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Doe het nu:
U bent al beschermer voor 

slechts € 19,50 per jaar. Ga naar 

 www.itfryskegea.nl/lid-worden 

en doe ook mee! 

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

Natuurgids 
gratis!
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De eerste winnaars 

zijn bekend. Doe ook 

mee en laat anderen 

ook meegenieten van 

de mooiste foto’s van 

de Friese natuur!

FOTOWEDSTRIJD
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Contributieschema: leden € 19,50, leden voor het leven € 400,-. 
Het lidmaatschap kan schriftelijk tot één maand voor het begin 
van een nieuw jaar worden opgezegd. 
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Steun van de Nationale Postcode Loterij
Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij is de Neder-

landse natuur driedubbel in de prijzen gevallen. LandschappenNL (het samenwer-

kingsverband waar It Fryske Gea ook deel van uitmaakt) 

heeft de aanvraag het Groene Strand gehonoreerd 

gekregen en is partner bij Plan Boom en Onder het 

maaiveld. Alle drie de projecten dragen bij aan het 

herstel van de natuur in Nederland. Landschap-

penNL heeft daarnaast weer 13,5 miljoen 

euro mogen ontvangen voor natuur en 

landschap in alle provincies. De provinciale 

Landschappen en provinciale Landschapsbe-

heerorganisaties zetten dit geld in om natuur 

en landschap voor nu en in de toekomst te 

behouden en beleefbaar te maken.

Stinzenplanten in Fryslân
Stinzenplanten zijn bol-, knol- en wortelstokgewassen die soms al eeuwen geleden 

zijn aangeplant op Friese landgoederen, zoals Martenastate en Jongemastate, buiten-

plaatsen, boerenerven en in tuinen bij pastorieën en woningen van notabelen. Stin-

zenplanten komen in heel Nederland voor, maar Fryslân neemt een belangrijke plaats 

in voor wat betreft de geschiedenis van stinzenflora. Mede daarom is er een nieuw 

boek verschenen waarin de historie, de aanleg, het onderhoud en het beheer van deze 

planten op belangrijke vindplekken in Fryslân wordt beschreven. En niet te vergeten 

achttien uitgebreide portretten van de belangrijkste soorten. Het rijk geïllustreerde 

boek kost € 22,50 en is een gezamenlijke uitgave van It Fryske Gea, Stichting Marte-

nastate en Noordboek. Voor meer informatie: www.noordboek.nl
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Natuur in
coronatijd

Het coronavirus heeft een grote impact op onze 

samenleving. Dat geldt voor de mens, maar ook 

voor de natuur. De huidige pandemie geeft ons 

genoeg stof tot nadenken.

Voor de natuur zijn het door de maatregelen ook 

boeiende tijden. Zo draait wereldwijd de econo-

mie vele tandjes lager dan anders, met als gevolg 

een spectaculaire verbetering van de luchtkwali-

teit. En de toegenomen rust in de natuur leidt er 

toe dat dieren zich meer laten zien. Er zijn diverse 

voorbeelden die nu aantonen dat de impact van 

het ‘normale’ menselijke gebruik van onze omge-

ving een enorme invloed heeft op de natuur.

Tegelijk blijkt dat binnen de geldende corona-

regels de behoefte om naar natuurgebieden te 

gaan enorm groot is. Dan is het geweldig dat we 

zoveel moois in onze provincie hebben om mensen 

blij te maken. Maar tegelijk neemt de bovengemel-

de druk daarop weer toe. Een lastig dilemma voor 

de korte termijn, maar een signaal dat we in ons 

dichtbevolkte land voor ons eigen welzijn meer 

toegankelijke natuur nodig hebben.

Het is erg jammer dat wij door het coronavirus 

gedwongen worden juist die activiteiten, waarin 

we de rijkdom aan natuur via excursies en 

scholenprogramma’s kunnen tonen, te stoppen. 

Gelukkig kunnen we ondertussen wel goed blijven 

zorgen voor de aan ons toevertrouwde natuur-

gebieden. Zodra het kan nemen we u graag weer 

mee om de natuur te ontdekken. En uiteraard bent 

u altijd welkom om de natuur op eigen houtje te 

verkennen. Met onze nieuwe natuurgids ‘Ontdek 

de Friese natuur’ zal dat zeker lukken.

Ik wens u veel gezondheid en mooie momenten 

toe in onze mooie natuurgebieden.

Henk de Vries, directeur 



Digitaal jaarverslag
Over 2019 is een uitgebreid digitaal 

jaarverslag gemaakt. Hierin legt It Fryske 

Gea verantwoording af over de activiteiten, 

de resultaten uit de natuur, natuurprojec-

ten, recreatie, educatie en de financiën. 

Het jaarverslag is online te raadplegen en 

biedt diverse extra mogelijkheden. Zo zijn 

bijvoorbeeld ook filmpjes van en links naar 

projecten opgenomen. Nieuwsgierig? Vanaf medio juni kan het jaarverslag worden bekeken 

via www.itfryskegea.nl. Een korte samenvatting op papier is er natuurlijk ook. Die kan worden 

aangevraagd bij het secretariaat via info@itfryskegea.nl of tel.nr. 0512-381448.

Nieuwe natuurgids van 
It Fryske Gea
Op 14 mei kon directeur Henk de Vries de eerste 

doos met nieuwe natuurgidsen in ontvangst 

nemen. “Moai, hiel moai!”, waren zijn woorden 

toen hij een exemplaar doorbladerde. Op hetzelfde 

moment waren er ook ruim 36.000 exemplaren 

van de 240 pagina’s dikke uitgave “Ontdek de 

Friese natuur” onderweg naar de leden. De nieuwe 

natuurgids bevat uitgebreide informatie over alle 

natuurterreinen van It Fryske Gea, inclusief bereikbaarheid, recreatiemogelijkheden, Friese namen 

van flora en fauna, etc. Het is een handige gids voor iedere natuurliefhebber. Met duidelijke terrein-

kaartjes, ruime aandacht voor de natuur- en cultuurhistorische waarden, veel mooie foto’s en een logi-

sche indeling van de terreinen, waardoor snel de gewenste informatie kan worden gevonden. Kortom: dé 

gids bij uitstek om de Friese natuur te verkennen!

De uitgave is gekoppeld aan het lidmaatschap van It Fryske Gea en daarom niet bij de boekhandel te koop.

Algemene ledenvergadering uitgesteld
Door de gevolgen en de maatregelen met betrekking tot het corona-virus heeft het bestuur van It 

Fryske Gea noodgedwongen besloten de algemene ledenvergadering uit te stellen naar een latere 

datum dit jaar. Deze mogelijkheid wordt ons geboden door de spoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 

Justitie en Veiligheid) die door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen. U ontvangt te zijner 

tijd een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

Medewerker aan het woord
Aaltsje Roosma, medewerkster ledenadministratie

“Ik doch myn wurk mei in protte wille,” vertelt Aaltsje Roosma. Dat 

komt volgens haar mede doordat It Fryske Gea voor een goed doel 

staat: natuurbescherming in Fryslân. Aaltsje heeft als standplaats het 

verenigingskantoor te Olterterp. “It is in groeiende club. Ik ha wol 

ris it gefoel dat de stream nije leden noait stoppet.” Ze ontvangt veel 

positieve opmerkingen van leden en echt vervelende telefoontjes zijn 

er bijna nooit. “It Fryske Gea stiet dúdlik posityf bekend, dat merk ik ek 

yn myn famylje- en freonenkring. Dat makket it wurkjen hjir ek sa moai.”

It Fryske Gea ontvangt regelmatig steun in 
de vorm van schenkingen, legaten en 

erfenissen. Graag bedanken wij u voor deze 
extra steun. Wilt u een gift overmaken?  

Gebruik dan bankrekeningnummer  
NL 17 RABO 03090 80355

Stichting De Versterking: € 15.000,-
voor uitkijkheuvel Ryptsjerksterpolder 

Nalatenschap dhr. J. Schrieken

Dhr. G.P. Jongedijk: € 100,-
Periodieke schenking

Legaat mw. P. Ritman-Schuurer

Prins Bernhard Cultuur Fonds Friesland:
€ 1.500,- voor luisterroute WO II Alde Feanen

Dhr. M. Stuyt: € 50,-
Schenking

Nalatenschap dhr. J. Sijtsema

Stichting Ynnatura: € 15.000,-
T.b.v. nieuwe promotiewagen It Fryske Gea

Dhr. Y. Elgersma: € 50,-
Periodieke schenking

Legaat Mw. R. Schuurman

Dhr. G. Faber: € 517,50
Schenking collecte receptie pensionering

Wist u dat een periodieke schenking een 
interessant fiscaal voordeel biedt? Als u 

uw schenking gedurende minimaal vijf 
jaar doet, dan is het schenkings bedrag 

volledig aftrekbaar voor de belasting. 
Hiervoor is een akte nodig. Maar 

daarvoor hoeft u niet naar de nota-
ris, want It Fryske Gea kan de akte 

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

U kunt hem bereiken via 
0512-381448 of 

j.uildriks@itfryskegea.nl

ANBI-status It Fryske Gea

Voor de Belasting- 

dienst zijn éénmalige giften 

aan een goed doel aftrekbaar 

wanneer u meer dan één procent (1%) van uw 

inkomen schenkt. 

www.itfryskegea.nl/steun-ons

SCHENKINGEN



AFSCHEID VAN EEN
TROTSE VOORZITTER
Graag had Arjen van der Meer de voorzittershamer van It Fryske Gea nog wat langer gehanteerd, 

maar na twaalf jaar moet hij die statutair verplicht neerleggen. Tijd voor een interview dus. “Het is 

jammer, want het is een hartstikke leuke vereniging. Een gezonde natuurorganisatie vol ambities 

met zeer betrokken medewerkers waar je gewoon trots op kunt zijn. Als lid, maar ook als voorzitter.” 

