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Verzending magazine biologisch afbreekbaar
It Fryske Gea wil zuinig omgaan met ons milieu. Daarom zijn we vorig jaar gestart met 

het verzenden van dit magazine in een nieuw soort sealing, het materiaal waarin het 

wordt verzonden. Sinds die tijd maken we alleen nog maar gebruik 

van sealings gemaakt van zetmeel, die indien gewenst door 

iedereen thuis in de eigen compostbak kunnen worden ver-

werkt. It Fryske Gea was met deze toepassing de eerste 

in Nederland! Maar gelukkig krijgen we navolging 

en gaan anderen het ook gebruiken. De garantie 

voor volledige biologische afbreekbaarheid 

herkent u aan het OK compost HOME-teken 

op de verpakking.

Nieuwe uitgave
VELDWERK
Dichter (en vrijwilliger van It Fryske 

Gea) Jan Kleefstra en schilder Christiaan 

Kuitwaard verbeelden in deze hard-

cover-uitgave hun grote zorgen over de 

Friese natuur en biodiversiteit. Een jaar 

lang trokken de kunstenaars er samen op 

uit om op diverse locaties in Fryslân hun 

gedichten en waterverven in de open-

lucht te maken. Diverse keren vonden 

ze inspiratie in natuurgebieden van It 

Fryske Gea zoals It Eilân, Diaconievene, 

Delleboersterheide en Tsjongerdellen. 

Ook geven zestien betrokkenen hun visie 

op het verdwijnen van de biodiversiteit 

in de Friese natuur, waaronder Henk de 

Vries, directeur van It Fryske Gea.

Ondanks het sombere thema is het boek 

een lust voor het oog. Het laat ook zien 

wat er mist en draagt daarom bij aan be-

wustwording èn hopelijk een kentering in 

hoe wij omgaan met ons landschap en de 

biodiversiteit. De uitgave is voor € 14,99 

verkrijgbaar via www.wijdemeer.nl

Friese bedrijven en 
biodiversiteit
Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein 

leidt voor de werknemers tot minder 

stress en meer beweging. Een hogere 

productiviteit en minder verzuimdagen. 

Een prachtig visitekaartje voor klanten en 

zakenpartners. Maar op welke manier is 

dit concept door bedrijven toe te passen 

op het eigen bedrijventerrein, onafhanke-

lijk van de grootte?

Om de afname van biodiversiteit om te 

zetten in een toename, start stichting 

Ynnatura een bijzonder project om de 

biodiversiteit en duurzaamheid rondom 

bedrijven en op bedrijventerreinen te 

verbeteren. Bedrijven kunnen zelf met 

de uitvoering van een opgesteld plan aan 

de slag, bijgestaan door Ynnatura en een 

landschapsarchitect. Ook zal er onder-

zoek worden gedaan naar de impact die 

biodiversiteit heeft op de medewerkers 

en de leefomgeving. Om de opgedane 

kennis verder te verspreiden, zullen 

netwerkbijeenkomsten worden georgani-

seerd. Meer informatie: www.ynnatura.nl
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Voorzitter
In de zware eikenhouten bestuurstafel op mijn 
werkkamer staan vijf namen gegraveerd. Dat 
zijn de namen van de voorzitters die It Fryske 
Gea tot nu toe heeft gehad. Vijf voorzitters in 
negentig jaar. We hebben langzittende voor-
zitters! En dat komt natuurlijk doordat al deze 
voorzitters de vereniging leiden vanuit hun 
passie voor de mooie natuur en het landschap 
van Fryslân.

Een van de verantwoordelijkheden van een 
voorzitter is dat hij of zij de vereniging bij de tijd 
houdt. En dat is de huidige voorzitter, Arjen van 
der Meer, heel goed gelukt. Voorbeelden zijn de 
koers voor cultuurhistorie, de transparantie in 
beleid en financiën, professioneel toezicht en de 
moderne communicatie. Maar ook het beper-
ken van de zittingstermijn van de voorzitter tot 
twaalf jaar. Voor Arjen van der Meer zitten die 
twaalf jaar erop. Tot zijn eigen spijt, en ook die 
van mij. Maar het is zoals het is. Met visie en 
passie, maar ook met deskundige nuchterheid 
en overzicht over de hoofdzaken, heeft Arjen 
twaalf jaar leiding gegeven aan de vereniging, 
en het was een genoegen om met hem te mogen 
werken.

Op 29 september is dit jaar de Algemene Leden-
vergadering (in het Fries Congrescentrum in 
Drachten, corona-verantwoord). Dan neemt de 
vereniging afscheid van voorzitter Arjen van 
der Meer, én wordt de opvolger door de leden 
gekozen. In de bijgevoegde uitnodiging kunt u 
lezen wie er voorgedragen wordt.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kan dat. Ik 
beveel u deze bijeenkomst van harte aan. Een 
mooie gelegenheid om kennis te maken met 
de zesde Gea-voorzitter. De nieuwe voorzitter 
krijgt een mooie, sterke vereniging overgedra-
gen. Diens naam zal binnenkort ook in de verga-
dertafel van It Fryske Gea vereeuwigd worden.

Henk de Vries, directeur 



Nieuwe natuurgids
positief ontvangen!
Elk lid van It Fryske Gea heeft recht op een ex-

emplaar van onze natuurgids. Een handige gids 

waarin alle natuurterreinen die we bescher-

men, worden beschreven. Inclusief terrein-

kaartjes, informatie over de flora en fauna, de 

bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden en 

veel mooie foto’s! Onlangs mochten we aan 

al onze leden een exemplaar van de nieuwste 

uitgave (240 pagina’s dik!) toesturen.

Het maken van zo’n boekwerk kost geld. Blij 

verrast waren we dan ook dat we van veel 

leden een vrijwillige bijdrage ontvingen. 

Geld dat we uiteraard gaan gebruiken voor de bescherming van de Friese natuur. Wilt u ook 

nog bijdragen: dat kan met de acceptgiro die samen met het boek is verzonden of door een 

bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL21 RABO 0143 3323 09 onder vermelding 

van bijdrage natuurgids. Elke bijdrage, groot of klein, komt ten goede aan de natuur in Fryslân!

Samen voor het
Friese landschap
It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland 

hebben besloten om per 1 januari 2021 intensief 

samen te gaan werken. It Fryske Gea schakelt Land-

schapsbeheer voortaan in voor landschapsbeleid en 

-beheer. Daarnaast gaan de organisaties hun ondersteunende 

diensten delen. Op verzoek van de provincie Fryslân hebben de 

organisaties onderzocht hoe een samenwerking tot stand gebracht 

kan worden. Er is daarbij gezocht naar een duurzame oplossing die meer 

kansen biedt voor het landschap. De uitkomst is een bestuurlijke fusie, 

waarbij Landschapsbeheer Friesland een zelfstandige stichting blijft. Met 

het bundelen van de krachten kunnen de twee organisaties beter opko-

men voor de belangen van het Friese landschap.

Mr. A. van der Meer, voorzitter van It Fryske Gea en M. Scheweer, voorzitter van Landschapsbeheer Friesland, zaaiden op De Slachtedyk bij 

Boazum de eerste bloemen om de bloeiende samenwerking aan te kondigen.

Medewerker aan het woord
Anton Huitema, opzichter district Midden

“Ik ben al van kinds af aan geïnteresseerd in de natuur,” vertelt 

Anton Huitema. “Als jongen maakte ik al van alles wat ik in de 

natuur tegenkwam foto’s.” Hij is nu bijna dertig jaar werkzaam bij It 

Fryske Gea in zijn lievelingsgebied de Alde Feanen, waar hij al vanaf 

jongs af aan komt. “Ik heb eigenlijk vanuit mijn belangstelling voor de 

natuur mijn werk gevonden. En het fotograferen van de natuur is altijd 

een leuke hobby gebleven.” Daarbij heeft hij een fascinatie voor reeën. 

“Deze mooie en gracieuze dieren zijn voor mij een zeer geliefd onder-

werp om te fotograferen. In mijn achterhoofd speelt dan ook de gedach-

te om nog eens een boek over reeën te schrijven, voorzien van door mij 

zelf gemaakte foto’s.”  

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

Legaat dhr. J.H.H.M. Eikhoudt

Suzanne Hovinga Stichting: € 750,- voor kabel-
baan speelbos Pettebosk

Mw. J.N. Lok: € 870,- i.v.m. haar 87e verjaardag

Legaat mw. T. Damsté-Terpstra voor renovatie 
Jongemastate

Nalatenschap mw. R.E. Vonk

Bas Backer Stichting: € 5.000,- voor weidevogel-
project Hinkeskar

Bettie Wiegman Fonds: € 10.000,- voor project 
broedvogels Noarderleech

Nalatenschap dhr. P.S. Wiersma

Wist u dat een periodieke schenking een inte-
ressant fiscaal voordeel biedt? Als u uw schen-

king 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 notaris, 

want It Fryske Gea kan de akte voor u 
verzorgen. Onze adviseur Jan Bart Uildriks 

helpt u graag. U kunt hem bereiken via 
0512-381448 of j.uildriks@itfryskegea.nl

ANBI-status It Fryske Gea

Voor de 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



SJEF VAN DER LUBBE:

“LAAT BOMEN NIET 
TE OUD WORDEN”

Zonder broeikasgassen, zoals CO
2
, zou 

het een stuk kouder zijn. Gemiddeld 

-18 graden Celsius. Het probleem is 

alleen dat er de laatste 150 jaar te veel 

broeikasgassen vrijkomen. Dat wordt 

vooral veroorzaakt door de oxidatie 

van fossiele brandstoffen, zoals kolen, 

aardolie en aardgas. 

Doordat het warmer wordt, wordt 

het in een groot deel van de wereld 

droger en in sommige streken juist 

natter. Door de temperatuurstijging 

smelten ook ijskappen. Met als 

gevolgen: dreigende overstromingen, 

voedseltekorten én tekorten aan 

drinkwater. Bovendien zien we de 

natuur veranderen. Ook in ons land. 

