 
pingoruïne Stokers dobbe bij Ureterp en het 
oude cultuur landschap Rikkinge Es in Ooster-
wolde. Grote gebieden zijn bijvoorbeeld de 
Delleboer sterheide, het Ketliker Skar en de 
Schaopedobbe. Michel is enthousiast over al 
zijn juweeltjes. “Ús distrikt is Fryslân yn it 
lyts. Wy ha hjir alles: sângrûn, bosk, heide, 
leechfean en moeras.”
 
Heide, onder andere te vinden in het  
Mandefjild bij Bakkeveen, kwalificeert hij als 
één van zijn pronkjuwelen. Met bos, vennen, 
heide velden en een oude zandverstuiving 
vormt dit het ideale decor voor een wande-
ling. “Ast gelok hast, trefst de skiepskudde 
ek noch.” 

Lendevallei
Gevraagd naar zijn allermooiste gebied, voelt 
als kiezen tussen de eigen kinderen, maar 
toch komt er een antwoord: de Lendevallei bij 
Wolvega. “Ik ha altyd wat hân mei lokaasjes 

wêr’t de grûn ûnder de fuotten beweecht.  
De natuerlike prosessen dy’t plakfine op 
lege en wiete stikken fyn ik yntrigearjend.” 

Bijzonder in dit gevarieerde landschap noemt 
Krol de hoge kwaliteit van het elzenbroekbos. 
“De measte elzebroekbosken yn Nederlân 
hawwe lêst fan ferdrûging of fermêsting. Yn ’e 
Lendevallei is dat net it gefal omdat it geun-
stich yn ’e delling fan de rivier de Linde leit.” 

Dat maakt dat het gebied zich goed ontwikkelt 
en dat het een eldorado van diersoorten is. 
Noemenswaardig zijn de otter en de purper-
reiger. “Mei de reade riger ha wy om samar 
te sizzen de ‘Oscar’ fan it natuerbehear te 
pakken. Dy fûgel is sa selektyf yn syn iten dat 
syn oanwêzichheid ít bewiis fan in kwalitatyf 
goed gebiet is.” 

Meesterverlander
Trots is Krol ook op de krabbescheer.  
Deze ‘meesterverlander’ weet de perfecte 
voorwaarden te scheppen voor andere  
planten. “De ielstikel wurdt ek wol eco-
system- engineer neamd. Yn skjin wetter 

      De Lendevallei,  
pronkjuweel van Michel Krol

Een paartje raven vliegt geregeld over het bedrijfsgebouw van It Fryske Gea bij 
het Ketliker Skar. Districtshoofd Michel Krol hoort ze vanuit zijn bureaustoel  
en wordt er blij van. “Hoewol dat de natuer yn Nederlân oantaast wurdt, sjoch ik 
tagelyk dat it werstelfermogen enoarm is.”

“Sa’n ekplosive 
ûntwikkeling  

ha wy noch nea 
meimakke”

groeit er hurd en dêrmei ûntnimt er it wetter 
fosfaat en stikstof. Sa jout er it hiele gebiet in 
boost.” 

De laatste tijd gaat dat zo goed dat Michel 
jaar op jaar nieuwe planten en libellensoorten 
noteert. “Sa’n ekplosive ûntwikkeling ha  
wy noch nea meimakke, sterker noch: soks 
lêze wy allinne mar yn histoaryske ferslagen. 
Wy stjoere der net op. Perfekt eins, dat 
natuer behear net nedich is.” Toch is Krol  
wel in gesprek met het waterschap hierover, 
want als deze verlanding doorgaat, groeit de 
Lende dicht. “Mar dat is in lúkseprobleem.”

Mooie dingen
Hoewel hij constateert dat het herstel-
vermogen van de natuur enorm is, wijst hij 
ook op verarming. “Wat der no noch oan 
planten en ynsekten is, is in fraksje fan wat 
der eartiids wie.” Positieve ontwikkelingen 
zijn dan weer de libellenpopulatie met zeer 
zeldzame libellen, de terugkeer van de wolf 
en het ‘spantsje’ raven bij het bedrijfsgebouw. 
“As wy de natuer de romte jouwe, barre der 
moaie dingen.”



        Uitbundige  
 bloemenpracht 
          zorgt voor  
     lentekriebels  

Ze zijn de voorbodes van de lente. Van het nieuwe  
licht na enkele donkere maanden. Als de rest van de 
natuur in het vroege voorjaar nog in een diepe winter-
slaap is, dan zorgt de uitbundige bloemenpracht van  
de stinzenplanten voor lentekriebels. It Fryske Gea 
beheert een aantal vindplaatsen van dit groene  
cultuurhistorisch erfgoed. 
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Stinzenplanten zijn een rijk bezit, vertelt  
Stefien Smeding, medewerkster cultuur-
historie en erfgoed van It Fryske Gea. Ze heb-
ben een lange geschiedenis. Eeuwenlang 
zijn ze al te vinden rond staten en monumen-
tale panden. Bovendien zijn het volgens haar 
planten met een hoge belevings waarde. 
“Terwijl de rest van de natuur nog in diepe 
rust is, steken sneeuwklokjes, lenteklokjes, 
krokussen, anemonen en andere knol-, bol- 
en wortelstokgewassen hun kleurrijke kop-
jes al boven de grond. Ze vormen een 
uitbundige bloemenpracht in tapijten van 
geel, paars of roze. Dat roept in het vroege 
voorjaar bij iedereen lentekriebels op.” 

Geweldige rijkdom 
It Fryske Gea heeft een aantal vindplaatsen 
in bezit waar met zorg wordt gewerkt aan 
het behoud en beheer van deze planten. 
Naast de bescherming van natuur en land-
schap hoort namelijk ook aandacht voor  
het groene cultuurhistorisch erfgoed tot de 
opdracht. De belangrijkste vindplaatsen zijn 
park Jongemastate bij Raerd en het Van 
Coehoornbosk in Wyckel. Maar bijvoorbeeld 
ook Landgoed Martenastate in Koarnjum 
waar de gelijknamige stichting in 2000 het 
beheer van de stinzenflora overdroeg aan  
It Fryske Gea. 

Deze samenwerking kreeg medio 2019 een 
mooie impuls. FLORON (Floristisch Onder-
zoek Nederland), dat de Nederlandse wilde 
flora in kaart bracht en op kwaliteit en 
soorten rijkdom beoordeelde, plaatste de 
stinzenflora van Martenastate bij de top vijf 
beste locaties in Nederland. “Dat de stinzen-
flora in Fryslân het zo goed doet, is ook de 
verdienste van de vele vrijwilligers die  
wekelijks op deze locaties aan het werk zijn. 
Hier wordt met enthousiasme en liefde aan 
beheer gedaan.”  

Mooiste beleving 
De belangstelling voor stinzenflora en vind-
plaatsen is sterk gegroeid, vertelt Stefien. 
Om die reden namen It Fryske Gea en Stich-
ting Martenastate het initiatief voor een uit-
gebreide en geactualiseerde herdruk van het 
standaardwerk ‘Stinzenflora in Fryslân’ uit 
2008. De redactiecommissie, naast Stefien 
bestaande uit Heilien Tonckens, Aad van der 
Burg en Henk Buith, ziet de heruitgave ook 
als een eerbetoon aan de Friese florist en 
natuurbeschermer Douwe van der Ploeg 
(1919-2006), destijds bestuurder bij It Fryske 
Gea en Stichting Martenastate. Het boek 
wordt uitgegeven door uitgeverij Bornmeer 
Noordboek te Gorredijk.

Voor belangstellenden opent Tresoar in 
Leeuwarden op 17 april de tentoonstelling 
‘Friese schatten in het groen/Fryske skatten 
yn it grien’ over stinzenflora in Fryslân met 
aandacht voor verschillende vindplaatsen, het 
landschap en de monumentale woningen van 
Friese adellijke families en notabelen. Dit 
aan de hand van foto’s, schilderijen, tekenin-
gen en andere illustraties. Deze tentoonstel-
ling is de komende jaren tijdens de 
openingstijden van Tresoar vrij toegankelijk.

Dat stinzenflora ‘hot’ zijn, blijkt ook uit het 
toenemend aantal bezoekers van de stinzen-
flora-monitor: www.stinzenflora-monitor.nl. 
Deze website geeft in het voorjaar wekelijks 
actuele informatie over de groei en bloei  
op acht deelnemende locaties in Fryslân. 
Stefien: “Zo ben je als bezoeker altijd op 
tijd om van de bloeiende stinzenflora te 
genieten.”    

Verdienste 
van veel  

vrijwilligers

Stinzen-
weetjes
•  Het woord stinzenplant komt van  

het Friese woord stins (stenen huis). 
Er wordt een burcht of een landhuis 
mee bedoeld. Bewoners van stinzen 
konden het zich permitteren 
voorjaars bloeiers rond hun huis te 
planten.

•  Het woord stinzenplant is voor het 
eerst gebruikt door de heemkundige 
Jacob Botke (1877-1939) in 1932.  
Hij was medeoprichter van It Fryske 
Gea in 1930. Hij raakte geïnspireerd 
door de naam stinzeblomkes, die de 
bevolking van Feanwâlden gaf aan 
Haarlems klokkenspel, dat rondom 
de Schierstins groeide. 

•  Oorspronkelijk komen stinzenplanten 
van elders. Ze zijn door avonturiers 
en botanisten ‘ontdekt’ en geïntrodu-
ceerd in West-Europa. 

•  In Nederland tref je stinzenplanten 
aan in de Vechtstreek, de binnen-
duinranden van Noord-Holland en 
Zeeland. Maar vooral in Fryslân. 

•  In de zestiende en zeventiende eeuw 
hadden vorsten de ambitie om de 
Paradijstuin te benaderen.  
Daarvoor brachten ze planten uit de 
hele wereld bij elkaar in een tuin.

Gele bostulp

Lenteklokje

Keizerskroon

DaslookHolwortel Gele anemoon
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De Slachtedyk vormt dit jaar in juni opnieuw het decor van 
de Slachtemarathon. Duizenden wandelaars en hardlopers 
lopen dan over de 42 kilometer lange, oude binnendijk.  
Duizend jaar geleden stukje bij beetje ontstaan door het aan 
elkaar knopen van polderdijkjes die het wassende water 
moesten keren. Vandaag de dag is de kronkelende slaperdijk 
één van de belangrijkste cultuurhistorische landschaps-
elementen van Nederland. Hoe is de dijk ontstaan en wat 
treffen de deelnemers zoal aan tijdens hun tocht vanaf de 
Waddenkust in het noorden tot Raerd in het midden van de 
provincie Fryslân?

De Slachtedyk mogen we gerust één van de mooiste en best bewaard 
gebleven slaperdijken van Nederland noemen. Dat ze er zo fraai bij 
ligt, komt niet in de laatste plaats doordat de dijk tot 1995 als nood-
waterkering fungeerde. Het waterschap hield haar in uitstekende 
staat. Dezelfde organisatie droeg het beheer van de bermen, zijlen en 
cultuurelementen in 2000 over aan It Fryske Gea die de 57 hectare 
als natuurgebied beheert. 

Vlechtwerk en natuurgeweld
De Slachtedyk verrees niet van de ene op de andere dag. Ze ontstond 
stukje bij beetje tijdens de late middeleeuwen door het aan elkaar 
knopen en uitbreiden van de vele polderdijkjes in het voormalige 
Westergo. De oudste delen van de Slachte, zoals de dijk in de volks-
mond heet, herken je aan de talrijke bochten die herinneren aan dit 
oorspronkelijke ‘vlechtwerk’. 

Hoewel de dijk zelf al bijzonder is, valt er meer te zien en beleven.  
In de eerste plaats natuurlijk de bloeiende bermen en zoemende bijen. 
De dijk kleurt op sommige plaatsen glanzend wit van bloeiend fluiten-
kruid. Elders kleuren boterbloemen de berm geel en klaver en zuring 
de omgeving rood. Dit dankzij het beheer dat voorziet in beperkt 

maaien, afvoeren van maaisel en (daarmee) een schrale bodem. 
Wandelaars kunnen hun ogen de kost geven aan talrijke insecten, 
vlinders en bijen die op de Rode Lijst staan, dus met uitsterven  
worden bedreigd. 

Tien zijlen
Naast het ‘natuurgeweld’ valt er ook cultuurhistorisch het nodige  
te ontdekken langs de dijk. Zo telt de Slachte een tiental oude zijlen. 
Deze sluisjes werden in het verleden bij stormvloed gedicht met  
balken. De bouwsels keerden niet alleen het ‘buitenwater’, maar 
loosden ook overtollig binnenwater. Helaas bleven niet alle zijlen 
behouden.

Zo is de meest noordelijke sluis Getswerdersyl in 1982 verwijderd en 
vervangen door een dam. Een monument met gedenksteen herinnert 
aan het jaar dat de provincie het eigendom van de zijl overnam van  
de adellijke familie Liauckema. Bij de Payesyl in de Arumervaart 
staat nog een historische wachterswoning. De Kiestersyl was de 
grootste en belangrijkste zijl in de Slachtedyk. De sluisdeuren stonden 
gewoonlijk open en gingen alleen dicht in tijden van nood; als de  
zeewering dreigde het te begeven. 