Tekst: Roely Boer

Voorzitter worden van It Fryske Gea 

was geen vooropgezet plan. Arjen van 

der Meer was na twaalf jaar gestopt als 

provinciaal statenlid voor de VVD en 

ontmoette tijdens de nieuwjaarsreceptie 

in het provinciehuis toenmalig directeur 

Ultsje Hosper. Vanwege het overlijden 

van voorzitter Henk Hornstra in 2007 

was de natuurorganisatie op zoek naar 

een opvolger. Louter uit belangstelling 

vroeg Van der Meer: “Hebben jullie al 

een nieuwe voorzitter?” “Nee”, luidde 

het antwoord, “maar is het niet wat voor 

jou?” Met een ‘hé ja, waarom ook niet’ 

werd het pleit van de opvolging beslecht.

Sindsdien zet hij zich minimaal een dag 

per week als voorzitter van de vereni-

ging in voor de Friese natuur. Vanuit It 

Fryske Gea werd Arjen van der Meer 

ook voorzitter van het bestuur van 

LandschappenNL, het samenwerk ings-

verband van de twaalf provinciale land-

schappen. Toen hij later ook nog voorzit-

ter werd van de raad van toezicht van de 

overkoepelende landelijke organisatie 

voor natuur en landschapsbeheer kostte 

het werk voor natuur en landschap hem 

wekelijks toch vaak vijftien tot twintig 

uur. En dat naast zijn werk als rechter, 

eerst in Leeuwarden en later in Assen, 

waar hij nu ook alweer een aantal jaren 

woont.
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 In 2015 tijdens het 85-jarig bestaan 
antwoordde u op de vraag of It Fryske 
Gea na zoveel jaar nog bestaansrecht 
had: “Absoluut. We gaan gezond op naar 
de honderd!” Staat u er nog zo in?

“Jazeker. Zelfs nog steviger dan vijf jaar 

geleden. Met de gezonde financiële 

basis, meer dan 36.000 leden en een 

professionele organisatie vol ambitie ha-

len we die honderd jaar fluitend. Vooral 

als je ziet hoe de vereniging midden in 

de maatschappij staat en goede relaties 

heeft met de provincie en omliggende 

partijen als Staatsbosbeheer, Natuur-

monumenten, de Bond van Friese 

Vogelwachten en noem maar op. Zelfs 

voor de landbouwsector, misschien niet 

voor alle boeren, denk ik dat It Fryske 

Gea grosso modo als een heel serieuze 

gesprekspartner wordt ervaren. Een 

stabiele factor in het maatschappelijk 

krachtenveld die zich op tal van terrei-

nen echt onmisbaar heeft gemaakt. Ik 

kijk daarom ook met veel plezier terug 

op de afgelopen twaalf jaar. Als voorzit-

ter ben je natuurlijk niet echt praktisch 

met natuur bezig, maar daarom is de 

bezieling niet minder. Terugkijkend 

had ik mij graag eens wat vaker willen 

uitspreken over bepaalde zaken, maar in 

mijn functie als rechter liep ik natuurlijk 

tegen beperkingen aan. Juist vanwege 

mijn beroep moest ik terughoudend en 

onpartijdig zijn.” 

Hoe ziet u de toekomst van natuur en 
landschap in Fryslân?

“Ik denk dat we als maatschappij toe-

gaan naar veel meer evenwicht tussen 

ecologie en economie. We moeten wel. 

Zeer zeker in het licht van een gezonde 

leefomgeving zijn natuur en landschap 

enorm belangrijk. Voor de Coronacrisis 

kampten we al met crisissen van stikstof 

en Pfas. Ze leerden ons dat we niet lan-

ger door kunnen gaan met het verpes-

ten van ons milieu en het uitputten van 

de aarde. Zonder natuur hebben we als 

mensheid gewoon geen toekomst. Ik ben 

er stellig van overtuigd dat dat besef zal 

indalen. Afgelopen jaren is wel duidelijk 

geworden hoe belangrijk bijvoorbeeld 

bijen zijn met hun  bestuiving voor ons 

voedsel. Dat is nog maar één voorbeeld 

van wat natuur voor ons betekent. Deze 

crisissen drukken de mensheid met de 

neus op de feiten dat we beter voor 

onze aarde moeten zorgen. Dat we af 

moeten van het gemak waarmee ieder-

een automatisch het vliegtuig pakt om 

de vakantielusten te botvieren, steeds 

exotischer, steeds uitdagender. In mijn 

beleving moeten we toe naar een heel 

andere levensstijl, nadenken over wat 

we duurzaam en verantwoord vinden en 

daar ook een goede prijs voor betalen.” 

Hoe belangrijk vindt u natuur voor de 
leefomgeving?

“Een gezonde leefomgeving is echt 

heel belangrijk. In de bizarre tijden van 

de Coronacrisis beseffen veel mensen 

het enorme belang van de natuur en 

dat het niet als iets vanzelfsprekends 

beschouwd kan worden. Ze horen 

de vogels weer fluiten en ontdekken 

allerlei ander moois. Hoe natuur je kan 

verwonderen en raken. En dat heel 

dichtbij huis. Mensen willen graag een 

ommetje maken, fietsen, wandelen en 

dan genieten van een mooi heideveld, 

bos, water, bloemen en vogels. Ikzelf 

ook. De meeste mensen recreëren bij 

voorkeur in de natuur. Wanneer dan ook 

nog meer en meer het besef doordringt 

dat een gezonde natuur een belangrijke 

bijdrage levert aan onze gezondheid, 

aan ons geestelijk welzijn, kan een na-

tuurorganisatie daar alleen maar sterker 

door worden.” 

Hoe ziet uw eigen toekomst eruit met 
meer vrije tijd?   

“Ik zou in oktober met pensioen, maar 

ik heb besloten nog een half jaar langer 

door te gaan met mijn  fantastische 

beroep van rechter. De tennisclub heeft 

me gevraagd als voorzitter en ik ben 

bij het IVN bezig met een opleiding tot 

natuurgids. We wonen dicht bij het 

gebied van de Drentse Aa en het lijkt me 

hartstikke leuk om daar groepen rond te 

leiden en te vertellen over de bijzonder-

heden en de geologische oorsprong. Ik 

pak daarnaast vaak de racefiets of de 

mountainbike en mijn vrouw en ik zijn 

ook enthousiaste wandelaars. Dus we 

blijven zeker genieten van de prachtige 

natuurgebieden van It Fryske Gea, van 

bos, heide, kwelders en De Alde Feanen. 

Wat we heel graag doen is de boot ne-

men naar Ameland voor een bezoek aan 

‘t Oerd en de Hon. Dat is echt genieten.”

“Ik denk dat we 
als maatschappij 

toegaan naar veel 
meer evenwicht 

tussen ecologie en 
economie.”
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EERSTE WINNAARS FOTOWEDSTRIJD

Met de bekroning van drie foto’s werd begin maart het eerste seizoen van de 
jubileum-fotowedstrijd Kiek’es! afgerond. Dit eerste seizoen (de winter) werd 
gewonnen door Piet Blokland uit Vrouwenparochie. Hij won met zijn inzen-
ding ‘Springtij Buitendijks’ een weekendje weg in een huisje van Buitenleven 
Vakanties. Andries Dijkstra uit Noordwolde kreeg de tweede prijs met ‘Pleats 
Cuba yn it skitterende febrewaris ljocht!’ en Hanneke Hamstra uit Surhuister-
veen werd derde met ‘Genieten in bos Bakkeveen’.

Springtij Buitendijks
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Maar liefst 147 mensen stuurden dat ene 

speciale, unieke moment van afgelopen 

winter in. De vakjury mocht de inzendingen 

terugbrengen naar tien genomineerden. 

“We ontvingen echt geweldig mooie foto’s, 

soms gemaakt met professionele appara-

tuur en soms gemaakt met een mobieltje. 

We zagen grappige momenten, bijzondere 

lichtval, mooie dieren en prachtige verge-

zichten. Het viel natuurlijk niet mee om 

een keuze te maken. Maar het is gelukt en 

we zijn blij dat het publiek kon kiezen uit 

een breed palet van hoge kwaliteit!”, aldus 

jurylid Fokje Posthumus. Het publiek kon 

vervolgens online stemmen op de tien nomi-

naties. Piet Blokland kreeg de voorkeur van 

22% van de stemmers.

Tweede seizoen
Inmiddels is ook het tweede seizoen, de 

lente, voor het inzenden van foto’s gesloten. 

De vakjury buigt zich momenteel over de 

inzendingen om te komen tot tien genomi-

neerden. Posthumus: “Dit voorjaar heeft 

voor iedereen een heel andere betekenis 

gekregen door het coronavirus. We hebben 

daarom besloten om naast foto’s van onze 

natuurgebieden, ook lentefoto’s van de 

natuur in eigen omgeving toe te staan.’

De tien genomineerde foto’s worden 

bekend gemaakt via www.itfryskegea.

nl/kiek-es. Hier kan het publiek tot 21 

juni stemmen en een dag later, op 22 juni 

worden de winnaars van het lenteseizoen 

bekend gemaakt.