Diersoorten die normaal gesproken 

in warmere streken leven, voelen zich 

steeds beter thuis in Nederland. Denk 

aan de eikenprocessierups, de kleine 

heremietkreeft, bepaalde tekensoorten 

en de ‘hooikoortsplant’ Ambrosia. 

Dat er te veel kooldioxide (CO
2
) in de lucht zit, zien we onder andere aan 

veranderingen in de natuur. Tegelijk kan diezelfde natuur een belangrijke rol 
spelen in het verminderen van kooldioxide en daarmee het tegengaan van 
klimaatverandering. Tekst: Henk Dilling, fotografie: Fonger de Vlas
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10 miljoen bomen
Een ander effect is dat het voorjaar 

eerder begint. Planten bloeien eer-

der, bomen lopen eerder uit, insecten 

verschijnen eerder en vogels broeden 

vroeger in het jaar. Dit kan problemen 

opleveren.  Denk aan trekvogels die bij 

aankomst in Nederland de insectenpiek 

hebben gemist en weinig voedsel kun-

nen vinden. Maar ook diersoorten die 

zich niet snel genoeg kunnen aanpassen 

aan de klimaatverandering dreigen te 

verdwijnen. 

Hoe groot de problemen worden, hangt 

vooral af van de maatregelen die we 

treffen. Denk aan de overschakeling op 

duurzame energiebronnen. Maar ook 

aan het vergroenen van onze omgeving. 

Groen haalt niet alleen CO
2
 uit de lucht, 

maar ook fijnstof.  Bomen spelen hierin, 

naast kleinere planten en struiken, een 

belangrijke rol. 

Niet zonder reden bedachten de natuur- 

en milieufederaties het project ‘Plan 

Boom’: de komende jaren worden tien 

miljoen bomen geplant in Nederlandse 

tuinen, bermen, plantsoenen, parken, op 

bedrijventerreinen en in het buitenge-

bied. Ook de Europese Commissie zet 

in op bomen. Ze pleit onder andere voor 

herbebossing, bosbehoud en herstel van 

aangetaste bossen. 

Maximale CO2-opname
“De boomsoort bepaalt wanneer de 

maximale CO
2
-opname is bereikt”, ver-

telt Sjef van der Lubbe, aanjager Ener-

gietransitie Landbouw van de Provincie 

Fryslân. “Voor snelgroeiende bomen als 

de populier kan dat 45 jaar zijn. Een eik 

kan daarentegen wel 200 jaar groeien 

voor de maximale CO
2
-opname is be-

reikt. De groeisnelheid wordt overigens 

niet alleen bepaald door de soort, maar 

ook door het klimaat, de bodem en de 

watervoorziening.” 

Van der Lubbe bracht onder andere het 

verloop in kaart van tien bossen met een 

levensduur van 45 jaar. Om de vijf jaar 

werd er een bos gekapt. “De CO
2
-voor-

raad blijft in dat geval stabiel”, vertelt 

hij. “Men realiseert zich meestal niet dat 

het weinig zin heeft om naar één boom 

of één bos te kijken als je het over het 

structureel afvangen en opslaan van 

CO
2
 hebt.”  

Baksteencultuur 
De CO

2
-voorraad in het Nederlandse 

bos neemt toe, zo vervolgt hij. Er wordt 

jaarlijks namelijk minder gekapt dan 

er aangroeit. “Het hoogste rendement 

wordt gehaald, wanneer je bomen 

niet te oud laat worden. Ze nemen dan 

minder CO
2
 op. Bovendien kun je het 

geoogste hout duurzaam benutten als 

brandstof of bouwhout.” 

Dat laatste verdient meer aandacht, 

vindt Van der Lubbe. “In Nederland heb-

ben we een baksteencultuur. Dat vraagt 

veel fossiele energie. Een transitie naar 

(meer) houtskeletbouw zou een enorme 

CO
2
-winst opleveren.”

Van der Lubbe is geen voorstander van 

het aanplanten van omvangrijke bossen. 

“Kijk vooral waar het past. En waar bos, 

bomen, struiken en planten de kwaliteit 

van het landschap en de biodiversiteit 

versterken. Als je de CO
2
-uitstoot echt 

wilt verminderen, kun je die hectares 

beter volzetten met zonnepanelen 

of windmolens. Het effect daarvan is 

namelijk 60 tot 600 keer groter.”’ 

It Fryske Gea en CO2

» Kweldergebieden zoals 

Noard-Fryslân Bûtendyks 

van It Fryske Gea leveren 

een goede bijdrage aan de 

opslag van CO
2
, zo blijkt uit 

onderzoek in opdracht van 

Natuurmonumenten. Een 

goed ontwikkelde kwelder 

slaat per hectare veel meer 

CO
2
 op dan een hectare bos. 

» “Een derde van de CO
2
 die 

we in Friesland uitstoten, 

komt vrij door ontwatering 

van veengebieden”, zegt 

Chris Bakker, hoofd Na-

tuurkwaliteit van It Fryske 

Gea in het Vakblad Natuur 

Bos Landschap. “In onze na-

tuurgebieden, met hun hoge 

waterstanden, groeit het 

veen juist aan. Onze natuur-

gebieden slaan dus CO
2
 op.”

“Een transitie 
naar meer 

houtskeletbouw
zou een enorme 

CO
2
-winst 

opleveren”

Bronnen:
Voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal, 
Rijksoverheid, netwerk 

Natuur en Milieufederaties, 
Atlas Natuurlijk Kapitaal.
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'Bepareld' van Noortje Russel
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De vakjury bracht het grote aantal inzen-

dingen terug naar tien genomineerden. 

“Het was geen gemakkelijke opdracht. Er 

waren veel meer inzendingen dan het sei-

zoen ervoor. Bovendien was de kwaliteit 

van de inzendingen zeer hoog. We ontvin-

gen echt geweldig mooie foto’s, maar we 

mochten er maar tien nomineren. Dat is 

uiteindelijk gelukt!”, aldus jurylid Anton 

Huitema. Het publiek kon vervolgens 

online stemmen op de tien nominaties. 

Noortje Russel kreeg de voorkeur met 

131 stemmen.

Jureren niet eenvoudig
Inmiddels is ook het derde seizoen, de 

zomer, voor de inzending van foto’s geslo-

ten. De vakjury buigt zich wederom over 

de vele inzendingen om te komen tot tien 

genomineerden. Huitema: “Aan de foto’s 

die we ontvangen, kun je gewoon zien 

dat de makers genieten van de natuur. 

Bij sommige foto’s is het ook net of je de 

natuur kunt aanraken. Zo scherp, zo mooi 

van kleur, zo natuurlijk. Dat maakt het 

jureren niet eenvoudig. Tegelijk is het wel 

heel leuk om te doen!”

De tien genomineerde foto’s worden 

bekend gemaakt via www.itfryskegea.nl/

kiek-es. Het publiek kan tot 27 september 

stemmen. Een dag later, op 28 september, 

worden de winnaars van het zomersei-

zoen bekend gemaakt.

Kiek’es! het jubileumjaar rond
Het laatste seizoen, de herfst, van de foto-

wedstrijd is begonnen. De inzendingster-

mijn hiervoor stopt op 6 december. Ge-

zien de toenemende belangstelling voor 

het fotograferen in de natuur verwacht de 

jury ook dit seizoen veel inzendingen.

'0chtend aan zee' van Ron Meijer

'In de vroege ochtend' van Isabelle Cornet

It Fryske Gea bestaat dit jaar 90 jaar. 
Daarom nodigen we bezoekers van 
onze natuurgebieden uit hun mooi-
ste momenten te delen. Enkele hon-
derden mensen stuurden daarop hun 
ene speciale, unieke moment van 
afgelopen voorjaar in. Dit tweede 
seizoen van de fotowedstrijd Kiek‘es! 
werd gewonnen door Noortje Russel 
uit Boijl. Zij won met haar inzending 
‘Bepareld’ een weekendje weg in een 
huisje van Buitenleven Vakanties. 
Isabelle Cornet uit Breukelen won de 
tweede prijs met ‘In de vroege och-
tend’ en Ron Meijer uit Nieuwehorne 
werd derde met ‘Ochtend aan zee’.
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DE MYSTERIEUZE DAS

Eerst wat feiten. De das behoort tot de 

familie van de marterachtigen. Rond 

1900 telde ons land zo’n twaalfduizend 

dassen. Helaas slonk het aantal jaar 

na jaar door het verlies aan heide en 

kleinschalig agrarisch landschap sterk. 

Niet alleen het leefgebied werd kleiner, 

ook het grotere wegennet eiste ver-

keersslachtoffers. Op het dieptepunt in 

1960 leefden er nog maar zo’n twaalf-

honderd dassen in ons land. Niet zonder 

reden werd er een beschermingsplan 

in het leven geroepen. Verstoring van 

de beschermde das is sindsdien niet 

toegestaan. 

Zuiden en westen
Met succes, want de populatie groeide 

gestaag. Naar schatting leven er inmid-

dels weer tussen vijfduizend en zesdui-

zend dassen in Nederland. Ze hebben 

voorkeur voor een redelijk droog en 

gevarieerd gebied van zandgronden 

met bosranden en heidevelden. Vandaar 

dat het beestje voornamelijk in het 

zuidoosten en zuidwesten van Fryslân 

voorkomt. Burchten zal je dan ook spo-

radisch in het noorden en midden van de 

provincie aantreffen. 

In het zuiden van de provincie monitort 

It Fryske Gea-medewerker Tom Jager 

jaarlijks de dassenburchten op bewo-

ning en verlatenheid. Inmiddels telt hij 

in natuurgebieden als de Lendevallei, 

de Ketlikerheide, It Ketliker Skar, het 

Mandefjild, de Delleboersterheide en 

Diakonievene, maar ook in de kleinere 

Met zijn zwart-witte vacht, een 

gedrongen lijf en een karakte-

ristieke kop met twee brede 

zwarte strepen valt de das 

zeker op. Toch is de kans klein 

dat we dit beetje mysterieuze 

zoogdier te zien krijgen. Geen 

wonder want pas als de sche-

mering invalt, verlaat hij zijn 

burcht en begint het sociale 

leven. Ook in tal van natuurge-

bieden van It Fryske Gea leeft 

de das. Een verkenning van een 

bijzonder nachtdier. 