Bezienswaardig
Bezienswaardig zijn ook de kleine boerderijtjes, stijf tegen de dijk 
aangebouwd. Deze zogenoemde dijkhuizen horen bij de Slachtedyk. 
Men mocht er vroeger gratis wonen en beschikte over het vrucht-
gebruik van het bermgras. Als tegenprestatie moesten de bewoners 
wel de kuilen in de dijk opvullen, het gras maaien en de zijl onder-
houden. Ooit moeten er tweeëntwintig dijkhuisjes zijn geweest. 

Het beginpunt van de Slachte, het dorp Raerd, mag niet onvermeld 
blijven. In de vroege middeleeuwen mondde hier het riviertje de Boorne 
uit in de Middelsee die in later eeuwen, door het afsluiten van de 
rivier De Marne, gestaag dichtslibde. In Raerd stond ooit de Jongema 
State. Een landhuis (stins) dat in 1912 werd afgebroken. Vandaag de 
dag resteert het uit 1603 daterende poortgebouw en het parkje met 
oude bomen en een stinzenflora dat It Fryske Gea beheert. Neem er 
voorafgaand aan de Slachtemarathon vooral een kijkje!

Slachtedyk 
Wandelen in een natuurrijk decor

Slachtemarathon 2020
Eens in de vier jaar gebeurt er iets bijzonders op en om de Slachtedyk.  
Dit jaar is het weer zover. Op 13 juni maken ruim 15.000 hardlopers en 
wandelaars een tocht van 42 kilometer door een culturele etalage van 
Fryslân. Is het kronkelende cultuurhistorisch landschapselement en haar 
bloemrijke bermen op zich al een attractie, deelnemers aan de marathon 
worden onderweg ook nog eens verrast met beeldende kunst, dans en 
muziek. De dorpen langs de route spelen daarin een belangrijke rol.

Extra bescherming
De Slachtedyk werd aangelegd voor extra bescherming tegen het 
water. De dijk deelde het voormalige eiland Westergo, dat door de  
Middelsee van Oostergo werd gescheiden, in tweeën. Het westelijke 
deel werd enkel door de bescheiden zeedijk beschermd en over-
stroomde regelmatig. De Slachtedyk zorgde dat het ‘binnendijkse’  
land extra werd beschermd. Dat bleek onder meer in de zeventiende 
eeuw geen overbodige luxe. Een dijkdoorbraak tussen Workum en 
Stavoren zette heel Zuidwest-Fryslân onder water. Ook in latere  
eeuwen hielden delen van Fryslân dankzij de Slachte droge voeten.  
Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw toe.

Dijkhuis Kneppelen bij Lytse Wierrum

Schotbalken bij de Kromme Zijl

Bidlerstien bij Kûbaard
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“HET WEMELDE VAN DE VOGELS” 
De heer Pietersen is bijna net zo oud als It Fryske Gea: 89 jaar. De liefde voor de natuur zat er 
al vroeg in. “In de jaren ’30 was ik een echte stadsjongen uit Leeuwarden. We gingen dan vaak 
met de kano naar De Alde Feanen. Daarmee kon je zachtjes door de petten varen en heerlijk 
genieten van de natuur. Je ontdekte veel vogels, zoals de roerdomp. Die heb ik vaak gezien!  
 
In die tijd had mijn vader één week vakantie. Ook dan gingen we naar De Alde Feanen en 
huurden we een arkje.” Door de jaren heen is er wel wat veranderd. “De natuur is achteruit-
gegaan. Als we vroeger gingen eierzoeken, dan wemelde het van de vogels. Dat is nu veel 
minder. Alleen op drassige plekken hoor je het geluid van de zeventiger jaren nog.  
Bescherming was voor mij destijds reden om lid te worden. Ik ben dan ook blij dat It Fryske 
Gea nog steeds land aankoopt. Zo gaat onze natuur niet verloren.”

Naam:  A.M.E. Pietersen (89)
Woonplaats:  Dokkum
Lid sinds:  1-1-1970
Favoriete natuurgebied:  De Alde Feanen
Favoriete activiteit(en):  voorheen kanoën en de weilanden intrekken, later wandelen

Naam:   Rixt de Boer (33)
Woonplaats:   Bontebok
Lid sinds:   24-1-2012
Favoriet natuurgebied:    Liphústerheide
Favoriete activiteit:   paardrijden, wandelen met het gezin

Naam:  Valerie Jellema (28)
Woonplaats:  Drachten
Lid sinds:  december 2019
Favoriet natuurgebied:   Delleboersterheide
Favoriete activiteit:  vogels spotten

Naam:   Piet Vellema (64)
Woonplaats:   Drachten
Lid sinds:   7-6-1990
Favoriete natuurgebied:   Noarderleech (onderdeel van Noard-Fryslân Bûtendyks)
Favoriete activiteit:   wandelen en met de kano eropuit

Naam: Hieke Sevenster (79)
Woonplaats:  Goutum
Lid sinds:  1-1-1970
Favoriet natuurgebied:   Noard-Fryslân Bûtendyks
Favoriete activiteit:  wandelen en fietsen

“IK BEN EEN ECHT BUITENMENS”
Rixt werd lid van It Fryske Gea, omdat ze graag een lokaal goed doel wilde steunen.  
“Bovendien ben ik een echt buitenmens. We wonen met ons gezin op een boerderij en zelf  
heb ik paarden. Paardrijden doe ik vaak in de bossen. Met het gezin wandelen we regelmatig 
even een stukje. Nu let ik er eerlijk gezegd niet zo op of een natuurgebied van It Fryske Gea  
is of niet. Maar ik hou van de diversiteit aan natuur hier in de omgeving; zowel open gebieden 
als bossen.” Een goede balans tussen natuurbehoud en recreatie vindt ze belangrijk.  
“De Liphústerheide vind ik een erg mooi gebied. De heide is grotendeels niet toegankelijk, 
zodat de natuur hier haar gang kan gaan. Tegelijkertijd loopt er ook een pad door de heide, 
zodat je nog wel van de prachtige natuur kunt genieten. Dit vind ik een mooie combinatie.”

“ EVEN JE HOOFD LEEGMAKEN NA EEN  
DRUKKE WERKDAG”

Valerie werd op haar verjaardag verrast met een lidmaatschap van It Fryske Gea. “Een goede 
vriendin maakte me lid omdat ze weet hoeveel ik en Thorstan, mijn verloofde, van de natuur 
houden. We gaan sowieso elke dag samen wandelen. Heerlijk, even je hoofd leegmaken na 
een drukke werkdag. Op onze vrije dagen trekken we eropuit om vogels en andere dieren te 
spotten. Je ziet en leert steeds weer nieuwe dingen.” 
 
Favoriete plaats om vogels te spotten is de Delleboersterheide. “Je ziet hier zóveel verschil-
lende vogels. Bijvoorbeeld goudhaantjes, staartmezen en groenlingen. En er lopen ook  
prachtige damherten rond, soms met kalfjes - zo schattig!”

“MONSTERACHTICH MOAI”
Piet Vellema is al bijna 30 jaar lid van It Fryske Gea, maar dat niet alleen, hij is ook vrijwillige 
excursieleider en vrijwilliger in beheer. “Ik jou ekskurzjes yn ferskate natuergebieten, lykas  
De Alde Feanen en it Noarderleech. Ik ûnderhâld de gebieten troch bygelyks beammen te 
roaien, gers te meanen en brêgen te reparearjen.”  
 
Het werk is zeer divers, net als de Friese natuur. “Ik hâld fan it ferskaat fan de natuer gebieten 
fan It Fryske Gea. Der binne greiden, kwelders, bosken, sels in part fan in Waadeilân! Tusken 
elk stikje natuer sit wer in wrâld fan ferskil. As ekskurzjelieder komst ek yn natuergebieten 
dy’t gewoanwei ôfsluten binne. De stilte dy’tsto dêr belibbest is geweldich. Do sjochst dan ek 
altyd in enoarm oantal fûgels: monsterachtich moai!”

“WE GINGEN ALLE GEBIEDEN AF”
“Ik woonde hier nog maar net toen ik in de krant las over It Fryske Gea. Ik wilde de vereniging 
graag steunen om natuurgebieden te behouden.” Zelf ging Hieke er ook regelmatig op uit.  
De natuur in. “In de jaren ’80 wandelde en fietste ik veel met een vriendin. We gingen alle 
gebieden af. Gaasterland, met haar bossen en kliffen vond ik vooral erg indrukwekkend.”  
 
De familie van Hieke komt uit het Bildt. De Waddenkust ligt haar daarom nauw aan het  
hart. “Ik hou van de ruimte, dat je 360 graden om je heen kan kijken. Ik kom er nog geregeld, 
ook met gasten uit binnen- en buitenland. Mensen die het gebied niet kennen, vinden het  
erg mooi en indrukwekkend.” Door de jaren heen zag ze de Friese natuur wel achteruit  
gaan. “Vooral de weilanden zijn zo egaal groen geworden. Ook zijn er minder weidevogels. 
Daarom ben ik nog steeds lid, zodat It Fryske Gea hier iets aan kan doen.”

    Leden aan  
het woord

A.M.E. Pietersen

Rixt de BoerValerie Jellema

Piet VellemaHieke Sevenster

It Fryske Gea is op 22 februari 1930 opgericht als vereniging om zoveel mogelijk mensen bij de 
natuurbescherming in Fryslân te betrekken. Dat is gelukt. Inmiddels telt onze vereniging maar liefst 
36.000 leden! Een aantal dat nog steeds stijgt. Jong, oud, al jaren lid of nog maar net: we vroegen  
een aantal van hen waarom ze It Fryske Gea steunen. Maar ook wat ze vinden van de Friese natuur  
en onze gebieden.
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Dat ze er molens ziet die haar vader heeft 
gebouwd, geeft voor Sigrid van der Meer  
een extra tintje aan De Alde Feanen.  
Samen met hond Rover maakte ze er al  
heel wat kilometers, ze wandelen er bijna 
dagelijks. “De natuer is moai, wy komme 
lâns hiel ferskillende stikken en it is hjir  
lekker rêstich. Meastal rinne we fjouwer 
kilometer. Hjoed wat fierder, ik tink sa’n 
seis.” Het aantal zal ze nog wel opvoeren,  
als oefening voor de Slachtemarathon die  
ze met haar vriend gaat lopen. Nee, die  
wandelt nooit met haar mee. “Dy tinkt dat  
hy it sa wol kin.”

Zomaar een zaterdag. Wie kom je tegen tijdens een rondje langs 
natuurgebieden van It Fryske Gea? Wat zoeken wandelaars er en 
wat vinden ze?

Wandelen bij It Fryske Gea: 
overal anders

Lisbeth Kooper en Tom van der Kooi eindigen 
hun wandeling in het informatiecentrum van 
het Ketliker Skar. Je vindt er een toelichting 
over het adellijke bos, grenzend aan de  
Ketlikerheide en het oude beekdal de  
Tjongerdellen. “We komen hier al tien jaar, 
soms met de kleinkinderen”, zegt Kooper. 
Bijna hersteld na een val, worden de  
wandelingen weer steeds langer. “De stok  
is eigenlijk niet meer nodig.” Van der Kooi: 
“Het leuke is dat elk deel van dit gebied  
een heel andere sfeer heeft.” Lachend:  
“De wandeling van vanmiddag is een voor-
bereiding op een Russische film vanavond. 
Het is net een toendra.”

Ze hebben flink de pas erin. Af en toe  
stoppen ze en turen door de verrekijker. 
Boukje Wesseling en Jan Reitsma, van  
huis uit bioloog, komen graag in het Ketliker 
Skar. Wesseling: “Wy meie graach bûten 
wêze en rinne, foaral yn ’e natuer. Hjir is in 
soad te sjen. It lânskip is hiel ôfwikseljend 
en alle seizoenen binne moai.” Ze komen  
het liefst als het rustig is. “Oars binne foaral 
reeën al gau warskôge”, zegt Reitsma.  
Deze wandeling zagen ze onder meer  
damherten  -  ook een witte  -  en hoorden  
ze koolmezen en andere vogels.  
“Dassen binne hjir ek. Dy sjogge jo net sa 
gau, mar de spoaren wol.”

Hij is een bekende verschijning in het  
Rysterbosk. Elke dag maakt Patrick Schotte 
er een flinke wandeling met zijn witte hond. 
“Ik ben een Belg die al twaalf jaar in  
Bakhuizen woont”, introduceert hij zich. 
Naar volle tevredenheid. “En dit is Snowie, 
een chow chow. Hij mag niet los, dan kan  
ik straks vier dagen om hem zoeken.”  
Ze genieten beide. “Net zag ik nog een ree, 
en laatst een boommarter. Ik dacht eerst  
dat het een eekhoorn was.” De hond en  
het Rysterbosk spelen zelfs een hoofdrol in 
Schottes ‘Snowie song’ die hij ten gehore 
brengt met zijn band BlueSunday. 