Kiek’es! het jubileumjaar 
rond
Ook de zomer en de herfst komen uiteraard 

nog aan bod in dit jubileumjaar. De inzen-

dingstermijn voor de zomer is gestart op 1 

juni (en loopt t/m 6 september) en die voor 

de herfst begint op 7 september (en stopt 

op 6 december). Gezien de toenemende 

belangstelling voor het fotograferen in de 

natuur verwacht de jury ook voor die twee 

seizoenen veel inzendingen.

Genieten in bos Bakkeveen

Pleats Cuba yn it skitterende febrewaris ljocht!

Zie voor alle informatie op:
www.itfryskegea.nl/kiek-es
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SLANGEN
IN DE FRIESE
NATUUR

Een ringslang herken je gemakkelijk 

aan de ring van gele en zwarte vlekken 

achter de kop. Het is de grootste slang 

die in Nederland voorkomt, hij kan wel 

120 centimeter lang worden. Dit klinkt 

misschien afschrikwekkend, maar de 

ringslang is compleet ongevaarlijk. Hij is 

niet giftig. Om belagers af te schrikken, 

scheidt hij een vies ruikende vloeistof 

uit. Hij doet vervolgens net alsof hij 

dood is door op zijn rug te gaan liggen 

met zijn tong uit zijn bek.

De adder is kleiner dan de ringslang, 

gemiddeld 55 tot 60 centimeter lang. Hij 

heeft een zigzagtekening op zijn rug. De 

ogen van een adder vallen op: de pupil is 

namelijk spleetvormig. Dit in tegenstel-

ling tot de andere twee slangensoorten 

in Nederland, die ronde pupillen hebben. 

De adder is ook de enige giftige inheem-

se slang. Voor mensen is een beet niet 

zonder gevaar, maar bijna nooit dodelijk. 

Blijf wel op gepaste afstand, dan kan er 

niets gebeuren.

 

Hogere zandgronden en 
moerasgebieden
Waar leven deze slangen dan zoal? 

Jelmer Groen is ecoloog en erg geïnte-

resseerd in reptielen, vooral slangen. 

Voor It Fryske Gea onderzoekt hij de 

Als je aan Fryslân denkt, dan 

denk je misschien niet meteen 

aan slangen. Want slangen zijn 

exotische dieren, toch? Fout. 

Ook dit dier is een vaste bewo-

ner van onze natuur. In Neder-

land leven er drie inheemse 

soorten in het wild: de adder, 

de ring slang en de gladde slang. 

Deze laatste is erg zeldzaam 

en komt voor zover bekend 

niet meer voor in  de natuur-

terreinen van It Fryske Gea. De 

adder en de ringslang wel.

Tekst: Tjitske Tijtsma

Foto’s: Jelmer Groen en Dico de Klein

Volwassen mannetjesadder
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reptielen in hun natuurgebieden. De ad-

der leeft vooral op de hogere zandgron-

den, vertelt hij. “Je vindt ze bijvoorbeeld 

op het Mandefjild en de Schaopedobbe. 

Ze komen ook sporadisch voor in het 

Easterskar. Dat in dit laagveengebied 

adders voorkomen is bijzonder, want ze 

houden niet van een hoog grondwater-

peil.” 

Ringslangen leven graag in de buurt 

van water, maar de omgeving moet dan 

wel droog genoeg zijn. Ze voelen zich 

dan ook thuis in de Lendevallei en het 

Easterskar. Over het algemeen stelt de 

ringslang minder specifieke eisen aan 

zijn leefgebied dan de adder. “Ringslang-

en begeven zich daardoor ook vaker 

in de buurt van mensen. Zelfs in grote 

steden als Amsterdam. Het gebeurt 

regelmatig dat iemand ‘s winters een 

ringslang in de kruipruimte van zijn huis 

aantreft. Voor zijn winterslaap zoekt hij 

namelijk een veilige, vorstvrije en niet 

te natte plek onder de grond op,” vertelt 

Jelmer.

De adder zul je minder vaak aantreffen. 

Hij is kieskeuriger in de keuze van zijn 

leefgebied. Adders tref je vooral aan 

in heidegebieden. “De adder heeft het 

daardoor moeilijker dan de ringslag. 

Heidevelden zijn immers kwetsbaar 

vanwege het overschot aan stikstof in 

de lucht en door verdroging.” 

Als een slang uitsterft in een gebied, 

dan komt hij meestal niet zomaar 

terug. “Slangen zijn geen vogels. Ze zijn 

honkvast en leven vaak in geisoleerde 

gebieden. Ook omdat ze bijvoorbeeld 

niet overleven in omringende land-

bouwgebieden. Als een soort uitsterft in 

een bepaald gebied, dan komt hij alleen 

terug door een herintroductie.” 

Gelukkig is dit niet aan de orde in de 

gebieden van It Fryske Gea, al staan 

sommige adderpopulaties wel onder 

druk. Er wordt alles aan gedaan om de 

heidegebieden – en daarmee dus de 

adder – te behouden, bijvoorbeeld door 

het verwijderen van jonge boompjes.

 

Belangrijke schakel
Slangen zijn een belangrijke schakel in 

het ecosysteem. Ze eten vooral muizen, 

spitsmuizen (wat overigens geen muizen 

zijn), kikkers, hagedissen en zo nu en dan 

jonge vogels uit het nest. Om zijn prooi 

te vangen gaat de adder soms actief 

op jacht, maar meestal ligt hij in een 

hinderlaag te wachten tot een prooi te 

dichtbij komt, waarna hij toeslaat. Kleine 

prooien slikt hij in één keer door. Gro-

tere dieren bijt hij eerst, waardoor ze 

verlamd raken en hij ze gemakkelijk kan 

oppeuzelen. Ringslangen zijn wel actieve 

jagers. Al dan niet zwemmend, zoekt de 

ringslang naar kikkers en andere amfi-

bieën. Hij slikt die in één keer door.

 

Adders en ringslangen staan niet boven-

aan de voedselketen. Ze zijn dus zelf ook 

prooidieren. Ze moeten oppassen voor 

roofvogels, zoals de buizerd. Maar ook 

reigers, bunzingen, dassen en - buiten 

onze provincie - zwijnen verorberen 

graag slangen. Hetzelfee geldt voor de 

vos, nog zo’n alleseter, ook hij laat een 

adder of ringslang niet aan zich voorbij-

gaan als de situatie zich voordoet. Bij-

zonder is dat de gladde slang - bewoner 

van het Fochteloërveen (natuurgebied 

van Natuurmonumenten) - ook andere 

slangen eet! Het is eten of gegeten wor-

den in de wereld van de slangen…

 Kleine prooien 
slikt de adder in 

één keer door. 
Grotere dieren 

bijt hij eerst.

Volwassen ringslang
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Dansende adders
In het dierenrijk onderscheiden we drie 

manieren om jongen te krijgen: levend-

barend, eierlevendbarend en eierleg-

gend, vertelt Jelmer. “Een ringslang legt 

eieren. Dit doet het vrouwtje meestal in 

een hoop organisch materiaal, bijvoor-

beeld bladeren. Door de warmte in deze 

‘broeihoop’ komen de eieren uit. Ze 

hoeft dus zelf niet te broeden.” 

“Adders zijn daarentegen eierlevendba-

rend. Ze worden geboren in een eivlies, 

feitelijk een dunne doorzichtige eier-

Benieuwd geworden?
Slangen zijn interessante 

dieren en prachtig om in het 

wild te bewonderen, ook in de 

natuurgebieden van It Fryske 

Gea. Maar let er wel op dat de 

natuur niet wordt verstoord. 

Blijf op de paden. Zo hebben 

reptielen, maar ook broedvo-

gels en andere dieren, geen 

last van je. Wie zijn ogen goed 

de kost geeft, kan vanaf de 

paden best wel slangen en 

andere reptielen ontwaren. 

Zwemmende ringslang

schaal en zijn al helemaal ontwikkeld in 

de buik van de moeder. Binnen enkele 

uren breken ze uit het eivlies. Zowel 

jonge adders als ringslangen zijn meteen 

zelfstandig. Het zijn kleine kopietjes van 

hun ouders.”

Maar geen jongen in de zomer, zonder 

voortplanting in de lente. Bij adders 

kan dit leiden tot een spectaculair 

fenomeen: de adderdans. Nadat het 

addermannetje uit zijn winterslaap is ge-

komen, ligt hij eerst veel te zonnen. Dit 

doet hij om zijn sperma te rijpen. Rond 

april vervelt hij voor de eerste keer in 

het jaar, waarna hij actief op zoek gaat 

naar een vrouwtje. Een vrouwtje dat 

klaar is om te paren, laat met feromonen 

een speciaal geurspoor achter voor de 

mannetjes. Zo kan ze gemakkelijk wor-

den gevonden. 

Als meerdere mannetjes het geurspoor 

van hetzelfde vrouwtje volgen, dan 

moet er eerst worden ‘gevochten’. De 

mannetjes richten zich tegen elkaar op 

in een rituele dans. De adder die het 

hoogst kan komen met zijn kop, wint 

het recht om te paren met het vrouwtje. 

“Ik heb dit één keer mee mogen maken”, 

zegt Jelmer enthousiast. “Het is erg bij-

zonder om te zien. Ook omdat het niet 

zo lang duurt. Er zijn mensen die al jaren 

onderzoek doen naar deze slang en de 

adderdans nog nooit in het echt hebben 

gezien. Je moet dus echt geluk hebben!”

Volwassen vrouwtjesadder
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Adellijk bos, weids grasland 

en prachtige heide

Op wandelsafari in het 
Ketliker Skar

Informatie
Gevarieerd gebied
Het Ketliker Skar bestaat uit drie deelgebieden: het 

Ketliker Skar (de verzamelnaam en eveneens het ge-

lijknamige jachtbos van de familie Bieruma Oosting), 

de Ketlikerheide (noordelijk) en de Tsjongerdellen 

(zuidelijk). 