Tekst: Roely Boer

Foto’s: It Fryske Gea/Prochym

Illustratie: Vormburo
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DE MYSTERIEUZE DAS

gebieden, rond de twintig burchten. In 

het westen is vooral het Rysterbosk 

favoriet bij de das, maar ook het Wike-

lerbosk kent een burcht. Ze vinden hier 

hun ideale leefomgeving. Dassen graven 

hun burchten het liefst aan de randen 

van een bos of heide, zodat ze makke-

lijker op voedseljacht kunnen. Om over 

voldoende eten te beschikken, bewaren 

ze hun voorraad in een foerageerburcht 

vlakbij de hoofdburcht. 

Familiedier
De das is een familiedier. Zo’n familie 

telt veelal drie tot vier leden die overi-

gens niet alleen een burcht bewonen. 

Soms wonen er wel zo’n twintig families 

bij elkaar, allemaal in een apart hol, de 

woonketel.  Al die woonketels zijn door 

lange gangen, zogenoemde pijpen, met 

elkaar verbonden en vormen samen 

een uitgestrekte burcht. Vaak kent zo’n 

burcht generaties dassenfamilies. Niet 

vreemd is dat meestal één dominant 

mannetje ‘de baas’ is binnen dat terri-

torium. 

Het uitgebreid gegraven gangenstelsel 

van de burcht heeft meerdere ingan-

gen. Om bij gevaar een veilig heenko-

men te hebben, zijn er ook meerdere 

vluchtpijpen. Door de grenzen van de 

burcht te markeren met mest weren 

ze andere dassen. Bij verstoring van de 

hoofdburcht zoekt de das zijn heil in de 

bijburcht. 

Net als overal, of het nu om mensen 

of dieren gaat, kent ook de das een 

rangorde. Soms wonen dassen van een 

lagere orde niet in een eigen hol, maar 

in de pijpen. De woonketel is beslist 

geen kaal onderkomen, maar genoeglijk 

bekleed met droog gras en mossen. 

Ook de kraamkamer is gezellig bekleed. 

De nette burchtbewoners vernieuwen 

de bekleding regelmatig. Dat de das 

een geordend dier is, blijkt ook uit het 

gebruik van latrines, een sanitaire plek 

bij de burcht waar de drollen worden 

begraven in ondiepe kuiltjes. 

Lawaaiige eter
Monogaam is de das niet. Toch is het 

geen uitzondering dat een dassenpaar 

een leven lang bij elkaar blijft. Paren 

doen ze in de lente, maar pas het jaar 

erop vindt de geboorte van meestal drie 

jongen plaats. De bevruchte eicel ‘bergt’ 

mevrouw das zorgvuldig op totdat het 

tijd is voor de zeven weken draagtijd en 

vervolgens de kraamkamer. De jongen 

verblijven zo’n twee maanden in de 

burcht waarna het tijd is om op ver-

kenning uit te gaan. Eerst voorzichtig, 

maar later al spelend en onderzoekend 

worden ze driester. Rennen rond een 

speelboom is favoriet. Ook komt er een 

moment dat ze zelf leren om hun eten 

te zoeken. 

Als alleseter is de das niet echt kies-

keurig en hij heeft een nogal lawaaiige 

manier van foerageren. Dat is niet zo 

bevorderlijk voor de jacht. Zijn menu 

bestaat dan ook voornamelijk uit re-

genwormen, aangevuld met bosvrucht-

en, maïs, paddenstoelen en knollen. 

Overigens haalt hij zijn neus niet op 

voor knaagdieren, slakken en vliegende 

insecten als kevers en hommels. Vooral 

op graslanden gaan dassen graag op 

zoek naar regenwormen. En laten er 

onder de koeienvlaaien in weilanden, 

maar ook onder mesthopen in het bos, 

nu vaak smakelijke mestkevers zitten. 

Een latrine

Soms wonen er 
wel twintig

families in
een burcht

De das (Meles meles)
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Een alerte das

Meles meles

Rijk: Animalia

Stam: Chordata

Klasse: Mammalia

Orde: Carnivora

Familie: Mustelidae

Geslacht: Meles

Dassenspoor
Zien doen we de das niet, maar we kun-

nen hem wel opsporen. Speurend in de 

omgeving van de burcht zijn de loopspo-

ren herkenbaar aan duidelijke afdrukken 

van de lange nagels in de vorm van een 

halve maan met een voetkussentje. Ook 

haren die zijn blijven hangen in prikkel-

draad en stekelige struiken vormen een 

mooi dassenspoor. Natuurlijk duiden de 

uitwerpselen op aanwezigheid van de 

das, evenals de krabbomen in de omge-

ving van de burcht. 

Vanwege de beschermde status is It 

Fryske Gea zeer terughoudend in het 

aangeven van de exacte vindplaats van 

dassenburchten, maar speuren naar 

die sporen langs de toegestane wandel-

paden mag natuurlijk wel. “Mensen zijn 

nieuwsgierig en hopen de das toch te 

spotten, maar we willen voorkomen dat 

ze een burcht vernielen”, zegt Mark Hil-

boezen, medewerker van de afdeling 

Natuurkwaliteit bij It Fryske Gea. “Ove-

rigens is niet iedereen gecharmeerd 

van deze wroeter, vooral als ze schade 

aanrichten in bijvoorbeeld agrarisch 

gebied. We proberen verstoring van de 

das zoveel mogelijk te voorkomen en 

zorgen daarom voor zonering van stille, 

afgesloten gebieden.”
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WANDEL

Wandelen en fietsen rond
De Veenhoop

Rink van der Velde KuierInformatie
De Veenhoop, of in het Fries De Feanhoop, is alom 

bekend van het Veenhoopfestival tijdens de jaarlijkse 

kampioenschappen skûtsjesilen op de Wijde Ee. Elfste-

dentochtwinnaar Jeen van der Berg is er geboren en het 

skriuwersarkje van de bekende Friese schrijver Rink van 

der Velde ligt er. Maar het meest bekend is De Veenhoop 

om de ongerepte petgaten. Het 260 inwoners tellende 

dorp ligt midden in een prachtig natuurgebied. 

Wandelen en fietsen 
De omgeving van De Veenhoop is ideaal voor wandelen 

en fietsen. De hier beschreven ongemarkeerde wande-

ling is zo’n zes kilometer lang. De route kan ook worden 

gefietst, zie kaartje.

It Polderhûs 
De Rink van der Velde Kuier en de wandeling door de 

Kraanlannen begint en eindigt bij restaurant It Polder-

hûs. Het pand is in 1872 gebouwd als karakteristieke 

brugwachterswoning. Het voormalige achterhuis met 

boerderij is nu restaurant. Voor wie hier even uit wil bla-

zen met een kopje koffie of thee, krijgt bij inlevering van 

de bon het tweede kopje gratis (maximaal 4 personen).

BIJ EEN KOPJE

KOFFIE/THEE MET

GEBAK IS HET

TWEEDE KOPJE GRATIS

NEEM 
DEZE BON 

MEE

WANDEL/FIETS



Ten oosten van De Veenhoop ligt het 
natuurgebied Petgatten De Feanhoop, 
met aan de zuidwestkant het unieke 
gebied De Kraanlannen. Wandelen 
door Petgatten De Feanhoop is 
genieten van de rust, de doorkijkjes, de 
planten en de vogels. De speciale Rink 
van der Velde Kuier langs de petgaten, 
het skriuwersarkje en it bûtlân van 
de Noarderkrite start op de brug bij 
restaurant It Polderhûs.

Tekst: Roely Boer, foto’s: It Fryske Gea

Over Rink van der Velde
De schrijver werd op 18 juni 1932 in Aalsum geboren en 

bracht zijn jeugd grotendeels door in Beetsterzwaag. Later 

woonde hij in Drachten. Na zijn diensttijd werd hij verslag-

gever bij de Nieuwe Dockumer Courant. Hij werkte bij de 

Drachtster Courant, de Friese Koerier en de Leeuwarder Cou-

rant. Hij portretteerde graag anarchisten, turfgravers, vissers, 

jagers en stropers. Zijn eerste roman ‘Joun healwei tolven’ 

verscheen in 1962, gevolgd door een lange reeks van romans 

en verhalenbundels. Voor het boek ‘Feroaring fan lucht’ over 

de zonderling Durk Snoad ontving de schrijver in 1975 de 

Gijsbert Japixsprijs. ‘De Fûke’, over een visser in oorlogstijd, 

was zijn eerste boek dat in Fryslân speelde. Het boek werd 

in 2000 door Steven de Jong verfilmd. In 2004 is de Rink van 

der Veldeprijs in het leven geroepen voor het beste, voor een 

breed publiek geschreven, Friese boek.

Het land
van Rink

Het skriuwersarkje



Het land
van Rink

1. It Polderhûs
Vanaf It Polderhûs met de voormalige brugwachterswoning 

steken we de brug over het Polderhoofdkanaal over. We lo-

pen via de Drachtster Heawei richting het skriuwersarkje en 

de petgaten. Dit eerste stuk over het asfalt is minder aantrek-

kelijk vanwege het verkeer, maar de vergezichten naar links 

en rechts maken dat weer goed. Hier zie je duidelijk dat het 

intensief gebruikte agrarische land door ontwatering is inge-

klonken en tegenwoordig veel lager ligt dan het natuurgebied. 

Een belangrijke reden waarom moerasgebieden verdrogen en 

verzuren, is dan ook omdat ze nog enkel gevoed worden met 

(zuur) regenwater. 

2. Skriuwersarkje
Na ongeveer een kilometer ligt links het skriuwersarkje, aan 

het begin van de petgaten. Het uitzicht is fantastisch. Geen 

wonder dat dit het favoriete plekje was van Rink van der Vel-

de. Hij viste hier graag op paling en snoekbaars. Bijna vijftig 

jaar geleden kocht deze bekende Friese schrijver dit petgat 

met een klein oud arkje. In 1990 verleende de gemeente toe-

stemming voor een nieuwe ark. Vlak voor zijn overlijden op 17 

februari 2001 verkocht Rink van der Velde het arkje en het 

petgat aan It Fryske Gea. Zonder duidelijk doel dreigde het 

te ‘fertutearzjen’. De toenmalige directeur van It Fryske Gea, 

Ultsje Hosper, opperde toen het idee van een skriuwersarkje. 