“Even de kinderen luchten.” Heleen Becu maakt met 
zoon Jouke en kleinkinderen Fien en Jop een ommetje in 
het Rysterbosk. Ze hadden net de auto van de garage 
gehaald. Voor ze naar huis rijden, konden ze hier mooi 
even langs. “Het is prachtig. Ik kom hier vaker, vooral toen 
ik nog in Koudum woonde. Nu woon ik in IJlst.” Al voert 
de wandeling over de statige bomenlaan deze keer niet 
tot aan het Murnserklif met uitzicht op het IJsselmeer, 
ze vermaken zich prima. Ondertussen geeft Heleen haar 
kleinkinderen ieder een halve banaan. De schil gaat mee 
naar huis. “Die gooien we niet in de natuur.”

“Wy meie 
graach  

bûten wêze”

Elk seizoen 
mooi 

Belg in het bos
Een ommetje met  
de kinderen

Oefenen voor  
de Slachte-
marathon

Tom van der Kooi en Lisbeth Kooper

Boukje Wesseling en Jan Reitsma

Sigrid van der Meer 
Patrick Schotte

Heleen Becu  met zoon Jouke en  
kleinkinderen Fiene en Jop

Toendra in het 
Ketliker Skar

 “Hjir is in soad te sjen. It lânskip is hiel ôfwikseljend 
en alle seizoenen binne moai”

”De natuer is moai en  
it is hjir lekker rêstich”
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FOTO
WEDSTRIJD
KIEK ’ES!

Fryslân is rijk bedeeld met prachtige natuur.  
De unieke wadden, de kleurige graslanden, de meren  
en plassen, de moerassen, de paarse heide, de mooie 
bossen, etc. Steeds weer ontdek je plekjes die de  
moeite waard zijn. Waar je volop van kunt genieten  
en… anderen ook van kunt laten genieten!  
Daarom organiseert It Fryske Gea in het kader van  
haar 90-jarig jubileum in 2020 een fotowedstrijd.

De Friese natuur is mooi vanwege haar variatie.  
De Waddeneilanden in het noorden, het coulisseland-
schap in het zuiden, de afwisselende IJsselmeerkust in 
het westen en daar tussenin de heide en de Friese meren. 
Met elkaar een ongekende combinatie van verschillende 
landschappen. 

De natuurterreinen van It Fryske Gea zijn de moeite  
van het bezoeken dan ook meer dan waard. Waar je  
ook heen gaat: je beleeft de natuur altijd van dichtbij.  
En in zoveel verschillende gedaanten. Natuur is  
verandering. De natuur leeft in seizoenen, toont zich  
elke dag, elk jaar anders. En naast grote vormen kent de 
natuur ook duizend en één details, een schatkamer vol 

kleur en verfijnde vormgeving. De schoonheid van  
de natuur in onze provincie is al ontelbare malen  
fotografisch vastgelegd. Ze inspireert zowel menig  
amateur- als beroepsfotograaf tot het vastleggen van  
al het moois dat er is. En of het nu met een professionele  
camera is, of met een ‘gewoon’ mobieltje: weidse  
landschappen, prachtige vergezichten, verrassende  
details en niet te vergeten de mens die geniet.  
Stuk voor stuk zijn het belevenissen. Momenten die we  
vaak ook graag met anderen delen!

Fotowedstrijd
Doe mee met de fotowedstrijd Kies ‘es! en laat zien  
hoe mooi de Friese natuur is. Trek eropuit, ontdek de  
Friese natuur en laat anderen meegenieten van de  
natuurgebieden die It Fryske Gea beschermt!  
 
Dat kan nu met onze speciale fotowedstrijd, die wordt  
georganiseerd vanwege ons 90-jarig bestaan dit jaar.  
Een heel jaar lang jouw mooie natuurmomenten  
delen met de andere leden van It Fryske Gea.  
En dat zijn er met ca. 36.000 heel wat! Maar ook niet-leden 
zien wellicht jouw ingezonden foto voorbij komen. 

Thema
Het thema van de fotowedstrijd Kies ‘es! is  
‘Hoe zie jij de Friese natuur?’. Hoe je dit fotografisch  
verbeeldt, dat mag je helemaal zelf weten. En omdat er  
elk jaargetijde wel wat is te beleven of van te genieten,  
zijn er vier categorieën: winter, voorjaar, zomer en herfst. 
 
 
 
 
 
 
Zo werkt het:
• Upload jouw foto(s) via onderstaand webadres.
•  Ieder seizoen selecteert onze vakjury de beste  

10 foto’s uit alle inzendingen.
•  Iedereen kan daarna via de website stemmen op  

deze foto’s.
•  De foto met de meeste stemmen wint de eerste prijs.
•  Zo volgen de tweede en derde prijs.

‘ TREK EROPUIT, ONTDEK  
DE FRIESE NATUUR EN LAAT  
ANDEREN MEEGENIETEN!’ 

Voor wie is de fotowedstrijd?
Iedereen mag meedoen! (Nou ja, bijna iedereen,  
m.u.v. bestuur/medewerkers van It Fryske Gea.)  
Het gebruik van alle soorten fotoapparatuur  
is toegestaan. 
 
Prijzen
Jouw beloning? Anderen laten meegenieten van de  
mooiste plekjes in de Friese natuur! Maar natuurlijk  
zijn er ook prijzen, zoals een weekendje weg in de natuur 
voor de hoofdwinnaar. Daarnaast maken wij van alle  
winnende foto’s een tentoonstelling en publiceren  
we de winnende foto’s in dit magazine. Te beginnen met 
het komende zomernummer. 

Doe mee! Ben je enthousiast geworden  en wil je graag meedoen aan de  fotowedstrijd ‘Kies ‘es’?  
Upload jouw foto(s) of  breng je stem uit via:  www.itfryskegea.nl/kiek-es

Zie voor alle informatie op: 
www.itfryskegea.nl/kiek-es

AL 90 JAAR ZORG  
VOOR ONZE NATUUR
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Djiptepunt 2020: Ut gegevens fan it Europese 
statistykburo Eurostat blykt dat Nederlân  
fan alle EU-lannen it minst produsearret oan 
‘hernieuwbare energie’. Us skatrike kingdom 
by the sea bongelet hie-len-dal ûnderoan de 
list, sels noch ûnder it korrupte ierpel steatsje 
Malta. Oarsaak? Folsleine politike onwil yn 
kombinaasje mei foaral in folslein gebrek 
oan nasjonele rezjy.

Hichtepunt 2020: It Fryske Gea bestiet 90 jier. 
Hoera! Felisitaasjes en feestlike aktiviteiten. 
Moatte jo as húscolumnist dêr oer skriuwe? 
De stikjebakker moat neat mar hy komt der 
eins net foarwei om oandacht te jaan oan it 
Gea-ferline. It tafal brocht him nammentlik op 
in net te negearen spoar. Hy fûn yn in banane-
doaze mei boeken in fergiele brosjuere, by 
elkoar hâlden troch twa artistyk oksidearre 
nytsjes. It wie it ‘Jaarboekje 1949 – 1952  
van de Provinciale Vereniging voor Natuur-
bescherming “It Fryske Gea” (Het Friese 
Landschap)’. Nijsgjirrige kost. Soenen der  
in soad ferskillen wêze tusken de Gea-saken 
doe en no? Kwa oantallen leden seker:  
yn 1949 wienen der 1150 en yn 2020 mar 
leafst 36.000. It tal te behearen hektares is  
ek gigantys tanommen: fan in pear tûzen  

Zeventien jaar geleden vierden we  
onze eerste Lammetjesdag. 
Een sfeervol feest met onze Drentse Heide-
schapen en pasgeboren lammetjes in de hoofd-
rol. Zij zijn onmisbaar bij het onderhoud van de 
heide op It Mandefjild. Dit jaar gaan we terug 
naar het begin met een lammetjesdag ‘lyk as 
doe’. We tonen dan het ambacht van de 
schaapsherder. Wil jij zien hoe de schaaps-
herder met zijn hond Djok de schapen drijft? 
Wil je de pasgeboren lammetjes bewonderen? 
Zet dan zondag 19 april alvast in de agenda en 
kom langs!

yn 1949 oant 20.642 no. Fierder binne de 
oerienkomsten frappant. 

Nim de swiere wrakselingen om it behâld fan 
ús lêste postsegels natuer. Yn 1950 al aktueel: 
Het is U allen bekend, welk een zware strijd 
moest en nog moet worden gestreden door 
hen, die opkwamen voor het behoud van 
onze eigen flora en fauna, voor onze bossen, 
duinen en moerassen, voor onze natuur- en 
recreatie ruimte.

Nim de landschapspijn. It sitaat út 1950 kin 
daliks yn it folgjende jierferslach: Natuur-  
en landschapsbescherming vormen een 
onmisbaar element tot de geestelijke gezond-
heid van ons volk, dat hiertoe op enigerlei 
wijze contact met de natuur nodig heeft.  
Het kan niet goed zijn te leven in een volkomen 
verzakelijkte omgeving.

Nim de dôfhûdige en opportunistise politisi 
dy’t, elk yn eigen tiidsperioade, meidogge 
oan de groei- en ferskroeiwanen fan de dei: 
Werd in het afgelopen jaar niet in volle ernst 
door een lid der Provinciale Staten voorgesteld 
om stappen te ondernemen, welke zouden 
leiden tot ontginning van de heide van 

Column Douwe Kootstra

Waakzaamheid!
Duurswoude? (1949). Oerdreaun, dit sitaat? 
Nee! Tink oan de VVD-keamerleden dy’t yn 
2019 ûnder druk fan harren elektorale stikstof-
krampen yn folle earnst foarstelden om guon 
natuergebieten dan mar lytser te meitsjen. 

Nim de yntinsive lânbou-yndustry, syn noch 
altyd tanimmende eksport en de dêrby hear-
rende rampsalich lege grûnwetterpeilen.  
Yn 1949 seach it Gea-bestjoer de hurde  
konfrontaasje tusken boer en boarger, tusken 
ekonomy en natuer al oankommen: Friesland 
dankt zijn roem in het buitenland niet uit-
sluitend aan zijn zuivelproducten en poot-
aardappelen, maar voorzeker ook aan zijn 
landschap en dan in het bijzonder aan zijn 
meren, plassen en moerassen. Onttrekking 
van deze waardevolle landschappen aan hun 
huidige bestemming mag dan ook niet 
plaatsvinden dan bij uiterste noodzaak en  
na nauwgezette overweging van alle  
daarbij betrokken belangen. Ien hertekreet 
komt gauris werom yn de jierferslaggen: 
Waakzaamheid blijft geboden!

Lammetjesdag ‘lyk as doe’
Zondag 19 april van 
12.00 – 16.00 uur
Jarig van der Wielenwei 2, 
Bakkeveen 
Parkeren: Nieuw Allardsoog

Wat is er te zien en te doen?
• demonstratie schaapscheren
• demonstratie schapendrijven 
• excursies over de heide  
• wol oprollen
• wol spinnen  

www.itfryskegea.nl/lammetjesdag

Voor meer informatie www.ynnatura.nl 
of vraag om de brochure bij het secretariaat van Ynnatura
via secretariaat@ynnatura.nl

Wij geloven dat het Friese bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van het Friese landschap. 
Wij willen dat dit landschap, de natuur, onze leefomgeving, hét voorbeeld voor de rest van Nederland wordt 
en daarom mobiliseert en inspireert Ynnatura het Friese bedrijfsleven en zijn medewerkers om hier actief 
aan bij te dragen.

Deze bijdrage is in 1995 in de basis gestart met de oprichting van de stichting “Ynnatura, bedrijven voor  
It Fryske Gea”. Door als ondernemer Ynnatura te ondersteunen, adopteert u als het ware het Friese Landschap. 
Tientallen bedrijven nemen deel aan dit sterke netwerk. Spreekt dit u ook aan? Dan is Ynnatura zonder  
twijfel ook een passend ‘bedrijfsterrein’ voor uw organisatie.

“Jild te winnen is in geunst,
    ’t goed te brûken is in keunst ”



Kids-Gea !
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Dit jaar vieren we onze verjaardag!  
It Fryske Gea bestaat namelijk 90 jaar. 
Daarom krijg je nu alvast een voor-
proefje ovan onze jeugdbijlagen die  
dit jaar nog verschijnen. 

Geuren uit de natuur
Wist je dat de slang ruikt met zijn tong?  
En de nachtvlinder zijn partner vindt door  
te ruiken met zijn sprieten. Je leest het alle-
maal in onze zomer Kids-Gea! met speciale 
tips en weetjes over geuren in de natuur. 

Reeën 
Heb jij wel eens een ree gezien? Je ziet ze 
overal, in bossen op heidevelden en in gras-

Wist je dat de paling tijdens zijn leven een 
enorme wereldreis maakt tot wel 6.000 kilo-
meter? Hij zwemt van zoet naar zout water 
om op verschillende plekken op te groeien 
en eitjes te ‘leggen’. We noemen dit ook wel 
vismigratie. 