De Ketlikerheide bestaat uit heide, veenputten en 

vennetjes. Deels is het hoog en droog, maar langs 

de vennetjes is het vochtig. De Tsjongerdellen is een 

overblijfsel van het beekdal de Tsjonger. Het bestaat 

voor een groot deel uit lage graslanden met veel slo-

ten, vochtige hooilanden en meanders. In het jachtbos 

van het Ketliker Skar wisselen productiebossen van 

sparren en hakhout elkaar af met statige eiken- en 

beukenlanen. Het ging de oorspronkelijke eigenaar - 

de familie Bieruma Oosting - om het aanzicht, hout-

productie en de jacht. 

Natuurroutes
Over het Ketliker Skar, door de Ketlikerheide en langs 

Tsjongerdellen Súd zijn verschillende routes uitgezet 

waarvan u er twee ook prima kunt combineren. Het 

wandelpad over het Ketliker Skar is verhard en daar-

door goed toegankelijk voor mindervaliden.

Ontdekken
Beleef de verscheidenheid aan natuur van heide naar 

bos tot grasland en spot tal van dieren. Of ga terug 

in de tijd in bezoekerscentrum It Beekpronkje. Geniet 

van het uitzicht vanuit uitkijkpost de Tjongertoer of 

kom meer te weten over wat er zich heeft afgespeeld 

in het Droppingsveld.

Honden
In het Ketliker Skar en de Tsjongerdellen zijn honden 

niet toegestaan. Op de Ketlikerheide is uw viervoeter 

aangelijnd wel welkom.



Het natuurgebied het Ketliker Skar bestrijkt hemelsbreed zo’n 2 

tot 3 kilometer in een rechte lijn vanaf de Tsjongerdellen Súd tot 

aan de lintbebouwing van Katlijk. In vogelvlucht omvat het terrein 

van It Fryske Gea de oevers aan weerszijden van de Tsjonger be-

staande uit vochtige hooilanden en rietvelden met brede sloten. 

Het kerngebied het Ketliker Skar vormt een afwisseling van dichte 

bossen van eiken- en berkenbos met een paar vakken naaldhout, 

hakhout, statige eiken- en beukenlanen, sompig broekbos en open 

veldjes. 

Tegen Katlijk aan ligt hoog op de flank van het beekdal, op glooi-

ende stuifduinen en zandruggen, de Ketlikerheide met een bonte 

verscheidenheid aan heidesoorten. Zelfs de zeldzame lavendel-

heide groeit hier nog. De grote variatie maakt het gebied tot een 

weergaloos wandelparadijs.

Er zijn weinig gebieden in Fryslân waar de kans om uiteenlopend wild te spotten, zo groot is. Het 
Ketliker Skar biedt in een notendop een rijke verscheidenheid aan planten en dieren. Een uitgelezen 
natuurterrein om tijdens een wandelsafari onverhoeds op damherten, reeën, Drentse heideschapen, 
Schoonebekers en Nederlandse landgeiten te stuiten. Of groene spechten, boomklevers en tjiftjafs te 
spotten. ’s Nachts maken vleermuizen de dienst uit op de flank van beekdal de Tsjonger. Muisstil jagen 
zij op hun prooi. Tekst: Fokko Bosker, foto’s: Dico de Klein

Op wandelsafari
in het Ketliker Skar



1) Vier routes
Parkeerplaats Ketliker Skar aan de Schoterlandseweg tussen 

Nieuwehorne en Mildam. 

Vanaf hier kunnen wandelaars kiezen tussen een groene 

wandel route van 2 kilometer, een blauwe route van 2 kilo-

meter en twee rode routes van elk 5 kilometer die aan elkaar 

geknoopt kunnen worden tot een kleine 11 kilometer. Die 

lange route verkent het hele gebied van noordwest tot zuid-

oost. Vanaf het bezoekerscentrum It Beekpronkje loopt een 

verhard rolstoelvriendelijk pad van 2 kilometer lengte. De 

wandelaar wordt op zijn wenken bediend in het Ketliker Skar.

2) Dieproze en paarse heide
De route over de Ketlikerheide start aan de overkant van de 

Schoterlandseweg. Het pad loopt licht omhoog zodat de wan-

delaar echt ervaart dat hij de flank van het beekdal oploopt. 

Bij een ven kun je genieten van het zicht over de met heide be-

groeide stuifduinen, omzoomd door bos. In de zomer kleuren 

de struikheide, dopheide en kraaiheide dieproze en paars. In 

de bomen en boven de heide kwinkeleren vogels zoals de geel-

gors en boompieper. 

Het ven ligt beschut tussen riet, elzen en berken. Op de hoogte 

van de door de ijstijden gevormde zandrug ligt de lintbebou-

wing van Katlijk. Vanaf de bewoningsas is het lager gelegen 

gebied ontgonnen. De ‘strekkende’ verkaveling van de akkers 

en weilanden loopt haaks vanaf de hoogte naar de rivier.

3) It Beekpronkje
Het onbemande bezoekerscentrum It Beekpronkje toont kort 

en bondig het verhaal van de bewoners van het Ketliker Skar, 

gaat in op de gevarieerde natuur en de geschiedenis van het 

gebied. Centraal staan het ontstaan van de drie beekdalen in 

Zuidoost-Fryslân - Boarne, Tsjonger en Lende - en de dieren en 

planten die er leven. Dankzij verschillende kijkgaten, laden en 

geluidsknoppen kunnen bezoekers das, rietvoorn, wulp, otter 

en ijsvogel leren kennen.

4) Hakhoutbos
In het bos, met afwisselend naald- en loofbomen, is een groot 

vierkant met hakhout afgezet met een reeënraster. De bast 

van het eikenhakhout vond vroeger zijn weg naar de leerlooi-

erijen in de omgeving. Het afvalhout gebruikten de omwonen-

den om hun huizen te verwarmen. Na het kappen liepen de 

stobben uit met diverse stammen. Toen het hakhout zijn waar-

de als grondstof verloor, bleven de karakteristieke, ook voor 

de natuur waardevolle bosjes op het platteland over. It Fryske 

Gea houdt ze mede vanuit cultuurhistorisch oogpunt in stand. 

In het Ketliker Skar zorgt een grote populatie damherten voor 

veel vraatschade. De jonge uitlopers zijn voor hen een trak-

tatie. Als ze die een paar jaar achter elkaar opeten, sterft de 

stobbe uiteindelijk af. Om dat te voorkomen plaatste It Fryske 

Gea een hek om de gekapte percelen. Na zo’n tien jaar is de 

kust veilig en is het eikenhakhout ‘damherten-proof’. 

5) Reeën
Lopend over zandpaden, de statige lanen en het rolstoelvrien-

delijk verharde pad kan de wandelaar tussen de bomen, of in 

de beschutte veldjes, schuchtere reeën betrappen. Aanvanke-

lijk maken ze zich met grote sprongen uit de voeten. Eenmaal 

verdekt opgesteld in het bos houden ze halt, spitsen ze de oren 

en draaien de nek om de indringers te volgen. Wie stil is en ge-

duld heeft, kan het roodwild rustig bespieden. Wat een gratie 

en souplesse. 

6) Tjongertoer
Vanaf de twee verdiepingen tellende uitkijkpost de Tjonger-

toer, die aan de overkant van de verharde weg Tjongervallei 

staat, is het uitzicht over de Tsjongerdellen weergaloos. In de 

zomer wemelt het rond de toren van libellensoorten, waaron-

der bruine korenbouten en groene glazenmakers. 

Op boomkruinhoogte laat de vallei zich in al haar schoonheid 

bewonderen. Zo moet een vogel de wereld onder zich in volle 

vlucht ervaren. De oude meanders van de rivier, die aan het 

eind van de 19e eeuw is gekanaliseerd, zijn opnieuw uitgegra-

ven. Ooit gold de Tsjonger als de sterkst meanderende rivier 

van Noord-Nederland. De ‘rivier’ was vanwege aanhoudende 

overstromingen getemd door de aanleg van drie sluizen, zes 

bruggen en 22 duikers en zes sluiswachterswoningen. Inmid-

dels zijn de inzichten veranderd en krijgt waar mogelijk het 

water weer meer ruimte. Het grasland staat ’s winters en het 

vroege voorjaar, vooral bij veel regenval en aanhoudende wes-

tenwind, blank zodat dotterbloem, koekoeksbloem en water-

kruiskruid tot bloei kunnen komen.



een onbewerkte voorkant, toont aan de achterkant de beelte-

nis van een wolvenkop. De twee gedenkstenen maken deel uit 

van een driedelig monument waarvan er ook een staat in het 

park bij de hoofdvestiging van It Fryske Gea in Olterterp. Het 

andere monument ligt verborgen in het gras van natuurreser-

vaat de Lendevallei. 

Anne Woudwijk gaf zijn werk de titel: ‘Wanneer de maan het 

landschap verandert, huilen de wolven’. De beelden staan in 

een rechte lijn. In de symboliek van de beeldhouwer overbrugt 

het geluid van de wolven, signaal van onraad, de afstand tus-

sen de stenen in de verschillende natuurgebieden. Daarmee 

vormen ze een symbolische waarschuwing voor onze omgang 

met de natuur. Frappant genoeg werden vlakbij, in de buurt 

van Boijl en De Knipe, in 2018 opnieuw wolven waargenomen. 