Schrijvers en kunstenaars mogen sindsdien een aantal weken 

in het arkje wonen en werken.

3. Vervening en petgaten
We lopen door tot het wandelpad langs de petgaten (links). 

Fietsers kunnen even verderop links het fietspad nemen en 

aan het eind linksaf slaan. Zij fietsen om de petgaten heen. 

Dit natuurgebied ontstond als gevolg van de vervening (1663 

- 1920). Veenarbeiders haalden het veen uit de petgaten en

legden het te drogen op de stripen (de zetwallen tussen het

water). Daarna staken ze pas de turf. Een deel van de petga-

ten is gedempt en in cultuur gebracht. Het restant is, toen de

inzichten voor natuurbeleid veranderden, opnieuw ingericht.

Wandelend langs wat in de volksmond het ‘ûndergrûnskanaal’ 

heet, omdat het gegraven is in de (zand)ondergrond van het

veen, wanen we ons even in de tijd van de vervening.

4. Voormalige sluis
Aan het eind van het pad liggen nog de restanten van de vroe-

gere, in 1926 gebouwde, sluis. De sluis is onderdeel van het 

grotere watersysteem van de Opsterlandse en Smallinger-

landse veenpolder. Hoewel de sluis deel uitmaakt van een 

zeer markante geschiedenis heeft het object geen (rijks)mo-

numentale status. It Fryske Gea heeft restauratieplannen om 

dit cultuurhistorische element voor de toekomst te bewaren. 

Wij gaan over het ’Haaijebrêgje’ - genoemd naar de man die 

dit bruggetje heeft gemaakt - over de voormalige Ringfeart en 

slaan linksaf. 

5. Noarderkrite
Eerst genieten we nog even van het fraaie uitzicht op De Noar-

derkrite, het gebied aan de noordkant van het pad. Dit ‘bûtlân’ 

(oorspronkelijk boezemland) toont het landschap van voor de 

vervening. Het schrale, natte land is waardevol voor broedvo-

gels als de krakeend, zomertaling, blauwborst en rietzanger. In 

het natte landschap treffen we ook de grote lisdodde, zwanen-

bloem en wintergasten als de visarend en smient aan. Ligt er 

ijs, dan is het een ideale plek om te schaatsen. 

Op het informatiebord lezen we over het belang van schoon 

water. Om dat te realiseren, is in 2000 de waterhuishouding 

in het gebied veranderd. Het zuivere kwelwater (grondwater) 

wordt sindsdien direct uit de polder in de petgaten gemalen.

6. Amerikaanse windmotor
De Amerikaanse windmotor is van het merk Herkules. De 

windmotor is in 1926 gebouwd voor het bemalen van de pol-

der De Hege Warren, maar raakte na 1963 vanwege het elek-

trisch bemalen van de polder in verval. Tijdens de realisatie 

van het project Petgatten De Feanhoop kocht het museum It 

Damshûs de molen van de particuliere eigenaar.  Op een paar 

kilometer van de oude standplaats vervult hij nu weer een nut-

tige waterbeherende functie.

7. De Wiide Ie
Bij het informatiebord op de Polderdijk lopen we rechtsaf naar 

beneden. Rechts van het pad glinstert het water van de Wiide 

Ie, links liggen de grazige weilanden. Hier staat tijdens het eer-

ste weekeinde van de bouwvak de feesttent van het bekende 

Veenhoopfestival. De festivalgangers kamperen ook op deze 



10. De Kraanlannen
Volgens een oud ‘placaat’ uit 1542 broedde in dit gebied de 

kraanvogel. Vandaar de naam. Het gebied is pas na 1930 deels 

verveend. De stripen (zetwallen) zijn bijzonder vanwege de 

vegetatie van heischraalgrasland met onder andere valkruid, 

klokjesgentiaan, liggende vleugeltjesbloem, gewone dopheide 

en heidekartelblad. In de petgaten valt de pluimzegge op. In 

het rietland met veenmoslandjes bloeit in de maanden mei en 

juni de echte koekoeksbloem. Het is een belangrijk broedvo-

gelgebied. De bekende zangvogels van rietland en moerasbos 

broeden er hun jongen uit, evenals de fuut, kuifeend, slobeend 

en bruine kiekendief. Het open gebied is ook ideaal voor de 

weidevogels.

Noarderkrite

Restaurant It Polderhûs

weilanden. Op de maandag zeilen de veertien SKS-skûtsjes de 

tweede wedstrijd van hun kampioenschap. Ze starten vanaf 

de wal in het Grytmansrak. Tussen de oevers vaart van 17 april 

tot 1 oktober een pontje. 

8. De oude sluis
We zijn weer bij het dorp en staan even stil op de begin jaren 

zestig met schoon zand dichtgegooide sluis. Hij is nu weer in 

ere hersteld, zodat vanaf 2015 het Polderhoofdkanaal van 

half mei tot half september weer bevaarbaar is voor de recre-

atievaart. 

9. Tuibrug
Even verder aan de Slûswei ligt een monumentaal stalen 

bruggetje met tuien over de ringvaart. De brug van geklonken 

staal is verwant aan de Drentse tuibrug. Via de Slûswei lopen 

we weer richting It Polderhûs. Aan de betonnen bolders in 

de berm legden de turfschippers vroeger aan als ze moesten 

wachten voor de sluis. 

De Amerikaanse windmotor



aanval
giervalk
mûzefanger (buizerd)
stienfalk (smelleken)
afschot
glee
(buizerd)
oehoe
stootvogel
arendbuizerd
goesearn (zeearend)
prooi
torenvalk
balkansperwer
grijze wouw

ransuil
vale gier
bastaardarend
harpij
rode wouw
velduil
bateleur
hauk (havik)
roodpootvalk
visarend
beschermd
hoanskrobber (kiekendief)
scherpe ogen
vleeseter
bidden

hoarnûle (ransuil)
schreeuwarend
voedselpiramide
boomvalk
horst
slangenarend
waarûle (kerkuil)
braakbal
huningfalk (wespendief)
slechtvalk
wespendief
buizerd
kadaver
smelleken
wikel (boomvalk)

diepte zien
katûle (velduil)
sljochtfalk (slechtvalk)
wouw
dwerguil
kerkuil
sperwer
zeearend 
earn (arend)
kiekendief
steenarend
zweven
finkelfalk (sperwer)
klauw

Roofvogels

Streep onderstaande woorden van het thema ‘roofvogels’ door in het logo van It Fryske Gea. Letters worden steeds
eenmaal gebruikt. De overblijvende letters vormen de oplossing.

aanval giervalk mûzefanger (buizerd) stienfalk (smelleken)
afschot glee (buizerd) oehoe stootvogel
arendbuizerd goesearn (zeearend) prooi torenvalk
balkansperwer grijze wouw ransuil vale gier
bastaardarend harpij rode wouw velduil
bateleur hauk (havik) roodpootvalk visarend
beschermd hoanskrobber (kiekendief) scherpe ogen vleeseter
bidden hoarnûle (ransuil) schreeuwarend voedselpiramide
boomvalk horst slangenarend waarûle (kerkuil)
braakbal huningfalk (wespendief) slechtvalk wespendief
buizerd kadaver smelleken wikel (boomvalk)
diepte zien katûle (velduil) sljochtfalk (slechtvalk) wouw
dwerguil kerkuil sperwer zeearend 
earn (arend) kiekendief steenarend zweven
finkelfalk (sperwer) klauw
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T H IJ E G N E V O E D S E L P I R A M I D E N
S D Z O N T I E S R O D E W O U W L I U G R E W D

R B E N A A D E T R S S L J O C H T F A L K W N I A B
O V W A F E N R I S R A L L E K I W D S K K E E O A N E L

H B O A E T E R E N H E E E A E A R N T I I A V O N U E S I A
D U A Z L P E N A H Û A E W E N G S E G E E E D V H L W C U F
W R Û S S E F L K S O L R L R Z G E T K L W P A A Û E S H D S
K M E E T A G K E L I A E P V E N E E O Z E L T T V C O E L C
T L W Z L A S I L U A V N K IJ A P N N E O B E A E H E N R E H
L O A K I K A B E A R F U S R G D S L A R T K K E Z E R M V O
P I R F B U L R O R V A G E K I O Û N A R R V R L K I S D B T

R U E L U B A D O H T N N E R R E A A A E P O E A P E I E
O K N E I D V A M D H F I A O K S N K E N L G E U D N

O R V K Z N R R V A C A N B B S E O L L D R E D W
I E A N E E E E A W E A U U B G A E A W R E L

K L I R R I N L L L I H E E M R E B N
K F D A G D K L S N N S R R N

Kontakten
De iepenbiere romte kin net 
sûnder keunst. Dy keunst lit 
jo faak letterlik in momint stil 
stean. Teminsten, sa giet it my. 
Even tiid foar bewûndering, 
fragen of argewaasje.

Sa die ik fan ’t simmer in slach 
troch it natuergebiet It Ketliker 
Skar. Midden yn de wike, dus 
rûnom rêst. Ik hie der yn gjin 
jierren west. It wie op ’e nij 
in grutte ferrassing dêr’t alle 
klisjees fan hoe-moai-it-is 
op loslitten wurde kinne. It 
meast bysûndere is dat jo fan 
de ‘hege‘ Ketlikerheide troch 
in âld bosk stadich ôfsakje 
nei de Tsjongerfallei; dat kin 
yn Fryslân net op in protte 
plakken. Op de weromreis 
stuitte ik mids hege boeken 
op twa mânske stiennen, in 
keunstwurk fan de Drachtster 
byldhouwer Anne Woudwyk 
dy’t dêr mei syn hammers en 
beitels in pear gûlende wolven 

ferivige hat. As ferhaleferteller 
sprekt de wolf my oan, hy is 
altyd goed foar in spannende 
achterfolging troch in winter-
lânskip by ljochtmoanne. 
De Ketliker wolven jouwe in 
dúdlik signaal ôf: der is ûnried. 
Kontakt mei soartgenoaten 
sille se net gau meitsje want 
om 1600 hinne waard de 
lêste Fryske Canis lupus yn de 
bosken fan Beetstersweach 
troch de minske - wa oars - dea 
makke. Dat wist de keunstner 
en dus beitele hy op twa oare 
lokaasjes ek ‘Odes aan de 
wolf´: yn Park Huize Olterterp 
en yn de Lindefallei, stiennen 
soartgenoaten dy’t elkoar 
tagûle, warskôgje.