Wil jij hier alles over weten? Kom dan op 
zaterdag 16 mei naar de World Fish Migration 
Day naast het Afsluitdijk Wadden Center. 
Hier vlakbij wordt de Vismigratierivier  
aangelegd. Of kom naar het Kweldercentrum 
in Noard-Fryslân Bûtendyks. Waar het 
gemaal De Heining staat. Op beide locaties 
vertellen kenners je verhalen over trekvissen 
en mag je allerlei proefjes doen! Je gaat  
ruiken, proeven en puzzelen en kruipt in de 
huid van de trekvis.
 
Kijk voor meer info op 
www.itfryskegea.nl/wfmd

Winnaars 
De winnaars van de Kids-Gea! jeugdwedstrijd van de vorige keer: Dafne Marij, Jayden en Evelynn.  
Zij hebben met hun prachtige knutselwerk een verrassingspakket gewonnen! Het pakket wordt snel 
naar jullie toegestuurd. De winnaar van de puzzel is Hedzer. Met het antwoord ‘SOCIAAL’ wint hij een 
mooie sleutelhanger. Iedereen bedankt voor alle mooie, creatieve en verrassende inzendingen! 

Spierwit zand en opgehoopte schelpen. 
“Puur natuur”, zegt gids Willem Boersma. 
Vanaf de rand van de Warkumerbûtenwaard 
kijkt hij met vijftien natuurliefhebbers uit 
over het IJsselmeer. Ooit was het een zand-
plaat in de Zuiderzee. Nu heeft de groep met 
enige moeite door drassige gronden een 
weg naar het harde zand gezocht. Het leek 
even spannend toen Willem tot aan de rand 
van zijn laarzen wegzakte, nadat hij een aan-
tal deelnemers over de diepste en breedste 
hindernis had geholpen. Maar Willem 
bevrijdde zich kalm van de zuigende grond. 
Hij komt hier al zijn hele leven en kent het 
gebied door en door.

De gids sleept een stootwil achter zich aan, 
onderweg opgevist uit een plas en ongetwij-
feld afkomstig van een recreatieboot op het 
IJsselmeer. Moniek van Veen pakt een grote 
waterfles van het zand, compleet met een 
om de hals geknoopt koord. “Daar kan van 
alles in”, zegt ze tevreden. Plastic, stukjes 
hout, wat er maar is aangespoeld. “Dat kan 
ik niet laten liggen.”

Laarzen aan bij excursie 
Warkumerbûtenwaard

“ Laarzen aan”, stond bij de excursie in de Warkumerbûtenwaard. Wie het 
advies had gevolgd, kwam met droge voeten het natuurgebied door en werd 
beloond met prachtige uitzichten en verhalen. En met koffie! 

Eerste keer
De volgeboekte wandelexcursie is gestart 
vlakbij camping It Soal. Als belangrijk maar 
kwetsbaar natuurgebied is de Warkumer-
bûtenwaard te bezichtigen vanaf een aantal 
uitkijkpunten en verder alleen toegankelijk 
met een gids. De pas gepensioneerde Piet 
Zijlstra prijst zich gelukkig. De excursies in 
de Warkumerbûtenwaard, zo’n zes keer per 
jaar, vinden plaats op zaterdag. “Dit is de 
earste kear dat ik mei kin. Ik wurke sneons 
altyd, by de post.”

“Ooit een zandplaat 
in de Zuiderzee”

De gids constateert dat de hele groep geluk 
heeft: “Ah, de kofjedames binne der ek.” De 
‘koffiedames’ gaan vaker mee. Thermoskan-
nen en koek zitten in de rugzak. “Wy namen 
sels kofje mei, mar dielden dy faak. Dan 
kinne we likegoed genôch meinimme foar 
eltsenien. Dat is wol sa gesellich.”

Leuke 
weetjes 
uit de 
natuur

World Fish
Migration Day

land. Wil jij meer weten over dit bijzondere dier 
met zijn gewei en zachte vacht? We vertellen je 
er alles over in de herfst Kids-Gea! 

Nachtdieren
In het donker, wanneer jij al lekker ligt te 
slapen, ontwaken er mysterieuze dieren in 
de natuur. De uil, vleermuis en das zijn een 
paar van deze nachtdieren. Hoe komt het  
dat zij juist wakker worden wanneer wij  
gaan slapen? Je leest het allemaal in het 
winternummer.  

Wil jij lekker de natuur in? Kijk voor alle 
jeugdactiviteiten op: www.itfryskegea.nl/
activiteiten

Zaterdag 16 mei
Kweldercentrum Noarderleech
Noorderleeg 5a, Hallum 
Afsluitdijk Wadden Center 
Afsluitdijk 1c, Kornwerderzand

Van de andere kant
De groep loopt dan nog op een hoger gele-
gen grasdijk. Ondertussen vertelt Willem. 
Over de vele ganzen en weidevogels voor wie 
dit gebied belangrijk is. Over hoe harde wind 
het land regelmatig onder water zet. Over 
planten die gedijen in de nog zilte bodem, 
als overblijfsel van de Zuiderzee. Hij wijst op 
reeën, smienten en wulpen. Klaas Dijkstra 
neemt alles in zich op. Hij zeilt hier vaak 
langs met gasten. “No wit ik hoe’t it der  
fan dizze kant útsjocht en kin ik der wat oer 
fertelle.”

Aangekomen bij een betonnen bruggetje 
naar het lager gelegen natte gebied,  
besluiten enkelen om niet over te steken.  
Ze vervolgen hun weg liever aan de droge 
kant. “Bêst”, antwoordt Willem en wijst in  
de verte. “Dan sjogge we jim aanst dêr by 
dat hokje, foar de kofje.”

Gids Willem Boersma.  
Vanaf de rand van de Warkumer-
bûtenwaard kijkt hij met vijftien 
natuurliefhebbers uit over het  
IJsselmeer.
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Op aventoer yn de Fryske natoer
Landgoed Martenastate
Stinzenplanten ontdekken waarvan  
vroeger alleen de adel genoot
Zaterdag 28 maart 10:00 - 11:30 uur
Zondag 5 april 10:00 - 11:30 uur
Maandag 13 april 10:00 - 11:30 uur
Zaterdag 18 april 10:00 - 11:30 uur
Zaterdag 25 april 10:00 - 11:30 uur
Ontdek de cultuurhistorie van Park  
Martenastate
Zaterdag 16 mei 10:00 - 11:30 uur
Zaterdag 13 juni 13:30 - 15:30 uur

Makkumersúdwaard
Ontdek de Makkumersúdwaard tijdens een 
struuntocht
Zaterdag 27 juni 10:00 - 12:00 uur
Wandelen langs de bloemen van  
de Makkumersúdwaard
Zaterdag 11 april 10:00 - 12:00 uur
Zaterdag 25 april 10:00 - 12:00 uur
Zaterdag 2 mei 10:00 - 12:00 uur
Zaterdag 30 mei 10:00 - 12:00 uur
Zaterdag 20 juni 10:00 - 12:00 uur

Makkumernoardwaard 
Eerste tekenen van voorjaar op  
de Makkumernoardwaard
Woensdag 25 maart 14:00 - 16:00 uur
Wandelexcursie Makkumernoardwaard
Zaterdag 4 april 09:30 - 11:30 uur
Zaterdag 23 mei 09:30 - 11:30 uur
Zaterdag 13 juni 09:30 - 11:30 uur
Wandelend vogels spotten op  
de Makkumernoardwaard
Woensdag 13 mei 14:00 - 16:00 uur

Park Jongemastate
Wandelen langs de stinzenflora van  
Park Jongemastate
Zaterdag 28 maart 10:00 - 12:00 uur
Zaterdag 18 april 10:00 - 12:00 uur

Ketliker Skar
Voorjaarsboswandeling vlakbij Katlijk
Zaterdag 28 maart 10:00 - 12:00 uur
Zaterdag 11 april 10:00 - 12:00 uur
Wandelen tussen de bosvogels  
vlakbij Heerenveen
Maandag 1 juni 07:00 - 10:00 uur
Wandelen door de natuur vlakbij Katlijk
Zaterdag 6 juni 14:00 - 16:00 uur
Zondag 28 juni 14:00 - 16:00 uur

Ketlikerheide
Ontdekkingstocht over de Ketlikerheide  
met huisgemaakte appeltaart
Zondag 5 april 10:30 - 13:00 uur
Zondag 3 mei 10:30 - 13:00 uur
Zondag 7 juni 10:30 - 13:00 uur
Avondwandeling over de Ketlikerheide
Woensdag 17 juni 19:00 - 21:00 uur

Nationaal Park De Alde Feanen
Vroege vogelzang-wandeling in de  
Alde Feanen vlakbij Leeuwarden
Zaterdag 4 april 06:30 - 08:30 uur
XL- vaar- en wandelexcursie in  
de Alde Feanen
Zaterdag 18 april 10:00 - 13:00 uur
Zaterdag 23 mei 10:00 - 13:00 uur
Lente-kuier door de Alde Feanen  
en Earnewâld 
Zondag 26 april 10:00 - 13:00 uur
Vroege vogelzang wandeling in  
de Alde Feanen
Zondag 10 mei 06:00 - 08:00 uur
Wandelen langs libellen en vlinders  
in natuur vlakbij Leeuwarden
Zondag 17 mei 14:00 - 16:30 uur
Zondag 7 juni 14:00 - 16:30 uur
Te voet op pad door otter leefgebied  
in het Wikelslân
Zondag 14 juni 14:00 - 16:00 uur

Mandefjild
Wandelen rondom de schaapskooi  
bij Bakkeveen
Zaterdag 4 april 10:00 - 12:00 uur
Avondwandeling over de heide van  
het Mandefjild
Donderdag 11 juni 19:00 - 21:00 uur

Lendevallei
Te voet op ontdekkingstocht in een  
bijzonder beekdal
Zaterdag 4 april 10:00 - 12:00 uur
Onderzoek het onderwater leven  
in de Lendevallei
Zondag 24 mei 10:00 - 12:00 uur

Rysterbosk
Voorjaarswandeling door het eeuwenoude 
Rysterbosk
Zaterdag 11 april 09:30 - 12:00 uur
Wandelen door het eeuwenoude Rysterbosk
Zondag 10 mei 09:30 - 12:00 uur
Vrijdag 19 juni 14:00 - 16:30 uur

Park Huize Olterterp
Wandelen langs de geschiedenis van  
landgoed Olterterp
Zaterdag 11 april 10:00 - 12:00 uur

Vismigratierivier Kornwerderzand
Wandelexcursie - Onderweg naar  
de Vismigratierivier
Zondag 12 april 10:30 - 12:30 uur
Zondag 10 mei 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 13 juni 10:30 - 12:30 uur

Bûtenfjild
Te voet de voorjaarszangers in de  
Sippen-Finnen ontdekken
Zondag 12 april 06:00 - 08:00 uur

Noard-Fryslân Bûtendyks
De wjukken fan it Waad
Zondag 12 april 13:00 - 16:00 uur
Wandelen langs trekvogels en  
cultuurhistorie bij Westhoek-Koehoal
Zaterdag 25 april 11:30 - 13:30 uur
Spot al wandelend de alarmerende kluut  
op het wad
Zaterdag 9 mei 11:00 - 14:00 uur
Wandelen over de ontluikende kwelder  
op het Noarderleech
Zondag 21 juni 10:00 - 13:00 uur

Easterskar
Wandeling - “Verborgen zangers in het 
helofytenfilter’
Maandag 13 april 08:00 - 10:00 uur
‘Karekiet, ik hoor je wel, maar zie je niet!’- 
wandeling vlakbij Heerenveen
Zondag 10 mei 08:00 - 11:00 uur

Wandelexcursies

AANMELDEN 
www.itfryskegea.nl/eropuit 
Of bel 0511 – 53 96 18 voor activiteiten  
in de Alde Feanen en voor alle overige 
activiteiten 0512 – 38 14 48.

Kosten (tenzij anders vermeld*)
Leden gratis (ook gezinsleden)
niet-leden betalen € 4 (t/m 12 jaar € 2)

Wikelerbosk
Te voet stinzenplanten in het Wikelerbosk  
ontdekken
Woensdag 15 april 14:00 - 16:00 uur

Warkumerwaard
Wandelen op de Warkumerwaard door een 
vogelparadijs
Zaterdag 18 april 09:30 - 11:30 uur
Zaterdag 16 mei 09:30 - 11:30 uur
Bloeiende orchideeën op de Warkumerwaard
Zaterdag 6 juni 09:30 - 11:30 uur

Rikkinge Es
Cultuurhistorie & stinzenflora in Rikkinge
Zaterdag 18 april 10.00 – 12.00 uur

Tsjongerdellen
Flirtende watersnippen in de Tsjongerdellen
Zaterdag 2 mei 19:00 - 21:00 uur

Schaopedobbe
‘De natuur als leverancier 
- wandeling vlakbij Elsloo
Zaterdag 16 mei 10:00 - 12:00 uur
Lopen langs beschermde planten uit  
de ijstijd en later
Vrijdag 5 juni 19:00 - 21:00 uur
Midzomernachtwandeling door de natuur  
bij Elsloo
Zondag 21 juni 20:30 - 22:30 uur

Taconisbosk
Dauwtrappen in het zingende Taconisbosk 
vlakbij Heerenveen
Donderdag 21 mei 07:00 - 09:00 uur

Peazemerlannen
Wandelen op de rand van het voorjaar  
in de Peazemerlannen
Zaterdag 23 mei 11:00 - 13:30 uur

Wilhelmina-oard
Ontdek de natuurpracht van  
Wilhelmina-oard te voet
Woensdag 27 mei 14:00 - 16:00 uur
Zaterdag 20 juni 14:00 - 16:00 uur

Ottema-Wiersmareservaat
Avondwandeling door het moerassige  
Bûtenfjild
Vrijdag 29 mei  19:00 - 21:00 uur

Diakonievene
Natuurontwikkeling rond de Diakonievene
Donderdag 11 juni  19:00 - 21:00 uur

WWW.ITFRYSKEGEA.NL/EROPUIT

Leden van It Fryske Gea 
krijgen korting op wandel-, 
vaar- en fietsexcursies: 
www.itfryskegea.nl/
lid-worden



28 29It Fryske Gea: Al 90 jaar zorg voor onze natuur. It Fryske Gea: Al 90 jaar zorg voor onze natuur.