De grote grijze jager is na eeuwen terug in Fryslân.

10) ‘t Slotsje
Verscholen vanaf de weg ligt in het bos een huis dat groot-

grondbezitter Bieruma Oosting in de 19e eeuw als jachtslot 

liet bouwen. Vanuit ’t Slotsje hield de jachtopzichter toezicht 

op het jachtgebied van de vooraanstaande familie uit Oranje-

woud. Voor de aanleg van een productiebos was hun oog op 

de arme grond tussen Katlijk en de Tsjonger gevallen. Maar al 

snel gebruikten ze het terrein vooral voor de jacht. Het statige 

pand heeft een mooie trapgevel. 

Damhert

Tonderzwam

7) Droppingsveld
Het Ketliker Skar diende november 1944 als ideale plek om 

drie keer wapens en proviand te droppen voor het verzet te-

gen de Duitse overheersing. Een ploeg van twintig man ver-

zamelde in het donker de ‘s nachts per parachute neergelaten 

tweeënzeventig containers vol granaten, stenguns, kneed-

bommen en pistolen. De sporen wisten ze zorgvuldig uit. In 

de oorlogsjaren was het afgelegen gebied behoorlijk ontoe-

gankelijk en drassig. De wapens zijn door het Friese verzet 

gebruikt bij de bevrijding. Waarschijnlijk speelden ze een rol 

bij het behoud van de Blessebrug over de Lende, zodat de ge-

allieerden konden oprukken in Friesland.   

Najaar 2019 zijn in het door bomen omzoomde veld palen 

geplaatst met bovenin een reconstructie van de wapendrop-

pingskokers. Ze dienen als vleermuisonderkomen. Architecte 

Nynke Rixt Jukema vond dat de vleermuis, die ook ’s nachts 

actief is en zich overdag verbergt, goed past bij het droppings- 

en verzetsverhaal. De van onderen geopende kokers worden 

door de meervleermuis, laatvlieger, dwergvleermuis en ros-

se vleermuis benut als onderkomen en uitvalsbasis om in de 

schemering en het donker uit te vliegen op jacht naar insec-

ten. Bij de palen zijn geluidsfragmenten van de droppings te 

beluisteren.

8) Paddenstoelen
Op veel monumentale laanbeuken groeit de echte tonder-

zwam. De paddenstoelen profiteren van dode of verzwakte 

bomen en vormen soms traptreden langs de stam die tot me-

ters hoog reiken. De tondelzwam heeft zijn naam te danken 

aan het licht ontvlambare vlees dat vanaf de prehistorie tot 

in de middeleeuwen werd gebruikt om vuur te maken. Onder-

zoek toonde aan dat er tot wel zeshonderd soorten kevertjes 

en vliegen leven in deze zwammen. De paddenstoelen vormen 

dan ook een belangrijke schakel in de kringloop van het bos.

9) Wolvenmonument
Links van het pad, verstopt tussen Douglassparren en jonge 

beuken, rijzen twee grijze zuilen op uit de grond. Op de steen 

die naar het pad gekeerd staat, prijkt een roedel wolven die in 

een spiraal in hun staart lijken te happen. De andere steen met ‘t Slotsje
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Kuierje
Under it rezjym fan diktator Corona bin ik yn myn 

eigen omkriten sa stadichoan skjin útkuiere. De namme 

fan myn deistich dekor, de Noardlike Fryske Wâlden, 

klinkt beloftefol. Wis, mar op ‘en doer falt dat ôf, dan 

wolle jo wat oars as beamwâlen, oanplante boskjes, 

strewelleguod, mei dêr tuskentroch drokke en smelle 

fytspaden dy’t net foldogge oan it ‘anderhalvemeter 

toerisme’. Oait skynt dit gebiet oanwiisd te wêzen as 

‘Nationaal Landschap’; papier is geduldich. As ekstra 

oantreklike attraksje waard der daliks in fjouwerbaans 

dyk trochhinne lein. Yn normale tiden kin ik my mei 

dizze wâldyngrediïnten krekt rêde; in goed kuiergebiet 

sil it noait wurde. Fierwei de measte âlde, ûnferhurde 

fuotpaden binne opoffere oan de foarútgong. Soms is der 

wat foar yn it plak kommen mar fan in knap oanslutend 

kuiernetwurk is amper sprake. Dus as ik yn tiden fan 

krisis en in lege aginda in pear kear wyks in fikse kuier 

meitsje wol (moat!) sûnder tefolle asfaltkilometers, dan 

wyk ik út, pak ik de auto. Myn foarkar, bosken lykas by 

Beetstersweach en yn Gaasterlân, kom ik op ’t heden net: 

fiersten te drok. Wy Nederlanners ha yn ús oerbefolke 

hoekje delta noch mar sa’n 10 prosint oan ‘bos en open 

natuur’ ta ús beskikking. It eigenaardige is dat elkenien 

by moai waar krekt yn dy pear prosinten bosk omstappe 

wol om de stresshormoanen de baas te bliuwen en de hûn 

skite te litten.

Ik lies koartlyn dat de Fryske Steaten nei de krisis 

ynsette wolle op ‘kwaliteitstoerisme’. Wat dat krekt is, 

waard net rjocht dúdlik. Ja, wy moatte nei ‘een slimme 

groei van kwaliteitsbezoekers’, dy’t niget ha oan kultuer, 

natuer en ‘lokaal voedsel’. Lit ik dêr no rûnom op ’e 

wrâld altyd al nei op syk west ha. Dat begrip rûnom hat 

ynkoarten wol syn grinzen, letterlik. Ik moat nammentlik 

yn de ‘anderhalvemetereconomie’ bewuster reizgje, net 

mear fleane, tichter by hûs bliuwe. De KLM rêde mei 

in bats belestingjild mar net mear de loft yn. Foaral ús 

provinsje soe fan al dy oprukkende kwaliteitsrekreanten 

profitearje kinne, neffens ‘Merk Fryslân’, sis mar de 

provinsjale VVV. Is dat sa? Soe it minsdom net daliks 

weromfalle yn de âlde patroanen? Hjir optimistys oer 

wêze falt net ta omdat ús provinsjaal bestjoer by it 

natuerbehear al jierrenlang stevich op de remme trapet 

en alles docht om de grutskalige lânbou-yndustry sa 

lang mooglik oan de gong te hâlden. De te dominante 

koalysjepartij CDA soe foar it kwaliteitsfolle ‘nieuwe 

normaal’ daliks belied ûntwikkelje moatte om de boeren 

te stimulearjen op in hiele oare manier te buorkjen sadat 

wy en ús takomstige fiifstjerregasten net mear oeral 

konfrontearre wurde mei útstoarne steppes. 

Trouwens, dat kuierjen bûten de bewende wâldpaden 

slagge. Nei twintich minuten riden (moat kinne) 

stapten myn frou en ik sa’n 10 meter oer de Fryske 

grins twa noflike oeren troch it âlde en o sa rêstige 

feanwinningsgebiet de Doezumermieden. 33 klaphekjes 

letter fielde ik it dúdlik: myn gelokshormoanen wienen 

wer op peil.

 1  4  7 2  5 3  6

It Fryske Gea 2020.2 oplossing: 1-2-3-4-5-6-7 (kuorhin)

oplossing: 1-2-3-4-5-6-7 (kuorhin)
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Zweedse puzzel 

Bij juist invullen vormen de letters in  

de genummerde vakjes de oplossing.

Stuur de oplossing vóór 6 juli 

naar:

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

De winnaars krijgen een leuke verras-

sing toegestuurd!

De winnaars van de vorige puzzel zijn:

• P. Gosma

• Jeltje Spoelstra

De oplossing was: Voor de natuur in 

Fryslân.

ZWEEDSE

PUZZEL
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Ontdekkingstocht in het Mandefjild

Excursie voor het hele gezin

Vaarexcursie door Nationaal Park de Alde Feanen

18

Op aventoer yn de Fryske natoer

18

WWW.ITFRYSKEGEA.NL/ACTIVITEITEN
Mee op stap
Wandelexcursies, fietstochten, vaartochten 

met onze excursieboot op zonne-energie of 

voor de meer sportievelingen een prachtige 

kano-tocht door de Alde Feanen. Maar 

ook fotografie-excursies, ‘struuntochten’, 

workshops en lezingen… Wij laten u graag 

genieten van de mooie natuur die Fryslân 

rijk is. Daarvoor organiseren we jaarlijks 

allerlei activiteiten. En als lid van It Fryske 

Gea is deelname vaak gratis of tegen een 

speciale leden-prijs. 

Nu is de situatie echter anders. Het 

corona-virus verplicht ons tot het nemen 

van maatregelen. Daardoor kunnen we 

al die genoemde activiteiten helaas niet 

organiseren.

Verandert de situatie en bent u benieuwd 

of er weer activiteiten zijn? Kijk dan snel op 

www.itfryskegea.nl/activiteiten

We nemen u graag weer mee op 

ontdekkingstocht!