Doe’t ik thús de bisten op in 
rychje sette - de keunstwurken 
binne, sa die bliken, bewust 
op ien lijn pleatst - fûn ik yn 
Terherne noch in wolf fan 
Woudwyk. Se datearje allegear 

fan mids jierren njoggentich 
en it boadskip is helder: as de 
minske sa troch giet, bliuwt der 
fan de natuer neat oer.

De keunstner wie mei syn 
tema wolven as symboal foar it 
ferdwinen fan de biodiversiteit 
syn tiid foarút. Noait hie er 
tinke kind dat krapoan 25 jier 
letter politike partijen yn de 
Fryske steaten Fryslân ynienen 
‘wolvenvrij’ hâlde wolle. In 
foar natuer en miljeu deadlike 
cocktail fan PVV, CDA, 
Forum, VVD en Christen Unie 
ferordonearre dat de wolf, dy’t 
it nei 400 jier út en troch hiel 
foarsichtich wer ris besiket 
yn ús regio, bûten de Fryske 
grinzen bliuwe moat. Sjoen 
de beskermjende Europese 
wetjouwing in folslein 
kânsleaze missy en allinnich 
mar bedoeld as in trochsichtige 
elektorale manoeuvre foar de 
lytse boere-bühne, dêr’t yn de 

bewende refleks daliks wer 
gâns ach en wee en hân-
ophâlderij weikomt. Foaral 
de Christen Unie hie ik wizer 
ha wold. Dy oars wol aardich 
griene partij hat de skepping 
ynklusyf freon wolf tekstfêst 
yn it findel stean mar giet daliks 
selektyf troch de artrose-
ankels as de agrarise sektor 
begjint te piipjen. It soe jo ris in 
hânfol stimmen kostje kinne by 
de folgjende ferkiezings.

Nettsjinsteande de 
domkoppige politike aksje is 
mar ien konklúzje mooglik: it 
duorret net lang mear of de 
wachtsjende Woudwykwolven 
sille kontakt meitsje kinne mei 
de net te kearen gasten fan 
fleis en bloed.

Streep onderstaande woorden 

van het thema ‘roofvogels’ 

door. Letters worden steeds 

eenmaal gebruikt. De overblij-

vende letters vormen de oplos-

sing. Stuur de oplossing vóór 1 

november naar It Fryske Gea, 
Postbus 3, 9244ZN Beetster-
zwaag of info@itfryskegea.nl

De winnaars krijgen een leuke 

verrassing toegestuurd! De 

winnaars van de vorige puzzel 

zijn: Anke Dijkstra -Gietema en 

Dinie Zijlstra. De oplossing was: 

kuorhin.
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Wandelen in
de Friese natuur

Fryslân is rijk bedeeld 
met prachtige land-
schappen en een veelzij-
dige natuur. Vooral wan-
delend ontdekt u steeds 
opnieuw de mooiste 
plekjes. It Fryske Gea is 
er trots op dat ze ruim 
zestig natuurgebieden 
beheert die grotendeels 
toegankelijk zijn voor 
publiek. Ze zijn stuk 
voor stuk aantrekkelijk 
om al wandelend te ver-
kennen. Trek er-op-uit 
en ontdek de Friese na-
tuur met It Fryske Gea!

Fryslân promoot zich meer en meer 

als wandel- en fietsprovincie. Naast de 

watersport. Dat is niet zonder reden. De 

provincie beschikt over een uitgebreid 

netwerk aan vaarwegen, fiets- en wan-

delpaden en een grote diversiteit aan 

landschapstypen. Variërend van bossen, 

duinen, heidevelden, akkers, riet- en 

weilanden tot meren, vennen, pingo’s, 

moerassen en kwelders. En dat op een 

relatief bescheiden oppervlak. Geen 

andere Nederlandse provincie kan dat 

nazeggen. 

Variatie

Genoemde variatie vindt u ook terug in 

de natuurterreinen van It Fryske Gea. 

Denk aan de kwelders van Noard-Frys-

lân Bûtendyks en de Peazemerlannen. 

De duinvalleien en het strand van ‘t 

Oerd en de Hon op Ameland. Het beek-

dallandschap van de Lendevallei. De 

bossen, meren en kliffen van Gaasterlân. 

Het moeraslandschap van Nationaal 

Park De Alde Feanen. De heidevelden 

van It Ketliker Skar.

Stuk voor stuk pareltjes om wandelend 

te verkennen. Al dan niet met onze na-

tuurgids of met een van de vele wandel-

folders in de hand. Of tijdens excursies 

die we, buiten de coronatijd, geregeld 

organiseren. Kijk voor de excursies 

op onze website (www.itfryskegea.nl/

activiteiten).
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Recreëren

Verreweg de meeste van onze natuur-

terreinen zijn ingericht om te kunnen 

recreëren. Daarvoor zijn informatiepa-

nelen opgesteld, parkeervoorzieningen 

aangelegd en zijn fiets-, kano-, ruiter- en 

wandelroutes uitgezet. Ook treft u 

regelmatig bankjes, uitkijkpunten en 

vogelkijkhutten aan. Bezoekerscentra, 

met meer informatie over de omgeving 

en natuur, vindt u in De Alde Feanen, 

Noard-Fryslân Bûtendyks en bij het Ket-

liker Skar. En natuurlijk in het Afsluitdijk 

Wadden Center in Kornwerderzand en 

in Mar & Klif te Oudemirdum.

Drempelvrij

De natuur is er voor iedereen, maar is 

voor mensen met een beperking helaas 

vaak moeilijk toegankelijk. Daarom 

zijn in verschillende natuurgebieden 

speciale voorzieningen getroffen. Vo-

gelkijkhut ’t Set bij de Grutte Wielen is 

bijvoorbeeld toegankelijk voor rolstoel-

gebruikers. In het Ketliker Skar ligt een 

verhard, rolstoelvriendelijk pad van 2,5 

kilometer. In De Alde Feanen kan de 

natuur vanaf het water worden verkend 

met de speciaal voor mindervaliden aan-

gepaste excursieboot De Blaustirns. Kijk 

ook op: www.itfryskegea.nl/in-de-natuur/

mindervaliden

Wandeltip: Dobbenpaarden

De wandelroute ‘Dobbenpaar-

den’ van It Fryske Gea is een 

blijvende herinnering aan de 

paarden die in de door water 

omgeven dobbe werden gered 

door amazones. De route start 

achter de zeedijk bij Marrum, 

ter hoogte van het tempeltje 

van Ids Willemsma. Aan het ein-

de van de route treft u ook een 

fotokunstwerk aan. De route 

is tijdens het broedseizoen (15 

maart – 15 juli) gesloten.

Natuurgids en wandelfolders

Ideaal om mee te nemen op een 

wandeltocht is de nieuwe natuur-

gids van It Fryske Gea. Alle leden 

hebben onlangs de nieuwe gids ont-

vangen. Met daarin omschrijvingen 

van de ontstaansgeschiedenis van 

het Friese landschap en beschrij-

vingen van al onze natuurterreinen, 

inclusief informatie over recreatie-

mogelijkheden, fiets- en wandel-

routes. 

Uitgebreide gebiedsbeschrijvingen 

vindt u ook in onze wandelfolders. 

Elk kwartaal zit er één in dit leden-

magazine. Alle exemplaren kunt 

u downloaden op onze website. 

Ook treft u de folders aan in onze 

bezoekerscentra.



EERHERSTEL VOOR MOLEN 
IN DE LYTSE SAITERPOLDER

Eerlijk is eerlijk. De gedachte om het 

restant van de molen op te ruimen was 

niet vreemd. Hij staat al jaren werkloos 

in de Lytse Saiterpolder dat onderdeel is 

van Nationaal Park De Alde Feanen. Hij 

is ergens tussen 1850 en 1876 gebouwd 

als spinnekopmolen, maar dat is nau-

welijks nog herkenbaar. De wieken en 

de molenkop ontbreken. Alleen de on-

geveer vier meter hoge romp resteert, 

zonder de oranje dakpannen die er ooit 

op lagen. Om hem te bekijken, moet je 

bovendien al weten waar hij staat. Tot 

voor kort knaagde het water, bij harde 

wind, ook aan zijn voet. Met het opknap-

pen van de kade is dat voorbij. 

Het restant van de oude 

poldermolen in de Lytse 

Saiterpolder, bij Wartena, 

is een Rijksmonument. Toch 

was het een twijfelgeval. 

Is het restant nu echt van 

monumentale waarde? En is 

het de moeite waard om het op 

te knappen? Of toch maar een 

sloopvergunning aanvragen? 

De molen was afgelopen zomer
nog half verscholen →

Tekst: Cecile Huitenga

Polder 80 ↑
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Tiidkapsule
Ook voor de molen zelf gloren er betere 

tijden. De molenkop en de wieken keren 

niet terug, maar het restant wordt wel 

gerestaureerd, vertelt Stefien Smeding, 

beleidsmedewerker cultuurhistorie van 

It Fryske Gea. “It wie wol efkes de fraach 

wat wy dwaan soenen.” 

Tijdens een veldbezoek zag de molen-

expert van de Rijksdienst voor het Cul-

tureel Erfgoed dat de molen waardevol 

is. Hij noemde  het molentje zelfs een 

zeldzaamheid. Een sloopvergunning 

was daarmee definitief van de baan. “De 

mole is eins in tiidkapsule”, licht Stefien 

toe. “Sels de fetpot stiet der noch, mei 

de kwast deryn. Yn de balken binne 

inisjalen kerft fan twa molemakkers. 

Troch de jierren is it gebrûk, en dêrmei it 

uterlik, in pear kear behoarlik feroare.”