Makkumernoardwaard
Sporen zoeken op de Makkumernoardwaard 
voor kids (6+)
Woensdag  15 april  14:00 - 16:00 uur

Nationaal Park De Alde Feanen
Kleuter struintocht door de natuur (4-6 jaar)
Zaterdag  25 april  10:30 - 12:00 uur
Uilenballen pluizen voor jonge  
natuuronderzoekers (6+)
Maandag  27 april  10:30 - 12:00 uur
Donderdag  30 april  11:00 - 12:30 uur
‘Help de natuur in de Alde Feanen opruimen’ 
voor kids! (6+)
Maandag  27 april  13:00 - 14:30 uur
Natuurfotografie voor jeugd  
in het Wikelslân (8+)
Dinsdag  28 april  10:00 - 12:00 uur
Creatieve jeugdactiviteit in het veld (6+)
Dinsdag  28 april  13:00 - 14:30 uur
Spannende schemertocht door het moeras 
bij Earnewâld (8+)
Donderdag  30 april  19:30 - 21:00 uur
Woensdag  8 juli  19:00 - 21:00 uur
Op zoek naar kleine kriebelbeestjes in de 
Alde Feanen (6+)
Vrijdag  1 mei  10:30 - 12:00 uur
Vogelspotten voor kids in het Wikelslân (6+)
Zaterdag  16 mei  09:00 - 11:00 uur

Waterdiertjes zoeken in de Alde Feanen (6+)
Zaterdag  6 juni  14:00 - 16:00 uur
Zondag  28 juni  14:00 - 16:00 uur
Waterdiertjes & survivalbaan voor jonge 
avonturiers (8+)
Vrijdag  10 juli  14:00 - 16:30 uur
Op zoek naar sporen van de ree (8+)
Zondag  12 juli  14:00 - 16:00 uur
Natuurfotografie voor jeugd in  
het Wikelslân (8+)
Woensdag  15 juli  10:00 - 12:00 uur

Ketliker Skar
Kids zoeken in Ketliker Skar naar  
de eekhoorn (6+)
Dinsdag  28 april  10:00 - 12:00 uur
Fotograferen voor kids in de natuur vlakbij 
Katlijk (8+)
Vrijdag  1 mei  10:00 - 12:00 uur

Buismanskoai Gytsjerk
Ontdek de geheimen van een eendenkooi! (6+)
Woensdag  29 april  10:00 - 12:00 uur

Vismigratierivier Kornwerderzand
Jonge onderzoekers op ontdekking  
bij Vismigratierivier (8+)
Woensdag  29 april  11:00 - 12:30 uur
Zondag  7 juni  11:00 - 12:30 uur
Woensdag  8 juli  11:00 - 12:30 uur

Jeugdactiviteiten

WWW.ITFRYSKEGEA.NL/EROPUIT

Struuntochten

Lezingen

Workshop

Fietsexcursies

Kano-excursies

Nationaal Park De Alde Feanen
’Struuntocht’ door de Alde Feanen
Zondag  10 mei  10:00 - 15:00 uur

Vismigratierivier bij Kornwerder-
zand

College Vismigratierivier - ‘Over de grens 
van zout naar zoet’
Zondag  5 april  14:00 - 15:00 uur
Zondag  17 mei  14:00 - 15:00 uur
Zondag  28 juni  14:00 - 15:00 uur

Nationaal Park De Alde Feanen 
Workshop insectenhotel bouwen in  
Earnewâld (6+) 
Woensdag  29 april  13:30 - 15:00 uur 
Vrijdag  1 mei  14:00 - 15:30 uur

Noard-Fryslân Bûtendyks
Ontspannen fietsen langs stinzen, kloosters 
en dijken
Zondag 3 mei 13:30 - 17:00 uur

Ketliker Skar
Fietsen door de natuur van Zuid-Fryslân
Zaterdag  9 mei  13:30 - 16:30 uur

Nationaal Park De Alde Feanen
Fietsen langs natuur, kloosters, land-
schapshistorie en volksverhalen
Zondag  31 mei  13:30 - 16:30 uur

Bûtenfjild
Fietsexcursie door het Bûtenfjild
Vrijdag  12 juni  14:00 - 16:00 uur

Nationaal Park De Alde Feanen
Kanotocht door moeras Alde Feanen voor 
vroege vogels (12+)
Zondag  5 april  06:30 - 10:00 uur
Zaterdag  23 mei  05:30 - 09:30 uur
Avondkanotocht op zoek naar reeën  
in Earnewâld (12+)
Zaterdag  25 april  18:00 - 21:00 uur
Zaterdag  9 mei  19:00 - 22:00 uur
Kanoën langs moerasvogels in  
de Alde Feanen (12+)
Vrijdag  19 juni  19:00 - 22:00 uur

Noard-Fryslân Bûtendyks
Steppen en wandelen voor kids op  
het Noarderleech (8+)
Zaterdag  20 juni  10:30 - 12:30 uur

Grutte Wielen
Waterdiertjes vangen in de  
Ryptsjerksterpolder (6+)
Zondag  28 juni  10:00 - 12:00 uur

Park Martenastate
Schiet de mooiste foto’s van stinzenplanten 
op Landgoed Martenastate (12+)
Zondag  5 april  13:30 - 15:30 uur
Maandag  13 april  09:30 - 11:30 uur
Fotografeer en ontdek de cultuurhistorie van 
Park Martenastate 
Zaterdag  16 mei  14:00 - 16:00 uur

Noard-Fryslân Bûtendyks
Met de fotocamera op pad over  
het Noarderleech (12+)
Zondag  29 maart  09:30 - 12:00 uur

Ketliker Skar
Fotografeer de bomen vlakbij Katlijk
Vrijdag  24 april  09:00 - 11:00 uur
Fotograferen in een lente landschap  
op de Ketlikerheide (12+)
Vrijdag  22 mei  09:00 - 11:00 uur

Nationaal Park De Alde Feanen
Schiet de perfecte close-up en leer over 
macrofotografie (12+)
Zaterdag  23 mei  10:00 - 12:00 uur

Fotografie- 
excursies Nationaal Park De Alde Feanen

Beleef de natuur in de Alde Feanen  
vanaf het water
Zaterdag  28 maart 10:30 - 12:30 uur
Dinsdag  28 april 10:30 - 12:30 uur
Dinsdag  28 april 13:30 - 15:30 uur
Donderdag 30 april 15:30 - 17:30 uur
Vrijdag  1 mei 10:30 - 12:30 uur
Vrijdag  1 mei 13:30 - 15:30 uur
Zaterdag  2 mei 11:00 - 13:00 uur
Zaterdag  9 mei 11:00 - 13:00 uur
Zaterdag  30 mei 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag  30 mei 13:30 - 15:30 uur
Donderdag  4 juni 19:00 - 21:00 uur
Zaterdag  6 juni 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag  6 juni 13:30 - 15:30 uur
Donderdag  11 juni 19:00 - 21:00 uur
Zaterdag  13 juni 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag  13 juni 13:30 - 15:30 uur
Donderdag 18 juni 19:00 - 21:00 uur
Zaterdag 20 juni 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag 20 juni 13:30 - 15:30 uur
Zaterdag  27 juni 10:30 - 12:30 uur
Zaterdag  27 juni 13:30 - 15:30 uur
Vaarexcursie reeën spotten in  
de Alde Feanen(12+)
Zaterdag  4 april  19:00 - 21:00 uur
Zaterdag  18 april  19:00 - 21:00 uur
Donderdag  30 april  19:00 - 21:00 uur
XL- beleving op het water in de Alde Feanen
Zaterdag 11 april  10:30 - 13:30 uur
Varen langs bijzonder mo(nu)ment  
Lancaster R5682
Woensdag  15 april  19:00 - 21:00 uur
Varen langs de voorjaarszangers in  
de Alde Feanen
Zaterdag  25 april  08:00 - 10:00 uur
Roofvogels spotten voor kids vanaf  
het water in de Alde Feanen (10+)
Woensdag  29 april  10:30 - 12:30 uur
XL- vaarbeleving langs voorjaarszangers  
in de Alde Feanen
Zaterdag  2 mei  07:00 - 10:00 uur
Zaterdag  9 mei  07:00 - 10:00 uur
Zaterdag  16 mei  07:00 - 10:00 uur
Varen langs een aalscholverkolonie in  
de Alde Feanen
Zaterdag  16 mei  11:00 - 13:00 uur
Beleef de midzomernacht op het water  
vlakbij Earnewâld (12+)
Zondag  21 juni  20:30 - 22:30 uur

Vismigratierivier Kornwerderzand
Zeilexcursie met historisch schip  
over IJsselmeer
Zaterdag  16 mei  10:00 - 12:00 uur
Zaterdag  20 juni  10:00 - 12:00 uur

Vaarexcursies

Op aventoer yn de Fryske natoer
AANMELDEN 
www.itfryskegea.nl/eropuit 
Of bel 0511 – 53 96 18 voor activiteiten  
in de Alde Feanen en voor alle overige 
activiteiten 0512 – 38 14 48.

Kosten (tenzij anders vermeld*)
Leden gratis (ook gezinsleden)
niet-leden betalen € 4 (t/m 12 jaar € 2)

GEEF JE OP!

•  Jeugdactiviteiten zijn voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar. Opgave is verplicht.

•  Kosten (tenzij anders vermeld):  
kinderen van leden gratis, anders € 4

•  Aanmelden voor activiteiten kan tot 
een dag voor de jeugdactiviteiten, tot 
15.00 uur via www.itfryskegea.nl/ 
activiteiten of via het bezoekerscentrum 
De Alde Feanen, tel. 0511 - 539618

’Het is  
vet leuk’
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It Fryske Gea beheert ruim zestig natuur-
gebieden, verspreid over de provincie. Het 
merendeel daarvan is vrij toegankelijk voor 
publiek, waarvoor we voorzieningen hebben 
getroffen en talloze activiteiten organiseren.  
Er is dus niet alleen veel te zien, maar ook 
van alles te doen. Voor jong én oud. Dus, ga 
eropuit en beleef de Friese natuur!

Wandelen en fietsen
In veel van onze natuurgebieden kunt u 
heerlijk wandelen en fietsen. We noemen er 
een paar. De Slachtedyk is bekend vanwege 
de Slachtemarathon (zie pag. 14). Maar deze 
slaperdijk kunt u daarbuiten natuurlijk ook 
zelf al wandelend of fietsend - eventueel in 
etappes - verkennen. Wilt u echt uitwaaien, 
temidden van de natuur, dan bevelen wij 
Noard-Fryslân Bûtendyks aan. Met vier 
gemarkeerde wandelroutes ontdekt u de 
weidse, boeiende wereld achter de zeedijk. 

Het Bûtenfjild is een verzameling aaneen-
gesloten, kleinere natuurterreinen ten noord-
oosten van Leeuwarden. Hier vindt u maar 
liefst zestien kilometer aan wandelpaden. 
Maar ook bootjesmensen en mountainbikers 
komen hier aan hun trekken. Liefhebber van 
wandelingen langs heidevelden en vennetjes? 

Bezoek dan zeker de Delleboersterheide waar 
Drentse heideschapen en Exmoorpony’s 
trotse natuurbeheerders zijn.

Mooie fietstochten maakt u bijvoorbeeld in 
de omgeving van en door het Rysterbosk, 
door het afwisselende beekdallandschap  
van de Lendevallei en natuurlijk langs de 
IJsselmeerkust. 

Drempelvrij op pad
De natuur is voor iedereen, maar voor mensen 
met een beperking helaas vaak moeilijk toe-
gankelijk. Daarom hebben we in verschillende 
natuurgebieden speciale voorzieningen 
getroffen. 

Vogelkijkhut ’t Set bij de Grutte Wielen is bij-
voorbeeld toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
In het Ketliker Skar ligt een verhard, rolstoel-
vriendelijk pad van 2,5 kilometer. Met onder-
weg rustpunten met aangepaste banken en 
picknicksets. In De Alde Feanen kan de natuur 
vanaf het water worden verkend met de  
speciaal voor mindervaliden aangepaste 
excursieboot de Blaustirns.