Schoolreisgidsen gezocht!
Geef jij kinderen een onvergetelijke natuur- en survival beleving? It Fryske Gea organiseert dit jaar van juli t/m september (muv 

de schoolvakanties) schoolreizen in Nationaal Park De Alde Feanen voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. Als school-

reisgids ben je de hele dag op pad met een groep kinderen en geef je hun de ultieme natuurbeleving. Je begeleidt drie onderde-

len; waterbeestjes vangen, een sport en spel-onderdeel en een survivalonderdeel. Uiteraard staat er een passende vergoeding 

tegenover. Enthousiast geworden? Kijk voor meer informatie op: www.np-aldefeanen.nl/vacature-schoolreisgids of stuur een 

mail naar f.okkema@itfryskegea.nl

Vaarexcursie in een praam

19

Op aventoer yn de Fryske natoer
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TOEKOMSTBOMEN VOOR 
JONGEMASTATE

E
en oude poort uit 1603 geeft 

toegang tot Jongemastate, ook 

wel bekend als Raerderbosk. De 

deur klemt een beetje en daardoor rijst 

de vraag of de bewoners van de state 

- afgebroken in 1912 - ook lichtelijk 

moeite moesten doen om binnen te 

komen. Achter de deur maakt een 

roeken kolonie indruk met ontzag-

wekkend gekras. De vogels nestelen 

in de vele essen. Helaas zijn een aantal 

hiervan aangetast door essentak-

sterfte. Een stuk of wat andere bomen 

gingen door stormschade of ouderdom 

verloren. Nu de slotgracht eveneens 

toe is aan een baggerbeurt, volgt een 

grootschalig herstelplan. De klus begint 

nog dit jaar en moet in 2023 klaar 

zijn. Stefien Smeding, medewerkster 

cultuurhistorie en erfgoed bij It Fryske 

Gea: “Koartsein giet it om trije dingen: 

baggerjen, snoeien en kappen, en 

werplantsjen fan grien.”

It Fryske Gea verdeelt de activiteiten 

over drie jaar, opgedeeld in twee fasen. 

Dat heeft niet alleen een financiële 

reden, maar ook een ecologische. “Yn it 

bried- en stinzeplanteseizoen kinne wy 

neat dwaan en dus leit it wurk tusken-

troch stil.” Zodoende bestaat de eerste 

fase uit het baggeren van de slotgracht 

en het snoeien en herplanten van 

het binnenpark. In fase twee ligt de 

focus op het baggeren van de opvaart 

langs de Slotsdyk en het opknappen 

van de heuvel en de buitensingel. De 

herbeplanting van het laantje naast de 

opvaart is dit voorjaar al voltooid. 

Al rijdend met de auto over de N 354 van Sneek richting Leeuwarden, doemen ze ineens op: de hoge 
statige bomen van Park Jongemastate. Een groene oase in het open landschap. Helaas moet een aantal 
van de bomen gekapt worden vanwege ziekte. Reden voor It Fryske Gea om een herstelplan uit te voeren. 
Tekst: Marrit de Schiffart
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Bodemgeheimen 
De poort van Jongemastate is een 

rijksmonument, het groen van het park 

niet. Toch houdt It Fryske Gea in het 

herstelplan rekening met de geschie-

denis. “Ek yn ‘e natuer moatst wurkje 

fanút in histoarysk besef,” legt Stefien 

uit. Het grootste historische geheim 

van Jongemastate schuilt in de bodem. 

In het voorjaar produceert de grond 

kleurige stinzenplanten, destijds door 

de voorname bewoners aangeplant. 

Het absolute topstuk in de collectie is 

de keizerskroon. Maar dat is niet alles. 

De bodem van Jongemastate is een 

archeologisch monument. “Dat betsjut 

bygelyks dat wy nei it baggerjen de grûn 

tsjekke moatte; it soe samar kinne dat 

der in âld teekopke foar it ljocht komt.” 

Wat de herbeplanting betreft, houdt 

It Fryske Gea rekening met de jaarge-

tijden. “Wy wolle graach dat der elk 

seizoen wat te sjen is. Dêrom ha wy yn it 

plan nije struken en beammen mei mear 

hjerstkleuren opnommen.” Daarnaast 

is variatie een belangrijke voorwaarde. 

“Kastanjesykte, essesykte en de ikepro-

sesjerûp… Wy ferlieze tsjintwurdich in 

soad beammen oan sykten. As wy farie-

arje hâlde wy by sykte genôch beammen 

oer.” Smeding wil ook graag echte toe-

komstbomen planten. “Beammen mei in 

hege natuer- en belibbingswearde.”

Het is duidelijk: er staat het een en 

ander te gebeuren in het Raerderbosk. 

Straks, als de klus geklaard is, kan er 

weer gepronkt worden met dit statige 

park. Net zoals de adellijke bewoners in 

vroeger tijden deden.

Parkwachter met houten been
Waar Park Jongemastate nu grotendeels 
wordt onderhouden door vrijwilligers, 
werd dat eerder gedaan door een tuinman 
en een parkwachter. Over de allereerste 
parkwachter, Kleis Piers van der Zee, 
leeft een bijzonder verhaal. Als zijn been 
in 1932 geamputeerd wordt na een 
ongeluk met paard en wagen, krijgt Kleis 
een houten been. En vlak daarna een 
aanstelling als parkwachter. Die baan 
behoudt hij tot zijn overlijden in 1945.

Kleis weet zich aardig te redden in zijn 
invalidenwagen. Elke ochtend opent hij 
de poort van Jongemastate. ’s Avonds na 
zonsondergang sluit hij hem weer. Verder 
zorgt hij dat bezoekers hun dubbeltje 
entreegeld betalen. Soms heeft Kleis te 
stellen met kwajongens uit de buurt. Zij 
plagen hem door stiekem het bos in te 
gaan. Ook dat lost hij handig op: hij sluit 
de poort zodat de jongens het park niet 
uit kunnen en dreigt de marechaussee te 
waarschuwen. Zijn vrouw Stientje is blij 
met Kleis’ baan als parkwachter. In een 
interview in de Leeuwarder Courant van 
1939 zegt ze: ‘Als Kleis dat ongeluk niet 
had gekregen, hadden wij het nu niet zo 

goed gehad.’

Bron: Andries Dijkstra, vrijwilliger bij It 

Fryske Gea en achterkleinkind van Kleis 

Piers van der Zee.

Van familiebezit naar publiek bezit 
Wanneer de oorspronkelijke stins of state 
is gebouwd, is niet precies bekend, maar 
al in 1461 stond hier het ‘Jongema Huys’. 
Dat huis werd in 1515 geplunderd en in 
brand gestoken door het leger van Grutte 
Pier. De herbouw vond plaats tussen 1515 
en 1530. Het poortgebouw (het enige 
bouwwerk nu nog aanwezig) werd begin 
1600 herbouwd met kloostermoppen van 
de afgebrande state.

De laatste bewoner van de state 
was burgemeester Van Slooten van 
Rauwerderhem. In 1912 schonk hij het 
slot met park aan de kerkvoogdij met 
de wens om er een publiek park van te 
maken. Daarvoor moest het huis worden 
afgebroken, met uitzondering van de 
poort. Jongemastate transformeerde 
daarmee van familiebezit naar publiek 
bezit en kreeg zodoende een meer 
publieke naam (Raerderbosk). Iets wat 
vaker gebeurde in die tijd, kijk maar 
naar Martenastate (Koarnjumerbosk) 
en Meerenstein (Wikelerbosk). De 
contouren van de state zijn in 2009 weer 
zichtbaar gemaakt door het plaatsen van 
cortenstalen hoekpunten. Ter hoogte van 
de toegangsdeur is een twee meter hoge 
‘deurpost’ geplaatst en door een tijdkijker 
kunnen bezoekers zien hoe het vroegere 
landhuis er uitzag.

← Jongemastate tegenwoordig 21



Bittervoorn

Vissen belangrijke 
schakel in ecosysteem 

It Fryske Gea maakt zich sterk voor vis  

Ruim de helft van de natuur die It Fryske 

Gea beheert (meer dan 20.000 hectare) 

bestaat uit water en waterrijke gebie-

den. Dit varieert van meren, vaarten, 

kanalen en petgaten tot en met poelen, 

vennen en eendenkooien. En dan zijn er 

ook nog de buitendijkse wateren, delen 

van de Waddenzee en het IJsselmeer, die 

het Friese water verbinden met andere 

provincies en de open zee. Al die water-

typen hebben verschillende kenmerken. 

Ze verschillen bijvoorbeeld in diepte, 

stroming, temperatuur en zout- en 

voedingsstoffen. It Fryske Gea vindt het 

belangrijk dat deze variatie ook tot uiting 

komt in de aanwezige visgemeenschap-

pen en vissoorten. Denk bijvoorbeeld 

aan heldere poldersloten met snoek en 

bittervoorn of ondiepe wateren met 

een dikke modderlaag, waarin de grote 

modderkruiper zich thuis voelt.

Al negentig jaar is It Fryske Gea een belangrijke beschermer van de natuur in Frys-
lân. Daar hoort de natuur onder water, met allerlei vissoorten die belangrijk zijn 
voor het ecosysteem, ook bij. Daarom werkt de natuurbeschermer mee aan vis-
migratieprojecten en maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit, veelal in 
overleg met sport- en beroepsvissers. Recent heeft de vereniging voor het eerst een 
beleidsvisie over vis vastgesteld: ‘Sterk foar fisk’. Tekst: Henk Dilling

Vistrap Meulereed. Foto: Dico de Klein

Bittervoorn
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Vissen belangrijke 
schakel in ecosysteem 

It Fryske Gea maakt zich sterk voor vis  

Leefgebied en voedsel-
web
It Fryske Gea vindt dat er voor alle 

soorten in de Friese wateren voldoende 

leefgebied moet zijn, zodat vissen hun 

levenscyclus probleemloos kunnen 

doorlopen. Zo zoekt een juveniele 

vis (vis die nog niet volgroeid is) het 

liefst water op met veel waterplanten, 

voor voldoende schuilgelegenheid en 

voedsel. Ook zichtjagers zoals de snoek 

houden van waterplantenrijk en dus 

helder water, waar ze vanuit een hin-

derlaag kunnen jagen. Volwassen vissen 

zoeken in de winter dieper water op om 

te voorkomen dat ze bij vorst bevriezen. 