Dieselmotor
De houten poldermolen stond eerst 

op ronde veldkeien en later, om meer 

wind te vangen, op een muurtje van een 

meter hoog. Hij bemaalde ‘polder 80’ in 

het noordelijk deel van de Lytse Saiter-

polder. Rond 1950 nam een dieselmotor 

het werk van de wieken en de wind over. 

Vandaar de vetpot. De toen overbodi-

ge kop en wieken werden verwijderd. 

De motor staat er nu niet meer in, de 

schroefas en tandwielkast met V-snaar-

aandrijving nog wel. 

De Alde Feanen telt nog twee spinne-

kopmolens: de Princehofmolen en 

molen de Ikkers. De laatste staat op 

de plek waar eens de Saitermolen 

stond. Ook op de eilanden de Burd en 

Goingahuizen vindt men nog  spinne-

kopmolens. Net als die molens, had ook 

de molen in de Lytse Saiterpolder weer 

in oorspronkelijke staat teruggebracht 

kunnen worden. Maar juist het bewaar-

de tijdsbeeld uit de jaren vijftig maakt de 

molen bijzonder, met zichtbare sporen 

van verschillende perioden. “Dêrom is 

keazen om him te konservearen.” Want 

ook deze molen hoort bij het verhaal 

van de Lytse Saiterpolder en De Alde 

Feanen.

Hard werken
De Alde Feanen is nu vooral geliefd bij 

watersporters. Ook fietsers, wandelaars 

en natuurliefhebbers weten er hun weg 

te vinden. Rechte vaarten en grotere 

en kleinere plassen wisselen elkaar af 

in een bijna ydillisch landschap. In de 

vorige eeuwen was het echter vooral 

een gebied waar hard moest worden 

gewerkt.

De sporen daarvan vanaf het jaar 900 

zijn nog goed waarneembaar. In die tijd 

groeide de bevolking en de behoefte 

aan meer landbouwgrond. Vanaf de klei 

kwamen boeren naar de veengronden. 

Ze groeven lange greppels en sloten 

voor de ontwatering. Zo maakten ze het 

land geschikt voor akkerbouw. Gevolg 

was dat de bodem inklonk en daalde, 

waardoor het inmiddels moerassige 

gebied na verloop van jaren alleen nog 

kon dienen als gras- en hooiland.

Zo raakte het gebied langzamerhand 

weer onbewoond. Dat veranderde 

toen turf werd ontdekt als brandstof 

en eind 17e eeuw de vraag naar turf 

toenam. Het veen werd stukje bij beetje 

afgegraven. Er ontstonden petgaten en 

legakkers en later grote veenplassen. 

Een volgende fase brak eind achttien-

de eeuw aan met inpolderingen om 

landbouw toch weer mogelijk te maken, 

waaronder in de Lytse Saiterpolder. Zo 

komen we terecht bij onze poldermolen, 

waarvan er velen hebben gestaan.

Bouwpakket
De spinnekopmolens waren eenvoudige 

boerenmolens. “It wiene eins boupak-

ketten”, zegt Stefien Smeding. “Boeren 

ferplaatsten de molens ek wolris.” De 

molen in de Lytse Saiterpolder hoorde 

bij een inmiddels verdwenen boerde-

rij. Meestal verscholen achter riet en 

oprukkende bosjes, wordt hij met de 

restauratie alsnog uit de vergetelheid 

gehaald.  

De gepensioneerde Piet Kuperus, die 

jaren bij Monumentenwacht Fryslân 

en It Fryske Gea werkte,  is betrokken 

bij de opknapbeurt. Het is één van zijn 

laatste activiteiten als vrijwilliger bij It 

Fryske Gea. “De mole wurdt goed wyn- 

en wetterticht makke en der komt in nije 

flier yn mei gieltsjes. Der sieten twa dak-

ramen yn, dy komme werom. Ek komme 

de oranje dakpannen der wer op.”

Met de dakpannen wordt de molen weer 

beter zichtbaar. “Jo kinne der net by 

komme, mar hy is te sjen fanôf it Prinses 

Margrietkanaal en fanôf de Wiide Sai-

ter.” De restauratie startte deze zomer 

en is klaar rond het verschijnen van dit 

magazine.  

De molen zoals die er
rond 1952 uitzag

21



Beschikbaar voor doelstelling Besteed aan doelstelling

Overheidssubsidies Beheren en verwerven

    Rijk SNL beheer 4.002 Aankoopkosten natuurterreinen 955

    Provincie budgetsubsidie 816 Projectkosten terreinbeheer 1.906

    Overige subsidies 777 Uitvoeringskosten Beheer 4.905

Publiek, overheid en natuur

Projectkosten 175

Overheidsubsidies structurele exploitatie 5.595 Uitvoeringskosten structurele exploitatie 1.941

Overheidsubsidies aankopen/projecten 970 Verenigingszaken

Baten eigen fondsenwerving 2.985 Projectkosten 20

Nationale Postcode Loterij 937 Uitvoeringskosten structurele exploitatie 197

Exploitatie terreinen/bezoekerscentrum AF 1.362

Incidentele baten/lasten 57     Besteed aan de doelstelling 84,4% 10.099

Som der baten 100% 11.906     Kosten werving baten totaal 166

    Kosten beheer en administratie 425

    Som der lasten 10.690

    Saldo financiële baten en lasten 222

Resultaat boekjaar 1.438

Bestemming van het resultaat

Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering -180

Bestemmingsreserve activa doelstelling 1

Bestemmingsreserve waardeverschil beleggingen 157

Bestemmingsreserve aankopen grond 394

Bestemmingsfonds redt de weidevogels -13

De in de tabellen vermelde bedragen Continuïteitsreserve 1.079

zijn een veelvoud van € 1.000,-- Totaal 1.438

1

Kort financieel overzicht 2019
It Fryske Gea is met gepaste trots dé 
vereniging voor natuurbescherming in 
Fryslân. Dit dankzij het beheer van ruim 
20.600 hectare natuurterrein waaron-
der bossen, meren en plassen, moeras-
sen en heide. Maar ook dankzij activitei-
ten die in het verlengde hiervan liggen. 
Zoals bescherming – ook buiten onze 
terreinen – van landschap en cultuur-
historische waarden, monitoring en het 
verstrekken van informatie, educatie, 
voorlichting en het bieden van recrea-
tiemogelijkheden. Een breed palet, waar 
onze medewerkers en vrijwilligers zich 
enthousiast voor inspannen.

Zolang het de natuur niet schaadt, laten 
we mensen graag genieten van onze na-
tuurgebieden. Daarom is het merendeel 
van de bijna zeventig natuurterreinen 
vrij toegankelijk voor publiek. In 2019 
maakten honderdduizenden bezoekers 
daar gebruik van.

Naast de gebruikelijke beheerwerkzaam-
heden, maakten we ons in 2019 sterk 
voor het behoud en herstel van biodiver-
siteit. Verder was er ruim aandacht voor 
het landschap en zetten we samen met 
andere organisaties aansprekende initia-
tieven in gang zoals bijvoorbeeld ‘Natuer 
mei de Mienskip’ om de ontwikkeling en 
het beheer van de Friese natuur geza-
menlijk aan te pakken. Minder leuk was 
de start van het jaar met de container-
ramp op de Waddenzee. Ook de stikstof-
impasse deed in het verslagjaar veel stof 
opwaaien.

Fryslân behoort tot de mooiste provin-
cies van Nederland en is ons inziens zelfs 
de mooiste! Plezierig is te mogen consta-
teren dat It Fryske Gea wordt gesteund 
door een grote achterban. Eind 2019 tel-
de de vereniging 35.947 leden. Bestuur 
en directie van It Fryske Gea hebben veel 
vertrouwen in de toekomst.

Financiën
Ook in 2019 was It Fryske Gea financieel 
gezond. We streven ernaar de structu-
rele baten en lasten zodanig in balans te 
houden dat ze elkaar dekken, eventueel 
onder toevoeging van opbrengsten uit 
beleggingen en rente.

Met de invoering van de Subsidieregeling 
Natuur en Landschap (SNL), waarvoor 

de vereniging een beschikking bezit voor 
de periode 2017 tot en met 2022, zijn de 
beheertaken voor langere periode finan-
cieel afgedekt.

We werken nauw samen met de provin-
cie Fryslân op basis van een productbe-
groting met een bijdrage voor diverse 
uitgevoerde producten en diensten. De 
in 2016 afgegeven meerjarenbeschikking 
loopt tot 2020. We zijn in gesprek met de 
provincie over een passend vervolg hier-
op.

Dankbaar zijn we voor de € 1.1 miljoen 
die we in het verslagjaar ontvingen uit 
diverse legaten, erfenissen en giften. Van 
de Nationale Postcode Loterij ontvingen 
we in het verslagjaar een bijdrage van 
€ 937 duizend. Deze bijdrage is geheel 
benut voor projecten en aankoop van 
natuurterreinen waaronder Rikkinge Es.
Om toekomstige verwerving van natuur-

terreinen binnen de Ecologische Hoofd-
structuur mogelijk te maken, proberen 
we - mits het resultaat het toelaat - hier-
voor jaarlijks € 600 duizend te reserve-
ren. Dit conform de aankoopstrategie.

Projecten worden voor een groot deel 
gefinancierd met rijks- en provinciale 
subsidies, Europese steun en bijdragen 
van gemeenten, fondsen, bedrijven, in-
stellingen en particulieren. Wat niet ge-
subsidieerd wordt, komt uit bijzondere 
baten (Nationale Postcode Loterij en an-
dere bronnen), dan wel de reserves.

Het totale, positieve resultaat (structure-
le en incidentele baten en lasten) over het 
verslagjaar bedroeg € 1.438 duizend.

Het volledige jaarverslag en de jaarre-
kening kunnen worden gedownload via: 
www.itfryskegea.nl/jaarverslag
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NATUUR KAN VEEL 
VRAAGSTUKKEN

OPLOSSEN
Clusterbuien, extreme droogte, de 

sterke daling van de biodiversiteit, een 

overschot aan meststoffen waaronder 

ammoniak en de CO
2
-uitstoot. Er speelt 

zoveel en het lijkt wel alsof momenteel 

alles samenkomt. De ogen sluiten en 

gewoon verder gaan, kan echt niet meer, 

volgens directeur Henk de Vries en 

Sytske Rintjema, specialist natuurkwa-

liteit en beheer bij It Fryske Gea. “Het 

moet anders. We staan op een keerpunt. 