Benieuwd waar u nog meer drempelvrij op 
pad kunt in onze natuurgebieden? Kijk dan op: 
www.itfryskegea.nl/mindervaliden

      Beleef de 
Friese natuur

Beste plekken om vogels te spotten
Vogels zijn natuurlijk overal te zien,  
maar om ze echt in volle glorie te kunnen 
bewonderen, hebben wij op verschillende 
plaatsen vogelkijkhutten geplaatst. Zo staat 
in de Catspoolder (in de Lendevallei) een 
prachtige vogel kijkhut die uitkijkt over een 
plasdras gebied met uiteenlopende water- 
en moeras vogels. 

In Nationaal Park De Alde Feanen staan maar 
liefst acht vogelkijkhutten. Waaronder de in 
2018 afgebrande, maar inmiddels weer 

Fryslân kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan landschappen en 
natuur. Iets wat we ons misschien niet altijd realiseren. Het noorden met zijn 
open landschap, Waddenkust en Waddeneilanden. Het zuidwesten met zijn bos-
sen, kliffen en meren. De Zuidoosthoek met zijn beekdalen, bossen, heidevelden 
en zandverstuivingen. Het lage midden met zijn laagveengebieden, moerassen 
en bloemrijke graslanden. Elke streek heeft zo zijn aantrekkingskracht en 
mogelijkheden om eropuit te trekken in de natuur.

Routes
Benieuwd naar de routes, in en 
rond onze natuurgebieden?  
Kijk op onze website:  
www.itfryskegea.nl/natuurroutes

Honden in de natuur
In veel van onze natuurgebieden 
mag uw hond gewoon mee. Alleen 
in de meest kwetsbare gebieden is 
deze viervoeter niet welkom.  
Ook moeten ze, met uitzondering 
van de Bakkefeansterdunen, altijd 
aangelijnd zijn! Loslopende honden 
kunnen de natuur immers ernstig 
verstoren.

opgebouwde, ‘Ielgoes’. Deze hut staat op 
palen in het water en is alleen per boot bereik-
baar. Vanuit deze hut kunt u een aalscholver-
kolonie bewonderen en met een beetje geluk 
ontdekt u zelfs de zeearend. 

De IJsselmeerkust is ook een waar paradijs 
voor vogels en vogelspotters. Vogelkijkhut 
‘De Ral’ in de Makkumerwaarden biedt een 
prachtig uitzicht over de Koaiwaard. Voor deze 
hut rusten zilverreigers, soms in tientallen 
exemplaren! Maar net zo goed talrijke lepe-
laars, steltlopers en andere watervogels  
als de krakeend, knobbelzwaan en waterral. 
In het najaar jaagt de visarend hier graag op 
zijn prooi. 

De Mokkebank is een vogelgebied van inter-
nationale betekenis. Tijdens de vogeltrek is 
het hier een komen en gaan van talrijke vogel-
soorten, waaronder grote groepen lijsters, 
mezen en sijzen. Te ontdekken vanuit vogel-
kijkhut ‘De Mok’.  

Benieuwd naar onze hutten? Ga naar onze 
website www.itfryskegea.nl/vogelkijkhutten.

Genieten op het water
Sommige natuurgebieden zijn goed of zelfs 
beter vanaf het water te ontdekken. Zo is  
er ook voor waterrecreanten voldoende te 
beleven. In Zuidwest-Fryslân bestaat bijvoor-
beeld de Blauhústerpollen uit drie meertjes 
- It Fliet, Reidmar en Sipkemar - die met 
elkaar verbonden zijn. Ideaal voor een 
tochtje over het water. Al dan niet richting  
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Bezoekerscentrum ‘De Wiidpleats’ 
Koaidyk 8a, 9264 TP Earnewâld
De expositie in het bezoekerscentrum  
De Wiidpleats geeft u alvast een voorproefje 
van Nationaal Park De Alde Feanen.  
Ook kunnen kinderen spelen of een speur-
tocht doen in de naastgelegen doe- en 
beleeftuin, terwijl volwassenen genieten op 
het terras van restaurant ‘De Buitenplaats’.

Kweldercentrum Noarderleech 
Noarderleech 5a, 9074 TG Hallum
Uitvalsbasis voor wandelingen, excursies en 
wadlooptochten. Dit onbemande centrum 
vertelt daarnaast alles over de geschiedenis 
van het Noord-Friese kustgebied. Van het 
ontstaan van de buitendijkse polders en 
kwelders, tot de huidige natuurwaarden en 
de toekomstige ontwikkelingen.

Informatiecentrum ‘It Beekpronkje’
Schoterlandseweg 24A, 8455 JG Katlijk
Dit onbemande centrum geeft informatie over 
het ontstaan van beekdalen in Zuidoost- 
Fryslân, de huidige dieren en planten in het 
gebied, en de maatregelen die er worden 
genomen om het gebied in ere te herstellen.

Bezoekerscentrum ‘Mar & Klif’
De Brink 4, 8567 JD Oudermirdum
Hier leert u in een natuurtentoonstelling 
alles over de natuur in en rondom het  
Rysterbosk. Ook de rijke historie van  
Gaasterland en het Rysterbosk komt  
aan bod. Voor kinderen zijn er leuke  
doe-activiteiten.

Schaapskooi Oan ‘e Wyk
Jarig van der Wielenwei 2,  
9243 SH Bakkeveen
Startpunt van excursies over de Heide  
fan Allardseach en de basis van andere 
natuuractiviteiten (zie pag. 27).

Afsluitdijk Wadden Center
Afsluitdijk 1c, 8752 TP  
Kornwerderzand
Hier komt u alles te weten over de  
Vis migratierivier die nog in ontwikkeling is.  
Een interactieve expositie toont alles over 
het (over)leven van Nederlanders in de delta, 
klimaatverandering en zeespiegelstijging. 
En in de attractie Aquavista zweeft u over de 
Afsluitdijk en kijkt u rond door de ogen van 
de grutto!

Bezoekers centra It Fryske gea

de Aldegeaster Brekken, Ringwiel en Hop en 
de Fluezen. Watersportliefhebbers die van 
natuur, rust en ruimte houden, halen hun 
hart hier op. Zelf geen boot? Bij de Polleple-
ats in Westhem huurt u luxe fluisterboten en 
sloepen.

Varend op de Lende ervaart u het gevari-
eerde beekdallandschap van de Lendevallei 
op een bijzondere manier. Vanaf de Tsjonger, 
die deel uitmaakt van de turfroute, kunt u 
het niet toegankelijke natuurgebied de 
Tsjonge rwâlen bewonderen. 

Als we het over water hebben, kunnen we  
De Alde Feanen niet onvermeld laten.  
Dit Nationaal Park is een waar paradijs voor 
waterrecreanten. Te ontdekken en doorkruisen 
met (zeil)boot, sloep, kano, kajak of roeiboot. 
Zo kom je op de fraaiste plekjes in dit moeras-
gebied.

Excursies
Zelf op pad gaan is leuk, maar met één van 
onze ervaren natuurgidsen wordt het nog 
leuker en leerzamer! Zij kennen de mooiste 
plekjes in onze gebieden. Wijzen u op bijzon-

dere dieren en planten. Leggen uit hoe wij 
onze terreinen beheren. Op de fiets, te voet, 
met de boot of in de kano: keuze genoeg. 
Sommige excursies brengen u op plekken 
waar u anders niet mag komen. 
Kijk voor het aanbod op: www.itfryskegea.nl/
activiteiten

Cultuur liefhebbers
It Fryske Gea zet zich ook in voor het cultureel 
erfgoed in haar gebieden. Op Landgoed  
Martenastate bij Koarnjum gaan natuur en 
historie bijvoorbeeld hand in hand. De poort, 
de beelden en de sierhekken van het landgoed 
houden de herinnering aan vervlogen tijden 
in leven. Bovendien herbergt het landgoed 
één van de rijkste vindplaatsen van bijzondere 
stinzenflora! Voorjaarsbloeiers die vroeger in 
grote getale op oude landgoederen werden 
aangeplant. Zo staat ook Park Jongemastate 
bij Raerd bekend om zijn bijzondere flora én 
toegangspoort uit 1603.

Het Rysterbosk heeft een rijke geschiedenis. 
Het werd in de zeventiende eeuw aangelegd 
door de Amsterdamse regent Hiob de Wildt 
die ook Huize Rijs liet bouwen en haar park-

Voor kinderen
Van de natuur houden, genieten  
en er voor zorgen kun je niet  
vroeg genoeg leren en ervaren.  
Juist daarom organiseren wij  
superleuke en speciale jeugd
activiteiten, excursies, rugzak 
routes en kinderfeestjes.  
Kijk voor meer informatie op:  
www.itfryskegea.nl/kinderen 

achtige tuin liet aanleggen. Het huis werd 
helaas in 1937 gesloopt, maar Slottún Rijs is 
in 2005 hersteld. Het lage muurtje geeft aan 
waar Huize Rijs ooit stond. 

Het Wikelerbosk kent een soortgelijk verleden. 
In 1680 gaf de beroemde veldheer en vesting-
bouwer Menno van Coehoorn opdracht voor 
de aanleg van het bos met bijbehorende state 
‘Meerenstijn’. De state werd in 1811 afgebro-
ken. Alleen de prachtige entreepoort herinnert 
hier nog aan. Met het bos en de stinzenflora 
valt er gelukkig nog genoeg te genieten.

Iedereen kent uitdrukkingen als ‘achter de 
schermen’ en ‘de pijp uit gaan’. Veel mensen 
weten niet dat deze nauw verbonden zijn met 
eendenkooien: Mysterieuze elementen in het 
landschap bestaande uit een kooiplas, vang-
pijpen en omsloten met rietschermen. Het is 
van oudsher een groot geheim wat zich hier 
achter de schermen afspeelt. It Fryske Gea 
beheert diverse eendenkooien. Ze zijn niet 
vrij toegankelijk, maar de Buismanskoai 
vlakbij Gytsjerk en de Buismans Einekoai  
bij Piaam kunt u wel samen met een gids 
verkennen tijdens één van onze excursies.

Bezoekerscentra vormen 
een ideaal startpunt  
van uw bezoek.  
Vanaf hier starten verschil-
lende excursies en andere 
natuuractiviteiten.  
Ook vindt u hier meer  
informatie over onze  
natuurgebieden.
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Ze was een pionier toen ze haar eerste onder-
zoek naar de relatie tussen natuur en gezond-
heid deed aan de Wageningen Universiteit. 
“Zelfs aan dé groene universiteit was het 
onderwerp nieuw”, vertelt Van den Berg.  
“Ik herinner me de allereerste bijeenkomst 
over natuur en gezondheid georganiseerd 
door het ministerie van Landbouw in 1999. 
Daar liep de helft van de aanwezigen strak  
in het pak en de andere helft op blote voeten. 
De Volkskrant schreef er een honend stuk 
over, met de strekking dat het ministerie ‘de 
weg kwijt was’.” 

Er is sindsdien veel veranderd en de laatste 
tijd lijkt er volgens Van den Berg bijna sprake 
van een transformatie. Zij krijgt uitnodigen 
voor lezingen uit de meest uiteenlopende 
hoeken. Van ‘Ouders van Nu’ tot een golfclub. 
Ze is blij met de belangstelling, maar vreest 
die als wetenschapper evenzeer. Ze is niet op 
zoek naar een hype die net zo snel verdwijnt 
als hij opkomt. Wel naar blijvende resultaten, 
het liefst in de medische sector en voor een 
breed publiek. 

Natuur maakt blij
Groen mag niet worden ‘gekaapt’ door een 
nieuwe alternatieve elite die vindt dat je pas 
meetelt wanneer je vegan eet, stelt Van den 
Berg. Want naast het blijmakende effect van 
de natuur is een andere constante in de 
onderzoeken van de afgelopen decennia dat 
dit positieve effect het grootst is in achter-
standswijken. “Het is een leefstijl interventie 
waarmee je heel veel kunt bereiken. Het mooie 
aan de natuur is dat je geen beroep hoeft te 
doen op de motivatie van mensen. Je kunt 
natuur eenvoudig toegankelijk maken of 
haar naar mensen toe brengen.”
Daarmee stipt Van den Berg één van de  
veelgehoorde verklaringen voor de gezonde 

Bijzonder hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg:

werking van groen aan: de natuur doet goed 
omdat het mensen aanzet tot bewegen.  
Uit onderzoek blijkt echter dat bewegen 
geen voorwaarde is voor de gezondheids-
effecten. “De eerste onderzoeken in mijn 
vakgebied bestonden uit experimenten.  
We lieten mensen een half uur in de natuur 
zitten of naar video’s kijken. Ook zonder bewe-

gen, trad er een stemmingsverbetering op.” 
Een ander aanname die met onderzoek werd 
weerlegd, is dat je in een natuurlijke omge-
ving meer tot rust komt dan in een bebouwde 
omgeving. Voor fysiologische effecten hebben 
de wetenschappers echter nooit een hard 
bewijs gevonden. Bloeddruk, hartslag; tests 
hiernaar leverden een te wisselend resultaat 
op om er conclusies aan te kunnen verbinden. 
Het ging dan wel om kortdurende bezoekjes 
aan de natuur, benadrukt de hoogleraar.