Het is daarom belangrijk dat vissen 

onbelemmerd kunnen migreren tussen 

verschillende leefgebieden.

Verder is het van belang dat visgemeen-

schappen zo compleet mogelijk zijn, qua 

soorten maar ook qua leeftijdsopbouw. 

Dus van prooi tot predator en van jong 

tot hoogbejaard. Per waterrijk gebied 

streeft It Fryske Gea dus naar een zo 

compleet mogelijk voedselweb, waarvan 

vissen een onderdeel zijn. Vissen zijn 

een belangrijke schakel in het ecosys-

teem. Ze zijn voor veel andere soorten 

dieren een belangrijke voedselbron. 

Vogels als futen, meeuwen en sterns, 

maar ook aalscholvers en visarenden 

leven van vis. Zelf eten vissen plankton, 

macrofauna (zoals kevers, slakken en 

platwormen) en andere vissen.

Visvriendelijk beheer en 
onderhoud 
De visie op het onderwaterleven is 

vertaald in maatregelen, waaronder 

de inrichting van trekroutes, het 

optimaliseren van leefgebieden en een 

visvriendelijk beheer van watergangen 

en oevers. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om een vrije migratie van vissen van de 

Waddenzee en het IJsselmeer naar de 

boezem en weer terug. Een mooi voor-

beeld hiervan is de Vismigratierivier bij 

de Afsluitdijk, waarbij een wereldwijd 

unieke doorgang voor vissen gecreëerd 

wordt van Waddenzee naar IJsselmeer.

Verder is per beheergebied gekeken 

welke functie het gebied heeft voor 

vissen en wat er kan worden verbeterd 

voor de aanwezige visstand. Misschien 

zijn er obstakels in de vorm van stuwen 

of duikers die niet door vissen kunnen 

worden gepasseerd? Of zijn er maatre-

gelen denkbaar die de waterkwaliteit 

verbeteren? Daarnaast kan It Fryske 

Gea eveneens met visvriendelijk beheer 

en onderhoud invloed uitoefenen op een 

gezonde visstand. Denk bijvoorbeeld 

aan gefaseerd maaien en hekkelen op 

een manier dat vissen de kans krijgen 

weg te vluchten.

Bij het verbeteren van de omstandig-

heden voor vissen is samenwerken met 

andere partijen heel belangrijk. Daarom 

is er regelmatig overleg met bijvoor-

beeld Rijkswaterstaat, Wetterskip 

Fryslân, Provincie Fryslân en Visstand 

Beheer Commissie. Met de sport- en 

beroepsvissers wordt ook goed contact 

onderhouden. En er wordt samenge-

werkt met onderzoeksorganisaties zoals 

de Vissenwerkgroep Friesland. Daar-

naast betrekt It Fryske Gea de jeugd er 

eveneens graag bij. Met activiteiten op 

het gebied van voorlichting en educatie 

leren kinderen het belang van schoon 

water en het onderwaterleven.

Enkele belangrijke vissoorten van Fryslân

Driedoornige stekelbaars: leeft in zoute 

kustwateren tot binnendijkse brakke wateren. 

Heeft een voorkeur voor ondiep, helder water. 

Het mannetje maakt nestkuiltjes in de zand-

bodem waarin het vrouwtje eitjes afzet die 

vervolgens weer door het mannetje worden 

bewaakt. 

Kwabaal: kwam vroeger veel voor in Fryslân 

(ook wel Friese kabeljauw genoemd!). Tegen-

woordig zeer zeldzaam. Leeft in koel en zuur-

stofrijk water. Plant zich voort in helder en 

ondiep water met een zandige of grondbodem, 

bijvoorbeeld uiterwaarden en overstromings-

vlaktes rondom zandmeren.

Snoekbaars: komt van oorsprong uit Oost-

 Europa en Azië en is hier geïntroduceerd 

voor de visserij. Tegenwoordig een algemene 

roofvis, ook in voedselrijk en troebel water. 

Belangrijke soort voor de sportvisserij. Be-

reikt in ons land een maximale lengte van 120 

cm en kan dan 25-30 pond wegen.

Grote modderkruiper: zeldzame soort 

(habitat richtlijn) van stilstaande wateren. Kan 

goed tegen zuurstofarme omstandigheden. 

Bezet vaak een niche in het water waar weinig 

andere soorten kunnen leven. Zoekt ’s nachts 

voedsel op de bodem met behulp van tastdra-

den aan de bek.

Zeelt: vrij algemene soort van stilstaand of 

zwak stromend, plantenrijk water met een 

zachte, modderige waterbodem. Paait in 

groepjes tegelijk wat wel circa een week kan 

duren. Kan wel 20 jaar oud worden.  

Overzetten van stekelbaars. Foto: Albert Wester
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“Waarom doen jullie het dan zelf niet, als jullie 
het allemaal zo goed weten?” vroeg de toen-

malige directeur van It Fryske Gea aan een 
groep eigengereide Amelanders. Er was 
onenigheid over het natuurbeheer. Een 
van hen stond op: Richard Kiewiet. Hij 

wilde wel. Een moedige stap, want 
de eilanders en die natuurclub 

‘van de wal’, dat had nooit zo 
geboterd. Toch lukte het om 
naar ieders tevredenheid de 

rol van beheerder op Ameland in 
te vullen. Na veertig jaar neemt  

Richard Kiewiet afscheid.

Tekst: Cecile Huitenga
Foto: Therese Rijken Fotografie

RICHARD KIEWIET NEEMT 
AFSCHEID ALS NATUURBEHEERDER 
VAN ‘ZIJN’ AMELAND 
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Richard Kiewiet kreeg in het voor-

jaar van 1980 vier maanden lang ’t 

Oerd en de Hôn als werkterrein, de 

natuurgebieden op de oostpunt van het 

eiland. Een Amelander bij It Fryske Gea. 

Andere eilandbewoners reageerden 

verbaasd. Hoe kon hij dat nou doen? “Er 

was altijd heibel geweest,” zegt Richard 

over de eilander bevolking en It Fryske 

Gea. De club die verbodsbordjes plaats-

te op hún grond. It Fryske Gea was blij 

met de Amelander als natuur beheerder, 

maar reageerde een poos later zelf ver-

baasd. De jachtvereniging had Richard 

namelijk gevraagd als opzichter en hij 

stelde voor de functies te combine-

ren. “Het was allebei toch in hetzelfde 

gebied. Zo had ik voltijd werk en kon 

ik mijn hypotheek betalen.” It Fryske 

Gea ging akkoord met het wonderlijke 

voorstel.

Typerend
Het typeert de geboren en getogen 

Amelander. Moeilijke situaties gaat hij 

niet uit de weg en het lukt hem steeds 

om partijen bij elkaar te brengen. Zo 

dichtte hij de kloof tussen de eiland-

bewoners en de natuurvereniging. En 

was de functie van jachtopzichter al 

bijzonder voor een voormalige stroper, 

hij wist hem ook nog eens prima te 

verweven met natuurbescherming. Zo’n 

tegenstelling vindt hij het trouwens niet; 

de eilander jagers hebben voor wild 

op hun bord net zoveel belang bij een 

florerende natuur en ze hebben ook een 

rol in het beheer.

Op de brommer
“De eerste tien jaren waren eenzaam, 

zwaar en lastig,” geeft Richard aan. Hij 

was pas 25 jaar. Op zijn brommer reed 

hij naar ’t Oerd. “Hier is het,” zeiden de 

directeur en het districtshoofd. “Zorg 

dat je de rust handhaaft en dat het blijft 

zoals het is. Succes!” Ze vertrokken 

weer naar de wal. Eens per jaar was 

er overleg en hij kon altijd bellen. “Dat 

deed ik natuurlijk bijna nooit, want je 

loste alles zelf op, zoals je dat geleerd 

had van thuis uit.” De rust bewaren 

“’t Oerd is mijn leven”

natuurontwikkeling op de Hôn, van een 

grote zandvlakte tot een dynamisch 

gebied met allerlei planten- en dier-

soorten. “Niets doen is trouwens best 

moeilijk. We hebben als mens toch de 

neiging om te cultiveren, de boel aan te 

harken.”

Maar voor natuurbehoud blijkt toch af 

en toe een grote ingreep nodig. Op ‘t 

Oerd verouderde de begroeiing en door 

te veel stikstof kreeg gras de overhand. 

Er ontstond een monotoon landschap. 

“Er zijn in mijn tijd verschillende grote 

natuurherstelprojecten op Oost-Ame-

land uitgevoerd. Er werd in totaal 55 

hectare geplagd en tientallen gaten in 

de kustlijn aangebracht, om zo mee te 

groeien met de zeespiegelstijging en de 

natuur te versterken.”

Vereeuwigd
Richard Kiewiet vond in It Fryske Gea 

naar eigen zeggen een geweldige werk-

gever. ‘No nonsense’, met een warm hart, 

dicht op het volk en een voorloper in 

natuurbeheer. Nu gaat hij met pensioen. 