En het kán ook anders. Wij zien heel veel 

kansen.”

Ingrijpende maatregelen
Dat ook de overheid de ernst van de 

situatie inziet (deels na ingrijpen van 

de Raad van State), blijkt uit de ingrij-

Er zijn momenteel veel 

maatschappelijke opgaven 

die om een oplossing vragen, 

bijvoorbeeld klimaat, 

biodiversiteit, water en 

bodemvruchtbaarheid. 

It Fryske Gea ziet een 

uitweg uit de vele crisissen: 

samenwerken en kansen 

bundelen. Geen paniek, maar 

goed doordacht. Bovendien 

ligt een groot deel van de 

oplossingen in de natuur!
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Eigenlijk zijn het twee boodschappen. 

Henk de Vries: “Ten eerste pleiten we 

voor een goed onderbouwde, samen-

hangende aanpak. Dus niet elk probleem 

sectoraal aanpakken, maar krachten 

bundelen en daarmee meer vliegen in 

één klap slaan. Momenteel wordt er 

voor elk dossier weer een nieuwe proce-

dure opgestart. Met veel afzonderlijke 

geldpotjes en weinig samenhang tussen 

de maatregelen.” 

Sytske: “De overheid heeft voor de 

komende tien jaar landelijk bijvoorbeeld 

€ 3 miljard beschikbaar gesteld, alleen al 

voor stikstof. Dat is een serieus bedrag. 

Door maatregelen en budgetten slim te 

combineren kun je veel meer doen en 

kunnen verschillende doelen tegelijker-

tijd worden gediend.”

Natuur deel van oplossing
“Ten tweede liggen veel oplossingen in 

de natuur”, zegt Sytske. “En dan hebben 

we het niet alleen over de natuur binnen 

de grenzen van de natuurreservaten. 

Natuur vind je overal. Ook in bermen, 

op industrieterreinen en in tuinen.” 

Henk: “Natuur wordt wel eens gezien 

als een luxe. Maar we hebben de natuur 

nodig. Omdat het mooi is en goed is voor 

de gezondheid,  maar vooral ook als  

basis voor onze toekomst. Een gezon-

de bodem is productiever, bossen en 

moerassen leggen CO
2
 vast, kwelders 

beschermen onze veiligheid en insecten 

bestuiven ons voedsel.”

Henk en Sytske lichten hun boodschap 

toe. "Veel problemen waar we nu voor 

staan, hangen met elkaar samen. Een 

voorbeeld: doordat veengronden wor-

den ontwaterd klinken ze in, waarmee 

heel veel broeikasgas CO
2
 vrijkomt.  

Inmiddels verzakken huizen en wegen 

en ook boeren krijgen last."

Door zo’n probleem bij de basis aan te 

pakken, dien je verschillende doelen. 

“Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven: 

het verhogen van de waterpeilen in 

veengebieden voorkomt CO
2
-uitstoot, 

pende maatregelen die ze neemt en 

de omvangrijke budgetten die worden 

gereserveerd. Stil gelegde bouwpro-

jecten, een verlaagde snelheidslimiet, 

nieuwe regels voor boeren. Er wordt 

gewerkt aan energietransitie en gezocht 

naar manieren om zowel wateroverlast 

als droogte het hoofd te bieden. 

In de natuur zijn de gevolgen van 

genoemde crisissen onmiskenbaar. "Al 

decennialang vragen we aandacht voor 

de 'VER'-thema’s; verdroging, verzuring, 

vermesting en versnippering, maar 

helaas hebben ze nog steeds een grote 

negatieve invloed op de natuur. Dit 

heeft inmiddels geleid tot een sterke 

afname van de biodiversiteit. Bovendien 

staan veel soorten op omvallen. Recent 

kwam daar de opeenstapeling van 

chemische bestrijdingsmiddelen in het 

milieu nog bij. De natuur wordt steeds 

kwetsbaarder. Ook daar is actie voor 

nodig. Want een robuuste, gezonde en 

veerkrachtige natuur is volgens ons juist 

de basis voor een gezonde leefomgeving 

en economie."

Duidelijke boodschap
Met alle opgaves weten gemeenten, 

provincie en het Rijk natuurorganisaties 

steeds beter en vaker te vinden. Ook bij 

hen groeit het besef dat een groot deel 

van de oplossingen in de natuur ligt en 

dat natuurorganisaties daarbij kunnen 

helpen. “Daar zijn we blij mee, want 

samen met onder andere Staatsbosbe-

heer en Natuurmonumenten hebben we 

een duidelijke boodschap”, zegt Sytske 

Rintjema. Die boodschap gaat verder 

dan natuur.

Henk de Vries (foto: Fonger de Vlas) Sytske Rintjema (foto: Rene Koster)

Vergrassende en verbossende heide
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bodemdaling, het verzakken van  huizen 

en wegen. Maar hogere waterpeilen zijn 

vaak ook goed voor de natuur, bijvoor-

beeld voor weidevogels, kikkers en libel-

len. Veel boeren zijn nog niet gewend 

aan hoge peilen, daar moet dus wel een 

transitie plaatsvinden. Wie weet draagt 

dat dan weer bij aan een vermindering 

van de ammoniakuitstoot.” 

Robuuste natuurgebieden
De belangrijke rol van de natuur is dui-

delijk. “Om een gezonde en veerkrach-

tige leefomgeving te realiseren  hebben 

we robuuste natuur nodig”, volgens 

Henk. Robuust in de zin van grote en 

onderling verbonden natuurgebieden.

Grotere natuurgebieden kunnen meer 

hebben, externe invloeden zijn kleiner 

en hun invloed op de omgeving is groter. 

Ook voor recreatie is plek, want met 

meer ruimte kun je zoneren. “Parkeer-

plaatsen,  wandel- en fietspaden leggen 

we langs de randen of op locaties die te-

gen een stootje kunnen. In de kwetsbare 

delen zorgen we voor rust.”

Systeemherstel
Systeemherstel betreft vooral bodem en 

hydrologie. De bodem in veel natuurge-

bieden is verzuurd en bevat nog maar 

weinig mineralen die zuur bufferen. Dat 

heeft een negatief effect op zowel het 

bodem- als het bovengrondse leven. It 

Fryske Gea zou het stikstofbudget deels 

willen gebruiken voor bodemmaatregel-

en, waarbij met bijvoorbeeld gerichte 

bekalking en compost de mineralenba-

lans weer wordt hersteld. 

Ook de waterhuishouding kan anders 

worden benaderd. Henk: “Nederland 

is altijd ingericht geweest om klaar te 

zijn voor natte perioden, veel regen en 

overstromingen. We zijn ontzettend 

goed in inpolderen, water afvoeren en 

draineren. Maar we staan nu voor de 

opgave om ons landschap in te richten 

op extremen: heel natte en heel droge 

perioden. Ons waterbeheer moet toe-

komstbestendig worden. Daarvoor is 

het nodig dat we water langer vasthou-

den en de afvoer vertragen.” 

“Polders kunnen bijvoorbeeld heel 

goed worden ingezet voor (tijdelijke of 

permanente) waterberging om de ver-

droging van de omgeving te voorkomen. 

Soms leent zo’n bergingspolder zich dan 

ook nog weer eens voor een combinatie 

met een zonnepark”, merkt Sytske op.

Vastleggen
In de natuur liggen veel kansen om CO

2
 

en stikstof te binden. Bijvoorbeeld in 

bos. Voor het aanplanten van bos ziet 

It Fryske Gea kansen wanneer het in 

het landschap past. Door op de hogere 

zandgronden rondom bestaande na-

tuurgebieden bos aan te planten, kan 

bijvoorbeeld een bufferzone worden 

aangelegd waar CO
2
 en stikstof wordt 

vastgelegd. Bossen zijn bovendien fijn 

om te recreëren. 

“De zee heeft ook een mooie oplossing 

voor ons in petto”, zegt Henk over kwel-

ders. “Ze brengt steeds een laagje slib 

over het land, daarop ontstaan kwel-

ders. Kwelders leggen heel veel CO
2
 

vast en zijn goed voor de biodiversiteit. 

Daarnaast beschermt deze natuur-

lijke ophoging ons tegen de stijgende 

zeespiegel.”

In ‘Stean foar it fean’ presenteerde It 

Fryske Gea haar strategie voor veen-

behoud in Fryslân. “Dat is een hele 

uitdaging, maar met goede wil en geduld 

is het zelfs mogelijk om weer nieuwe 

veenontwikkeling op gang te brengen”, 

zegt Sytske enthousiast. ”Dat werd 

bijvoorbeeld al bewezen in het Ilper-

veld, bij onze collega’s van Landschap 

Noord-Holland.”

It Fryske Gea heeft goede hoop dat 

overheden, bedrijven, boeren en na-

tuurorganisaties samen het tij kunnen 

keren. Ook burgers kunnen het nodige 

doen. Of misschien juist laten. Henk: 

“Als we minder consumeren, hoeven 

we ook minder te produceren.” Sytske: 

“We mogen als mensheid wel eens  wat 

bescheidener worden.”

Sytske Rintjema (foto: Rene Koster)

Plas-dras
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Het jaar vordert alweer snel. Drukte 

in de natuurterreinen wijst erop dat 

mensen de natuur waarderen. Dat is 

natuurlijk prima, als de natuur er maar 

niet van te lijden heeft. Als iedereen 

zich aan de regels houdt en netjes op 

de paden blijft is er veel mogelijk. Dan 

is het vaak genieten geblazen, zo blijkt 

wel uit de mooie waarnemingen die wij 

ontvingen.

Adders gespot

H. Waltje inventariseert dit jaar, samen 

met twee andere vrijwilligers, de flora 

van het Mandefjild bij Bakkefean. Op 19 

april stuitte hij op een imposante adder 

met een lengte van meer dan vijftig 

centimeter. 