Effecten
Na de eerste fase van experimenten, volgde 
epidemiologisch onderzoek, dat meer zou 
kunnen vertellen over een gezonde werking 
van langdurige blootstelling aan de natuur. 
Er werd vooral gekeken naar de relatie tussen 
gezondheid en een groene leefomgeving. 
“Die onderzoeken gingen onder meer over 
leefstijl gerelateerde ziekten, depressie en 
levensverwachting,” licht Van den Berg toe. 
Hieruit kwam naar voren dat de acute effecten 
niet zo sterk zijn, maar dat regelmatig 
gebruik van het groen in de omgeving wel 
verschil laat zien. En, niet onbelangrijk,  
dit blijkt een langetermijneffect te zijn.  
Wie – onbewust - geleerd heeft van dit effect 
te profiteren, kan hier later in het leven een-
voudiger weer een beroep op doen. 
Opmerkelijk is dat het hiervoor niet uitmaakt 
om wat voor natuur het gaat. Heide, strand, 

bos of weiland, ‘echte’ natuur of een park, 
dat maakt weinig verschil. Wel moet het groen 
toegankelijk zijn en moeten mensen er 
daadwerkelijk naartoe gaan. Dit gegeven 
brengt het onderzoek nu in een derde fase. 
“Aanvankelijk dachten we dat de gezondheids-
effecten worden bepaald door uiterlijke  
kenmerken van de natuur die ooit een signaal-
functie hadden om te overleven. De belang-
rijkste conclusie na twintig jaar onderzoek  
is dat dit waarschijnlijk minder het geval is 
dan we vermoedden.“ 

Daarmee verschuift de focus van weten-
schappers. Enerzijds naar het belang van 
natuurervaringen en anderzijds naar directe 
biologisch-lichamelijke effecten. Zijn wij 
wellicht geconditioneerd doordat we de 
natuur meestal opzoeken in onze vrije tijd, 
en zorgt associatie voor het goede gevoel dat 
groen ons geeft? Speelt mee dat de natuur 
niet oordeelt en dat zij ons ervan bewust 
maakt dat we deel zijn van een groter geheel? 
Of doet de natuur iets met ons lichaam?  
“Er wordt steeds meer bekend over de relatie 
tussen chronische darmontstekingen en 
depressie en leefstijlziekten en over de invloed 
die micro-organismen hierop kunnen hebben. 
Dat roept de vraag op of dit ook een verklaring 
zou kunnen zijn voor gezondheidseffecten 
van de natuur. Interessant in dit verband is 
dat het soort natuur geen verschil maakt, 
maar de mate van biodiversiteit wel.”

Naar beide sporen zou Van den Berg graag 
meer onderzoek doen. Niet in de laatste 
plaats omdat het goed past bij haar wens  
het onderwerp zo nuchter mogelijk te bena-
deren. “Hoe nuchterder het onderzoek en de 
conclusies, hoe groter de kans dat die breed 
worden opgepakt”, is haar ervaring. En of de 
verklaring nu wordt gevonden in de biologie 
of in de cultuur of in een combinatie, haar 
doel blijft dat er – verstandig, gedoseerd en 
met beleid – meer gebruik gemaakt gaat 
worden van de kracht van de natuur om de 
fysieke en psychische weerbaarheid te ver-
sterken, met name bij kinderen en ouderen. 
“De effecten zijn er. Laten we daar onze 
winst mee doen.”

“ Groen is een leefstijl interventie 
waarmee je veel kunt bereiken”

 “Arm heeft meer  
profijt bij de effecten van  

de natuur dan rijk”

“Dat groen uitnodigt tot 
bewegen, blijkt geen  

verklaring voor het positieve 
effect van de natuur”

“Mogelijk versterken 
micro-organismen in de 
natuur onze immuniteit”

Omgevingspsycholoog en bijzonder hoogleraar natuur beleving Agnes van den Berg 
doet al ruim twintig jaar onderzoek naar de relatie tussen natuur en gezondheid. 
Wanneer je haar hierover hoort praten, weet je zeker dat zij voorlopig nog niet is 
‘uitonderzocht’. Vrijwel alle aannames die haar in 1997 naar het onderwerp  
trokken, zijn inmiddels weerlegd. Maar dat de natuur de grootste blijmaker is,  
staat vast. Evenals haar zoektocht naar de oorzaak. 
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Streep onderstaande woorden door in  It Fryske Gea-logo. Letters worden steeds eenmaal gebruikt.  
De overblijvende letters vormen de oplossing. ('voor de natuur in Fryslân') 
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aankoop Diakonievene kwelwater Slachte 
Bancopolder educatie landschap soay (-schapen ) 
begrazing excursie Lange Halen Steile Bank 
beheer Fluezen leden Stokersdobbe 
belangen fûgeltsjelân Lendevallei trilveen 
bestuur ganzen lezing veldonderzoek 
Bjirmen Grikelân en Turkije Marijkemuoidobbe verdroging 
blaugerzen grutto Meulebos verruiging 
blaustirns Harmsdobbe Oerd verschralen 
boezempeil heide Oksekop visie 
bossen houtwal Olterterp vogels 
Botke informatiebord otter voorlichting 
Botmar It Mandefjild Peazumerlannen vrijwilligers 
Bouwepet Jongemastate petgat wandelroute 
bûtlân Kapellepôle pingo webcams 
Catspoele Ketliker Skar recreatie wetenschap 
Cuba kleiput Reidmar Wyldlannen 
De Hon Koaiwaard reservaat   
De Landweer Kobbekoai Rysterbosk   
De Reidplûm kwelder schenking   

 
 
 
 
 
 
 

37

aankoop 
Bancopolder 
begrazing 
beheer 
belangen 
bestuur 
Bjirmen 
blaugerzen 
blaustirns 
boezempeil 
bossen 
Botke 
Botmar 
Bouwepet 
bûtlân 
Catspoele 

Cuba 
De Hon 
De Landweer 
De Reidplûm 
Diakonievene 
educatie 
excursie 
Fluezen 
fûgeltsjelân 
ganzen 
Grikelân en Turkije 
grutto 
Harmsdobbe 
heide 
houtwal 
informatiebord 

It Mandefjild 
Jongemastate 
Kapellepôle 
Ketliker Skar 
kleiput 
Koaiwaard 
Kobbekoai 
kwelder 
kwelwater 
landschap 
Lange Halen 
leden 
Lendevallei 
lezing 
Marijkemuoidobbe 
Meulebos 

Oerd 
Oksekop 
Olterterp 
otter 
Peazumerlannen 
petgat 
pingo 
recreatie 
Reidmar 
reservaat
Rysterbosk
schenking
Slachte
soay (-schapen )
Steile Bank
Stokersdobbe

trilveen
veldonderzoek
verdroging
verruiging
verschralen
visie
vogels
voorlichting
vrijwilligers
wandelroute
webcams
wetenschap
Wyldlannen

Streep onderstaande woorden  
hiernaast door.  
Letters worden steeds eenmaal 
gebruikt. De overblijvende  
letters vormen de  
oplossing.

Woordzoeker

Bij juist invullen vormen de  
21 overgebleven letters vijf  
woorden die samen een zin 
vormen. Stuur de oplossing  
voor 7 mei naar:
It Fryske Gea, Postbus 3,
9244 ZN Beetsterzwaag
of info@itfryskegea.nl

Jubileumpuzzel It Fryske Gea

Winnaars
De prijswinnaars krijgen  
een leuke verrassing  
toe gestuurd.

De winnaars van de  
winterpuzzel zijn:
J. Bos en P. Wiersma
De oplossing was SPINNEN.

It Fryske Gea: Al 90 jaar zorg voor onze natuur.
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Argusvlinder
Als ambassadeur van het project ‘Insecten-
vriendelijk graslandbeheer’ kreeg deze weide-
vlinder de koosnaam ‘Keningin fan ‘e greide’. 
Van eitje, rups en pop naar vlinder is een 
voortdurend proces. Van het leggen van  
eitjes op de waardplanten (planten die voor  
de groei nodig zijn, in dit geval grassoorten)  
in het najaar tot het wegfladderen van de 
argusvlinder op zoek naar nectar in mei. 

De argusvlinder leeft vooral in kruidenrijk 
grasland met kale stukjes grond, sloot kanten, 
bosranden en wegbermen. Favoriete planten 
zijn bloeiend knoopkruid, rode klaver, vlinder-
struik en akkerdistel. 

Helaas heeft ook deze vlinder het moeilijk 
door het veranderende landschap. De vlinder 
kan geen grote afstanden afleggen. Het ver-
dwijnen van heggen, muurtjes en houtwallen 
als oriëntatiepunten maakt het bereiken van 
nectarrijke planten steeds lastiger. It Fryske 

Gea maakt zich niet voor niets sterk voor 
insectenrijke weilanden.  

Waar: In weilanden, langs de Slachtedyk,  
De Alde Feanen, Easterskar en in de stroom-
dalen van De Tsjonger de Lende. 

Eekhoorn
Met zijn grote ogen, prachtige vacht en  
wapperende pluimstaart doet de eekhoorn 
harten sneller kloppen. Vrijwel iedereen 
geniet van deze boombewoner met zijn  
acrobatische toeren. Hij heeft echter ook 
een louche kant als jager en plunderaar  
en is beslist niet monogaam. 

Zijn favoriete domein? Oude loofbomen, dode 
stammen en dennenbossen. De eekhoorn eet 
voornamelijk noten, zaden en paddenstoelen 
waarvan hij een voorraad aanlegt voor mindere 
tijden. Eekhoorns spotten is best lastig, maar 
afgekloven dennenappels verraden de aan-
wezigheid van dit beschermde knaagdier.  
Ze moeten waken voor vijanden als marters, 
roofvogels en vossen. De eekhoorn is vooral 
actief na zonsopgang en voor zonsondergang. 

Waar: Bakkefeansterdunen, Park Huize 
Olterterp, Ketliker Skar, Schaopedobbe en 
het Rysterbosk. 

Lepelaar
Deze broedvogel is een elegante verschijning 
met een hagelwit verenkleed, een markante, 
lepelvormige snavel en een prachtige kuif. 
Met sierlijke maaibewegingen waadt hij met 
de snavel door het water om kleine stekel-
baarsjes en garnalen op te lepelen. Ook voor 
slakken, insecten en wormen haalt deze 
vogel zijn snavel niet op. Lepelaars kwamen 
vroeger veel voor in ons moerasrijke land, 
maar de populatie bereikte in 1970 een 
diepte punt. Bescherming was nodig. 

De vier lepelaars die in 1994 op Ameland 
neerstreken op ’t Oerd en De Hon voelden 

als een geschenk. Sindsdien groeit de  
populatie in Fryslân, maar wereldwijd blijft 
met 6000 vogels bescherming nodig. 

In het najaar vliegt het merendeel van de 
lepelaars via Spanje naar Banc d’Anquin 
voor de kust van Mauretanië. In februari 
maken ze zich klaar voor de terugreis om  
na ‘thuiskomst’ in een nest van biezen en 
waterplanten in overjarig riet drie tot vijf  
eieren uit te broeden. 

Waar: Oost-Ameland (grote kolonie),  
Wadden- en IJsselmeerkust, Bouwepet, 
Ryptsjerksterpolder, De Alde Feanen en  
het Easterskar.

Oeverzwaluw
Wie oeverzwaluwen snel en sierlijk over  
het water ziet scheren, terwijl er duizenden 
muggen in de snaveltjes verdwijnen, kan 
gratis genieten van een prachtige show.  
Eind maart, begin april keren deze zang-
vogels terug naar hun broedplek. Ze broeden 
het liefst in groepen. Is na een eerste 

inspectie het oude nest goedgekeurd, dan 
graven ze het iets dieper voor een frisse 
broedstart van de vier tot zes eieren. 

In augustus is het verzamelen geblazen, onder 
meer langs de IJsselmeerkust en op de 
Waddeneilanden. In grote zwermen vliegen 
ze naar de Sahel in Afrika. Van nature broeden 
oeverzwaluwen in uitgesleten steile wanden 
van rivieroevers. Door kanalisatie, droogte 
en een veranderend landschap koos de oppor-
tunistische vogel ook voor holen in dijken en 
zanddepots. Toch zijn ze voor hun holen deels 
afhankelijk van de mens.

Waar: Easterskar en Lindewijk (waar It Fryske 
Gea speciale betonnen zwaluwwanden heeft 
gemaakt), Makkumer Sùdwaard (permanente 
kolonie), ’t Oerd en De Hon op Amelân,  
De Alde Feanen, zwaluwhaven. 