Met een gerust hart geeft hij het stokje 

door aan Arjan Verbiest, ook een Ame-

lander. Zijn afscheid wilde hij zonder 

poespas, maar er werd een grotere aan-

pak gepland. Door de Corona-maatre-

gelen is het echter nog eenvoudiger dan 

hij zelf had voorgesteld. “Ach, zet maar 

ergens een hufterproof klapbankje neer 

met mijn naam erop.” Zijn hand heeft hij 

in ieder geval al stiekem vereeuwigd in 

het nieuwe betonpad, bij paal 20. 

betreft toeristen, toen alleen nog in de 

lente en de zomer. Dat ging prima. Ze 

reageren doorgaans begripvol op even-

tuele aanwijzingen. Zolang recreatie en 

natuur in evenwicht zijn, blijven toeris-

ten er van harte welkom. De rust in het 

natuurgebied bewaren betreft ook de 

eilanders en dat was in het begin moeilij-

ker. Ze testten hem uit en hij moest ook 

wel eens familieleden en vrienden op 

het matje roepen.

Toch kreeg Richard van alles voor elkaar. 

Het afsluiten van twee wandelroutes 

bijvoorbeeld en ook een juttersroute. 

“Als je het maar stap voor stap doet, 

de tijd neemt, ideeën in de week zet 

en goed overlegt,” geeft Richard een 

deel van zijn recept prijs. “En ik kan 

beide kanten begrijpen.” Zijn leven was 

misschien makkelijker als hij huisschil-

der - zijn oorspronkelijke beroep - was 

gebleven. “Maar stoppen staat niet in 

mijn woordenboek. En ik heb één groot 

nadeel: ik zie geen gevaar. Als ik iets 

belangrijk vind, ga ik ervoor.” Bovendien 

kon hij zo veel tijd doorbrengen op de 

Hôn en ’t Oerd.“ Dit mooie natuurgebied 

is mijn leven. Ik heb er ook mijn vrouw 

ontmoet en ben er zelfs getrouwd.”

Klapstoelbeheer
De flora en de fauna inventariseren 

is een ander deel van het werk. In het 

begin in zijn eentje en later geholpen 

door vrijwilligers. Ingrijpen gebeurt zo 

weinig mogelijk. “Klapstoelbeheer”, zegt 

Richard. Zo bekeek hij gefascineerd de 

’t Oerd. Foto: Dico de Klein
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Otter gespot
I. Borwell zag in de middag van 6 

janu ari tijdens een rondwandeling bij 

de Diakonie vene een otter in het ven 

vissen. Het dier dook herhaaldelijk 

onder en kwam steeds boven om kleine 

vissen door te slikken. Het is niet de 

eerste keer dat een minder schuwe otter 

overdag is gezien in dit gebied. In 2018 

liet de otter zich hier ook al fotogra-

feren. Blijkbaar bevat het ven veel vis, 

ondanks het zure en voedselarme water. 

Daarbij is het vanaf de Tjonger, waar de 

otter veel verblijft, niet zo ver naar de 

Diakonievene.

Vroege paddenstoelen
De familie Langenberg fotografeerde 

op 20 januari een voor hen onbekende 

zwam op een dode kastanjeboom in 

het Ketliker Skar. Na determinatie door 

paddenstoelspecialist G. Haga bleek 

het te gaan om de bruine anijszwam, 

een nieuwe soort voor dit bos. Het is 

een minder algemene paddenstoel die 

als kwetsbaar op de Rode Lijst staat. De 

paddenstoel is bleek geel- tot roodbruin 

en ruikt aangenaam zoet naar anijs. 

Hij groeit op stronken en dood hout in 

loofbossen op arme of matig voedselrij-

ke zand- en leemgronden. Soorten die 

leven op dood hout noemen we officieel 

houtsaprofieten.

H. Talsma zag op 15 maart de gewone 

morielje in het Wikelerbosk. Deze pad-

denstoel is al sinds 1972 bekend op deze 

plek en werd hier in 2014 teruggevon-

den door D. Venema en S. Bouwhuis. Hij 

wordt sindsdien bijna jaarlijks gemeld. 

Het is echter wel de enige groeiplek van 

deze soort op het Friese vasteland. Hij 

komt eigenlijk alleen in de duinen voor, 

bijvoorbeeld op de Waddeneilanden. 

Deze  sponsachtige zakjeszwam leeft 

op de wortels van planten. De voor-

jaarssoort die zich vooral in april en mei 

laat zien, komt voor in licht loofbos met 

een rijke bodem van humeus zand, leem 

of klei.

Inmiddels is het voorjaar bijna voorbij. Een seizoen met maatregelen ten gevolge van het 

coronavirus waardoor we wat beperkter waren in onze bewegingen. Gelukkig mochten we 

nog wel zo nu en dan een frisse neus halen. En ook in de achtertuin is genoeg te beleven. 

Dat leverde weer veel leuke observaties op!

Velduilen
Het is bij It Fryske Gea bekend dat in en 

rondom de Peazemerlannen jaarlijks 

velduilen pleisteren, foerageren en 

waarschijnlijk ook slapen in de zee-

kweekvelden op de kwelder. De familie 

Brinkman, fanatieke vogelaars, was blij 

verrast dat zij tijdens een midweekje 

in februari en met stormachtig weer 

minstens 25 velduilen telde in de Pea-

zemerlannen. Op bijna elke paal en op 

de dijk zaten uilen. Sommige exemplaren 

durfden heel dichtbij te komen.

Gewone morielje/gewoane morylje, foto: H. Talsma

Otter/otter, foto: I. Bornwell
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Microdiertjes
Vrijwilliger P. Venema doet onder-

zoek naar sieralgen en andere kleine 

micro- en macro-organismen in het 

Bûtefjild. Op 12 februari nam hij een 

watermonster in de vaart tussen het 

Ottema-Wiersmareservaat en de Sip-

pen-finnen. Met de microscoop zag hij 

zes kreeftachtige beestjes, te herkennen 

aan hun zwarte, bolle oogjes. Verdere 

determinatie wees uit dat het om de 

gewone aasgarnaal ging. De gewone 

aasgarnaal heeft een bijna doorzichtig 

lichaam en verplaatst zich met de staart 

op een schokkerige manier. De soort 

leeft vaak in grote scholen dichtbij de 

bodem van min of meer brak water. 

Blijkbaar is het zoutgehalte van het 

Falomsterboezemwater voldoende voor 

deze soort. Mogelijk is dit een gevolg 

van de droge zomers van 2018 en 2019, 

waardoor de druk van zilt grondwater 

vanuit zee in de lager gelegen delen van 

Fryslân groter wordt.

In eigen tuin
Nu veel mensen noodgedwongen 

meer thuis zijn dan normaal, is er meer 

aandacht voor natuur in eigen tuin. 

Regelmatig worden leuke waarnemin-

gen of soortenlijstjes met It Fryske Gea 

gedeeld.

In maart zag de familie Lok meer-

dere dagen achtereen een paartje 

goudvinken in de tuin en af en toe ook 

ransuilen. Maar heel bijzonder was 

de waarneming van een hop op trek, 

op 9 april. Het lukte zelfs de vogel te 

fotograferen. Als broedvogel is de hop 

helaas uitgestorven in Nederland. Als 

doortrekker is de hop zeer zeldzaam 

aan te treffen, vooral in de zuidelijke 

provincies en aan de kust. Een unieke 

bezoeker dus!

Slangen
Ook de eerste rondes van reptielen-

monitoring kunnen soms al bijzondere 

dingen opleveren. Vrijwilliger J. de Vries 

was blij verrast dat hij tijdens zijn eerste 

ronde op 16 maart al een adder tegen-

kwam bij de Catspoele. Een andere rep-

tielenmelding kwam van vrijwilligster 

L. Barkema, die de roofvogels monitort 

in het Taconisbosk. In maart trof zij hier 

een dode, jonge ringslang aan. Er was al 

heel lang geen ringslang meer gemeld 

in dit gebied. Ondanks dat het om een 

dood exemplaar gaat, is het een hele 

waardevolle waarneming, die illustreert 

dat de ringslang ook dit gebied zo nu en 

dan nog gebruikt. 

Ook T. en B. de Jong uit Aldegea maak-

ten een lijstje van soorten die in en di-

rect rond hun tuin voorkomen, o.a. met 

hulp van een cameraval. De lijst verbaas-

de hen zelf. Wie kan zeggen een vader 

en moeder otter met jongen in en rond 

de tuin te hebben? Maar ook diverse 

andere marterachtigen brachten een be-

zoek, namelijk boommarter, steenmar-

ter, bunzing, hermelijn en wezel. Andere 

bijzondere of opvallende soorten uit 

hun lange lijst zijn vos, keep, barmsijs, 

koperwiek, roerdomp en dodaars.

Vleermuis
Als de natuur in het voorjaar begint te 

ontwaken, levert dit soms leuke verras-

singen op. Zo zag het echtpaar Jongedijk 

eind maart op een zonnige middag 

een vleermuis fladderen. Na enige tijd 

ging hij op een boomstam zitten om uit 

te rusten. Een mooi moment om snel 

een foto te maken. Het bleek om een 

gewone grootoorvleermuis te gaan, die 

waarschijnlijk net uit zijn winterslaap 

was ontwaakt. Grootoorvleermuizen 

zijn onstabiele slapers die wakker 

worden bij wisselende temperaturen. 

Ze overwinteren vaak op zolders of in 

ondergrondse ruimtes, en een enkele 

keer in een boomholte.

Adder/njirre, foto: J. de Vries

Hop/hûpe, foto: K. Lok

Gewone grootoorvleermuis/brune grut
earflearmûs, foto: E. Jongedijk
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Dankzij u.

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

It Fryske Gea maakt deel uit van het samenwerkings-
verband LandschappenNL, dat ook dit jaar een �nanciële 
bijdrage van de Postcode Loterij ontving. Deelnemers 
van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij 
meer dan 100 organisaties �nancieel 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 
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