J. Groen volgt de adderpopulaties in de 

gebieden van It Fryske Gea al enkele 

jaren. Vorig jaar zag hij op één dag vier 

adders in het Mandefjild. Volgens Groen 

is de adderdichtheid daarmee vrij klein. 

Maar ook de trefkans is gering, want 

door de zandige, snel opwarmende 

bodem zoeken adders vaak snel dekking 

onder de begroeiing.

Zeldzame kever ontdekt

S. Veenstra zag eind april een twee cen-

timeter grote, opvallende kever tussen 

het veenmos lopen in de Koai (De Alde 

Feanen). De gemaakte foto’s werden 

naar een expert gestuurd. Waarschijnlijk 

ging het om de moerasschallebijter. Ook 

wel getraliede schallebijter genoemd. 

Deze zeldzame kever houdt van (zeer) 

natte plekken en komt voor in laagveen-

moerassen, natte duinvalleien en natte 

heiden. U herkent hem aan de bruine 

dekschilden met een bronsglans en de 

opvallende rijen met diepe ronde ko-

perkleurige punten. Kruipend in ondiep 

water of klimmend langs waterplan-

ten jaagt de schallebijter op slakken, 

insecten en aas. Dat doet hij meestal 

’s nachts, waardoor waarnemingen 

zeldzaam zijn. Jagen doet hij ook onder 

water, door een luchtbel mee te nemen 

onder de dekschilden. 

In de lente en de zomer bevindt de kever 

zich in lagere vegetaties, maar in de win-

ter overwintert hij in hogere en drogere 

delen. Denk aan bosjes, achter schors of 

in molm.

Langdurige droogte is een probleem 

voor het beestje, omdat het voedselaan-

bod dan sterk afneemt. Na 2005 zijn 

alleen waarnemingen bekend van twee 

Waddeneilanden en heidegebieden in 

het oosten van Noord-Brabant. Dus 

deze melding was zeer bijzonder. 

Valkruid 

Ondanks de grote droogte, voor het 

derde jaar op rij, lijken de zeldzame 

soorten valkruid en blauwe knoop prima 

stand te houden op de Schaopedobbe. 

Ze breiden zich zelfs uit op de heischrale 

graslanden, zo gaf M. Krol door. Waar-

schijnlijk profiteren deze soorten van 

de verminderde concurrentiedruk van 

grassoorten die wel te lijden hebben van 

de droogte.

Eanjumerkolken

H. Fokkema gaf ons zijn resultaten van 

de florakartering Eanjumerkolken door. 

Ten opzichte van een eerdere kartering 

kwam het voorkomen van gerande 

schijnspurrie, kamgras, melkkruid, 

schorrenzoutgras, zeeweegbree en zulte 

ongeveer overeen.

Behaarde boterbloem, veldgerst, zilte 

rus en zilte schijnspurrie waren duidelijk 

toegenomen. Grote ratelaar en moeras-

zoutgras waren echter erg achteruit-

gegaan. Heel leuk vond Fokkema dat 

zeekraal en kweldergras nog altijd in de 

Kuperuspolder voorkomen. Dit houdt 

in dat er in die hoek nog altijd vrij sterke 

zoute kwel optreedt.

Moerasandijvie

Mevr. L. van der Hiele voer in mei met  

de boot op de Sitebuorster Ie. Langs de 

oevers bij Eilân-east, ter hoogte van de 

Goaisleat, stonden langs en in het water 

opvallend veel sierlijke, gele bloemen. 

Het bleek te gaan om moerasandijvie, 

een vrij zeldzame, tweejarige soort van 

natte, voedselrijke en venige pionier 

bodems. Dergelijke plekken ontstaan 

bijvoorbeeld door tijdelijke droogval. 

Insecten bezoeken de nectarhoudende 

bloemhoofdjes veelvuldig.

Bijzondere nachtvlinder

Op 19 mei ontdekte T. Kiewiet een 

nieuwe soort nachtvlinder voor 

Ameland, op het Oerd. Het ging om 

de zeldzame knopbiesparelmot, een 

micronachtvlinder. Hij telde in totaal 

vijftien vlinders. De knopbiesparelmot 

heeft de zeldzame - naamgevende - 

knopbies als waardplant en de rups leeft 

vooral van het aartje van deze plant. De 

naam ‘parelmot’ is gekozen vanwege de 

zilveren parels of banden op de vleugels 

en vooral bij de vleugelpunt.

De volwassen insecten vliegen van juni 

tot en met augustus in één generatie, 

dus de waarneming van Kiewiet was 

vroeg.

➊

➌

➋
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Ontdekkingen op Ameland

Samen met A. Verbiest bracht T. Kiewiet 

de dit jaar al eerder ontdekte, zeer zeld-

zame brandplekmot opnieuw in kaart. 

Er zijn vijf deelpopulaties vastgesteld op 

Ameland. Voorgaande jaren was er maar 

één kleine populatie bekend met slechts 

een handjevol exemplaren. Dit jaar zijn 

ook ei-leggende vrouwtjes gezien op 

duinviooltjes. De grootste en meest ro-

buuste populatie is langs de zeereep bij 

het Oerd, met meer dan 100 ei-leggende 

vrouwtjes.

Ychtenerfeanpolder

Op verzoek van It Fryske Gea inventari-

seert E. van Hijum dit jaar dagvlinders, 

libellen en sprinkhanen in de (veen-

mos)rietlanden en graslanden van de 

Ychtenerfeanpolder, zuidelijk van het 

Tsjûkemar. Hij deed meteen verslag van 

zijn eerste en succesvolle bezoek op 21 

mei. 

Naast veel glassnijders en bruine koren-

bouten ontdekte hij ook een Noordse 

winterjuffer. Een nieuwe soort voor dit 

gebied, dat hier eigenlijk heel geschikt 

voor is. Het ligt namelijk op een steen-

worpafstand van de grote libellenrijke 

laagveengebieden Rottige Meenthe, 

Brandemar en Lendevallei. Van Hijum 

zag ook nog een paar roerdompen over 

het veld lopen die hij de hele tijd hoorde 

‘hoempen’, een teken dat ze zich hier 

thuis voelen. Verder constateerde hij 

een broedgeval van de bruine kiekendief.

Zwarte stern

Erg blij zijn we met het resultaat van de 

zwarte sterns in en rondom De Alde Fe-

anen dit jaar. In totaal bleken maar liefst 

68 vlotjes bezet met deze bijzondere 

broedvogel, een recordaantal!

Purperreiger

Ook uit De Alde Feanen het vermoeden 

dat hier toch weer een purperreiger 

heeft gebroed. T. de Jong legde het dier 

vast op een wildcamera in de Hoanne-

krite, die daar was opgesteld om de otter 

te betrappen. 

Witsnuitlibellen gespot

J. Wedman deed verslag van haar eerste 

bezoek aan de libellenroutes in het 

Wikelslân en de Fjirtich Mêd (De Alde 

Feanen). In de Koningspet in de Fjirtich 

Mêd zag ze twee gevlekte witsnuitlibel-

len en twee glassnijders. De route in het 

Wikelslân leverde als grote verassing 

maar liefst elf gevlekte witsnuitlibellen 

op, waaronder een paringswiel. Verder 

werd hier een sierlijke witsnuitlibel geno-

teerd. De witte pterostigma’s, vlekjes op 

de vleugelpunten, waren duidelijk, maar 

de libel was verder nogal afstandelijk…

Ook in het Bûtefjild werden in mei veel 

bijzondere libellen gezien en gefoto-

grafeerd door J. Seinstra. Het ging om 

vroege glazenmaker, glassnijder, viervlek, 

grote keizerlibel, smaragdlibel, gevlekte 

en sierlijke witsnuitlibel. 

Daarnaast werd ook de vrij zeldzame 

grote gerande oeverspin aangetroffen. 

Deze spin leeft graag in verlandingsve-

getaties, bij voorkeur op krabbenscheer 

waar ze zogenaamde koepelwebben in 

maken.

Rosse vleermuizen

De gezusters van den Berg uit Oudehor-

ne tellen sinds vorig jaar de broedvogels 

van het Lendebos. Tijdens een veldbe-

zoek op 18 juni deden ze een bijzondere 

ontdekking. In een spar zat namelijk een 

kraamkolonie van de rosse vleermuis. 

Het unieke fenomeen van zwermende 

vleermuizen die de kolonie invlogen, 

werd met video vastgelegd. Het ging in 

totaal om minimaal dertig vleermuizen.

Buitendijks otter

Bij de vorig jaar in werking gestelde 

zoet-zoutgradiënt, buitendijks bij gemaal 

De Heining, staat een camera t.b.v. 

monitoring. Onderzoekers van bureau 

Altenburg & Wymenga vielen bijna van 

hun stoel toen ze op vastgelegde beelden 

een zoetwaterotter aantroffen! Het 

dier leek zich buitendijks volkomen op 

zijn gemak te voelen en vindt in de slenk 

waarschijnlijk meer dan genoeg vis.

Roze Pelikaan, verdwaald?

Begin juni kregen we melding van een 

zeer zeldzame vogel bij het gaswinsta-

tion bij Earnewâld. Op een lantaarnpaal 

langs de Dominee v/d Veenweg zat 

namelijk een roze pelikaan. Mevrouw 

C. Ausems maakte hiervan een mooie 

foto voor ons. Het gaat hoogstwaar-

schijnlijk om een ontsnapt exemplaar 

uit bijvoorbeeld een dierenpark. Het 

zou theoretisch ook om een dwaalgast 

kunnen gaan, onderweg naar broedge-

bieden in de Donaudelta van Roemenië, 

Bulgarije of Griekenland. Al lijkt dat ons 

niet waarschijnlijk. Toevallig werd op 2 

december vorig jaar ook een exemplaar 

gezien in het Reestdal van het Drents 

Landschap. Misschien gaat het hier wel 

om dezelfde vogel?

➊ Moerasschallebijter - S. Veenstra

➋ Moerasandijvie/wylde andyvje - 
L. van der Hiele

➌ Knopbiesparelmot - T. Kiewiet

➍ Grote gerande oeverspin -
J. Seinstra

➎ Roze pelikaan - C. Ausems

➍

➎
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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 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.
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