Ringslang 
Veel mensen vinden slangen eng en gevaarlijk. 
‘Onze’ Nederlandse ringslang is echter niet 
giftig. En ook niet gevaarlijk, maar wel zeer 

kwetsbaar. Als bedreigde diersoort staat hij 
op de Rode Lijst. Hij heeft echt bescherming 
nodig. Saillant detail: de Nederlandse 
beschermde ringslang is na wetenschappe-
lijk onderzoek gepromoveerd tot een soort 
met een aparte wetenschappelijke naam: 
Natrix helvetica. De provincie Fryslân leverde 
een belangrijke bijdrage aan de onderzoeken. 

De achteruitgang van de soort werd veroor-
zaakt door onder andere versnippering van 
natuurgebieden, intensieve landbouw en  
het verdwijnen van mestvaalten en compost-
hopen. Kunstmatige broeihopen bieden 
ringslangen een plek om te schuilen.  
Daar kunnen ook de eieren (gemiddeld dertig) 
zich ontwikkelen. 

Het menu van de gevlekte ringslang bestaat 
voornamelijk uit kikkers. De slang ligt graag 
in het zonnetje. 

Waar: Vooral in Zuidoost-Fryslân zoals de 
Lendevallei, Tsjongerdellen, Easterskar en 
diverse heideterreinen.

    Vijf dieren in  
de spotlights
In de natuurgebieden van It Fryske Gea leven tal van dieren. Allerlei soorten vogels, 
vissen, zoogdieren, reptielen en insecten genieten niet alleen bescherming,  
ze hebben dat ook nodig voor hun voortbestaan. Het ene dier is niet belangrijker 
dan het andere, maar er zijn soorten die iets meer aandacht vragen. Om de grote 
verscheidenheid te tonen, zetten we hier een paar dieren in de spotlights.

“ Alle dieren  
verdienen 
bescherming”

Argusvlinder

Lepelaar Oeverzwaluw

Eekhoorn

Ringslang
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De Kooiweg slingert zich vanaf Gytsjerk door 
het vlakke land dat zich tussen het dorp en 
Leeuwarden uitstrekt. Het is een oase voor 
water- en weidevogels, dit paradijs. Ingeklemd 
tussen het riviertje Ouddeel, de Canterlands-
weg, Westerdyk en de N355. De smalle klinker-
weg leidt langs ‘t Set, een werkplaats van  
It Fryske Gea, en eindigt in het veld net voorbij 
de Buismanskoai. 

Het voelt een beetje als het einde van de 
wereld. De druilerige regen wordt afgewisseld 
met fikse regenbuien. De grijze schemer weet 
van geen wijken. Het miserabele weer deert 
de onderhoudsploeg niet. Een modderig spoor 
van voetstappen door het weiland wijst de weg 
naar de goed verborgen eendenkooi. Al drie-
honderd jaar ligt dit cultuurhistorische parel-
tje in het zompige polderland dat grenst aan 
de Grutte Wielen. De naam Buisman dankt 
de kooi aan het legaat dat beschikbaar kwam 
uit de erfenis van boterhandelaar Buisman 
uit Harlingen. Bij Piaam ligt nog een eenden-
kooi die zijn naam draagt. 

Honkvast
Met het geld kon It Fryske Gea deze kooi 
opknappen. Dat was wel nodig, vertelt vrijwil-
liger Johannes Paulusma. “Het was een grote 
wildernis.” Corrie van Hilten herinnert zich 
dat de kooi overwoekerd was door bramen-

Ilse rondde in 2016 haar opleiding Diermana-
gement af aan hogeschool Van Hall Larenstein 
in Leeuwarden. Voordat ze een vervolgstudie 
begon, laste ze een adempauze in. “Ik ging 
eens om me heen kijken wat voor soort werk 
ik kon gaan doen en stuitte op It Fryske Gea.” 
Ze belde en hoorde dat er behoefte was aan 
vrijwilligers die schoolreisjes in De Alde Feanen 
begeleiden. “Dat leek me geweldig. De hele dag 
lekker buiten, kinderen een leuke dag bezorgen 
en ze ondertussen enthousiast maken voor de 
natuur. Dat geeft een kick.”

Afgepeigerd
Sinds 2018 in ze in dienst bij It Fryske Gea. Ze 
coördineert en organiseert nu de schoolreizen 
en jeugdexcursies in het uitgestrekte, waterrijke 
natuurreservaat. Samen met een collega stelde 
ze een afwisselend programma samen met  
een mooie mix van educatie, speurtochten en 
ravotten. “Kinderen vervelen zich geen minuut. 
De uitdaging is ze zo moe mogelijk in de bus 
terug naar huis te krijgen.” Dat lukt in de 

struiken. De oudgediende werkt inmiddels 
twintig jaar bij de vrijwilligersploeg. 
Gevraagd of zij het een beetje uithoudt in zo’n 
mannenploeg, antwoordt ze gevat met een 
lach: “Ik was de eerste, zij zijn een soort hof-
houding. Gelukkig zijn ze aardig zelfredzaam.” 
Corrie houdt de paden netjes, de mannen 
doen het timmer- en zaagwerk.

De onderhoudsploeg levert vakwerk af.  
De eerder verpauperde eenden kooi ligt er nu 
tiptop bij, daar zorgen Jan Stienstra, Tinus 
Loonstra, Douwe Rozema, Sjoerd Huykman 
en Piet Jansma wel voor. Johannes is contact-
persoon en woordvoerder. Het is een gezel-
lige club, hard werken en een grapje op zijn 
tijd gaan goed samen. “We zijn honkvast”, 
vertelt Johannes. “We stoppen niet graag met 

meeste gevallen heel aardig. “Ze zijn vaak 
afgepeigerd.”

Het programma voor de groepen drie en vier 
van de basisschool bestaat uit waterdiertjes 
vangen, een survival op het droge en een 
speurtocht door het educatieve Pettebosk. 
“Dat is een soort De Alde Feanen in het klein; 
een geheimzinnig bos met stukjes moeras en 
veel water, bruggetjes en een speelveld. Als 
spel gaan de kinderen op zoek naar de vriend-
jes van de zeearend, zoals de otter, ree, paling 
en roerdomp. Ook vertellen we wat over al 
die dieren”, vertelt Ilse. “De afbeeldingen 
verstoppen we in het bos.”

Otterparcours
De leerlingen uit de hoogste groepen spelen 
het otterspel waarbij ze letters bij elkaar 
moeten zoeken om daar vervolgens een 
woord van te vormen. Het otterparcours is 
een hoogtepunt. “Dan mogen ze bijvoorbeeld 
lekker buikglijden net zoals otters vaak 

Kinderen beleven  
     leukste schoolreisje  
ooit in De Alde Feanen

De hamerslagen klinken ver in de stilte. Gelach en geroep schallen over de wei-
landen en het water van de Sierdswiel. In de berm van de doodlopende Kooiweg 
staan auto’s geparkeerd. Elke maandagochtend is de onderhoudsgroep van de 
Buismanskoai Gytsjerk present. Weer of geen weer, om half negen gaan ze in de 
eendenkooi aan de slag. De plek is hen dierbaar. 

Superenthousiast en heerlijk moe zijn de leerlingen van basisscholen na een dagje 
in De Alde Feanen. Het Nationaal Park is uitgegroeid tot een geliefd kinderuitje. 
Coördinator schoolreisjes en jeugdexcursies Ilse Sijtsma van It Fryske Gea en haar 
vrijwilligers bezorgen jaarlijks een paar duizend scholieren een topdag. “Kinderen 
roepen vaak aan het eind van de dag dat het hun leukste schoolreisje ooit was.”

zulk mooi werk.” Op andere dagen onder-
houden ze een paar andere kooien in de 
omgeving. “Maar dit is de mooiste”, volgens 
Sjoerd. “Een topper.”

Geen eisen
De kooi telt vijf vangpijpen en een met riet-
schermen omheinde vijver. De paal in het 
midden van de plas geeft het paalrecht aan. 
In een straal van 1200 meter, vanaf daar 
gemeten, mag niet worden gejaagd. In het 
broedseizoen ligt het werk van de vrijwilligers 
stil, dan heeft de natuur het hoogste woord. 

Deze morgen herstelt de onderhoudsploeg 
een rietscherm. Ze plaatsen nieuwe palen 
en latten en vlechten het riet er in. “Alles is 
handwerk”, zegt Johannes. “Al doende hebben 
we dat geleerd.” Om tien uur leggen ze het 
gereedschap aan de kant. “Tijd voor koffie en 
een broodje.” De ploeg heeft zelf een vogel-
kijkhut van riet gebouwd die uitkijkt op de 
vijver. Corrie: “Zo kunnen we de watervogels 
zonder verstoring bekijken.”

Vrijwilligers houden 
eendenkooi tiptop

“Behoud van 
een stukje  
cultuurhistorie”

doen”, zegt Ilse met een lach. De survival-
baan is een ander spektakelstuk. Ze varen 
dan in groepjes met een bootje naar een 
eiland om daar een soort apenkooi in de bui-
tenlucht te doen met touwslingeren en tokkel-
baan. “Ze vervelen zich geen moment. En dat is 
precies de bedoeling van het dagje uit.”

Jaarlijks schrijft Ilse alle basisscholen in Noord- 
Nederland aan om ze warm te maken voor een 
schoolreis naar De Alde Feanen. “Er is veel 
animo, maar we kunnen jaarlijks maximaal 
zo’n 2600 kinderen een mooie dag bezorgen.” 
Veel belangstelling is er volgens Ilse ook voor 
de jeugdexcursies, waarvan er elk jaar zo’n 
honderd worden georganiseerd. “De jeugd gaat 
dan op pad met gidsen die het bijzondere ver-
haal van het landschap en de natuur vertellen.” 

De Alde Feanen geniet als Nationaal Park 
veel bekendheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
enorme toeloop tijdens de jaarlijkse Opendag, 
dit jaar op zondag 24 mei (zie ook pag. 42),  
in en rondom het bezoekerscentrum te  
Earnewâld. “We genieten dan allemaal.  
Het is prachtig om zoveel mensen te mogen 
ontvangen en ze te laten zien, en vooral ook 
ervaren, hoe mooi het hier is.” 

“Ze vervelen 
zich geen 

minuut”



Doe het nu: 
U bent al beschermer voor  

slechts € 19,50 per jaar. Ga naar 

 www.itfryskegea.nl/lid-worden  

en doe ook mee! 
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WANDELEN, FIETSEN, VAREN, VOGELS  
KIJKEN … HET KAN ALLEMAAL 
IT FRYSKE GEA LAAT U GRAAG GENIETEN  
VAN DE MOOIE NATUUR DIE ZE NAMENS  
ONS ALLEMAAL BESCHERMT.

It Fryske Gea doet dat al 90 jaar! En met veel succes!  
Dit jubileumjaar is een mooi moment om ook beschermer  
te worden. Help de natuur beschermen en ontvang er veel  
voor terug!

• Korting op wandel-, vaar- en fietsexcursies voor het hele gezin
• Speciale themamiddagen voor de jeugd
• Elk kwartaal het fullcolour magazine op je deurmat
•  Gratis toegang voor het hele gezin tot bezoekerscentrum 

Nationaal Park de Alde Feanen
•  En … ontvang gratis de speciale natuurgids ‘Ontdek de Friese 

natuur’ met uitgebreide informatie over alle natuurgebieden  
van It Fryske Gea! Maar vooral: helpen natuur, landschap en 
cultureel erfgoed in Fryslân beschermen!

Alleen voor leden: de 240 pagina’s dikke natuurgids ‘Ontdek 
de Friese Natuur’ gratis!

WORD OOK BESCHERMER

 
FAN DE NATOER! 
GENIETSJE

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

Bezoekerscentrum  
Nationaal Park  
De Alde Feanen opent 
weer de deuren!

Kom ook en doe mee!
Open dag nationaal park De Alde Feanen

Zondag 24 mei
12.00 – 16.00 uur

Bezoekerscentrum 
Koaidyk 8a, Earnewâld

Bezoekerscentrum
Koaidyk 8a
9264 TP Earnewâld

www.itfryskegea.nl/
bezoekerscentrum

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 water- beestjes of 
springen rond als een kikker.
Succes gegarandeerd!

Openingstijden 
Dagelijks van 10.00-17.00 uur
Zomerperiode: 1 april t/m 30 september
Herfstvakantie: 10 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari 2021  
(m.u.v. oudejaarsdag tot 13.00 uur)
Feestdagen: bekijk onze website. 

It Fryske Gea en Nationaal Park De Alde Feanen 
organiseren op zondag 24 mei een open dag in  
en om het bezoekerscentrum te Earnewâld.  
Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud: 
broodjes bakken bij een kampvuur, knutselen, 
waterballen lopen, een speciale stormbaan  
voor de jeugd en lekker actief bezig zijn.  
Maar ook zijn er vaarexcursies en verschillende 
demonstraties. 

Genoeg leuks voor een geslaagde  
middag voor het hele gezin!
• Visroken
• Kaarsen maken
• Survivalbaan 
• Waterballon lopen
• Diverse presentaties
• 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.

Voor meer informatie:  
www.itfryskegea.nl/opendag2020

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

Natuurgids  
gratis!



Dankzij u.

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

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

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.
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