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VOOR IEDEREEN DIE VAN DE

FRIESE NATUUR

HOUDT

LANEN, RONDELEN EN
HISTORIE IN RYSTERBOSK

WANDELROUTE
TACONISBOSK

KERSTCADEAU!

150,-

€

KORTING

Op een verblijf met aankomst
tot 31 januari 2020

Ook deze kerst geven wij je graag weer een cadeautje. Ontdek hoe je dichtbij huis toch ver weg kunt zijn.
Ongerepte, onwaarschijnlijk mooie natuur. Waar je verblijft in een voormalige boswachterswoning, een
historisch landhuis of een oud ambachtshuis. Boek nu een verblijf met aankomst tot 31 januari 2020 en
ontvang € 150,- korting, met aankomst tot 28 februari € 125,- korting, en aankomt tot 31 maart € 100,-.
Kijk op www.buitenlevenvakanties.nl en voel hoe het is om een geluksvogel te zijn.
Gebruik bij boeking actiecode: Kerst20

Buitenleven Vakanties is een samenwerking van
Natuurmonumenten, LandschappenNL en Staatsbosbeheer

Voorwaarden: Je verblijf moet resp. plaatsvinden voor 31 januari, 28 februari of 31 maart 2020. De actie geldt niet voor reeds gemaakte reserveringen.

J
“ ild te winnen is in geunst,
’t goed te brûken is in keunst ”
Wij geloven dat het Friese bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van het Friese landschap.
Wij willen dat dit landschap, de natuur, onze leefomgeving, hét voorbeeld voor de rest van Nederland wordt
en daarom mobiliseert en inspireert Ynnatura het Friese bedrijfsleven en zijn medewerkers om hier actief
aan bij te dragen.
Deze bijdrage is in 1995 in de basis gestart met de oprichting van de stichting “Ynnatura, bedrijven voor
It Fryske Gea”. Door als ondernemer Ynnatura te ondersteunen, adopteert u als het ware het Friese Landschap.
Tientallen bedrijven nemen deel aan dit sterke netwerk. Spreekt dit u ook aan? Dan is Ynnatura zonder
twijfel ook een passend ‘bedrijfsterrein’ voor uw organisatie.

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

COLOFON
‘It Fryske Gea’ is een uitgave van
It Fryske Gea, provinciale vereniging
voor natuurbescherming in Fryslân.
Postbus 3, 9244 ZN Beetsterzwaag
Telefoon 0512-381448
Rabobank NL21RABO 0143332309
E-mail: info@itfryskegea.nl
Website: www.itfryskegea.nl
ISSN 1387-0890
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VOGELS KIJKEN IN DE WINTER

Met haar leeftijd
groeit ook de
donatie
van Janny Lok.

Redactie
Nynke Andree, Dico de Klein, Wendy Thomassen,
Henk de Vries, Ben Wagenaar

Bureauredactie
Schrijfburo / Terwisscha&Wagenaar

Medewerkers aan dit nummer
Roely Boer, Henk Dilling, Cecile Huitenga, Douwe
Kootstra, Douwe van der Meulen, Sytske Rintjema,
Mark Hilboezen.
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JAARLIJKS CADEAU VOOR FRIESE NATUUR
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Bijzondere waarnemingen
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Contributie: leden € 19,50.
Het lidmaatschap kan schriftelijk tot één maand voor het begin
van een nieuw jaar worden opgezegd.

GEANIJS
Voor meer informatie:

WWW.ITFRYSKEGEA.NL/ACTUEEL

Sterkere natuur

Start derde fase herinrichting
Alde Feanen

Het is begin november als ik dit voorwoord
herschrijf. Herschrijf, want we zitten
nog steeds volop in de coronaperikelen.
Onze Algemene Ledenvergadering op 29
september sneuvelde andermaal als gevolg
van aangescherpte regels die anderhalf uur
voor aanvang ingingen. We dachten dat,
wanneer u dit leest, de broodnodige besluiten
genomen zouden zijn, waarmee Janny
Vlietstra legitiem de nieuwe voorzitter is, die
het eveneens vernieuwde bestuur gaat leiden.
Maar het is afhankelijk van het moment
waarop u dit blad openslaat en of alles loopt
zoals we het nu voor ogen hebben.

De derde fase herinrichting Alde Feanen is dit najaar
begonnen. Daarin staan de inrichting van natuur voor

De hele situatie rond een virus dat over de
wereld raast, zet mij versterkt aan het denken
hoe we met onze enige aardbol omgaan. Meer
en meer komen er geluiden dat we de natuur
niet verder moeten vernielen en juist moeten
versterken om klimaat-, stikstof- en andere
problemen op te lossen. Helaas staat die
oplossing bij veel wereldleiders niet bovenaan
het lijstje.
Mocht u er niet van overtuigd zijn dat er nu
echt iets moet gebeuren, dan wijs ik u graag
op de bijzonder indrukwekkende nieuwe film
van Sir David Attenborough met de titel ‘A life
on our Planet’. Dan ziet u hoe sterk de manier
waarop wij leven samenhangt met de staat
van de natuur. Verplichte kost voor iedereen,
zou ik zeggen.
Herstel van het natuurlijk evenwicht is
nadrukkelijk de oplossing. Wij allen zullen
die natuur sterker moeten maken. Zo loopt
er vanuit het Deltaprogramma Biodiversiteit
de omvangrijke en aansprekende campagne
‘Maak grijs groener’ die oproept om in
uw eigen omgeving te starten met een
natuurlijker inrichting. Aan de slag! Voor ons
eigen en ieders bestwil.

Henk de Vries, directeur
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Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 en maatregelen voor recreatie centraal. Aan de westkant van de
Alde Feanen worden de keringen van de zomerpolders
opgeknapt, er komt een natuurvriendelijke oever en een verbeterde waterhuishouding. Betere aan- en afvoer van water in de polder is goed voor blauwgraslanden en
kruidenrijke graslanden. Een duurzaam en visvriendelijk gemaal vervangt het oude
dieselgemaal bij polder de Wyldlannen.
Vanaf 2021 zijn de gebieden ten zuidoosten van de Alde Feanen aan de beurt, met
deels een hoger waterpeil, een faunatunnel, nieuwe wandelroutes en een nieuwe
vogelkijkhut.
www.itfryskegea.nl/start-derde-fase-herinrichting-alde-feanen

Verbeterde toegang
vogelkijkhutten
De entrees van de vogelkijkhutten ‘De Ral’ bij
Piaam en de ‘De Swan’ bij de Bocht fan Molkwar konden wel een opknapbeurt gebruiken.
Met vochtig weer waren ze door gladheid
lastig te bereiken. Bij ‘De Ral’ zijn de basaltstenen van de zeedijk omhoog gehaald en in
lagen opgezet. De trap is nu veilig en heeft een
natuurlijke uitstraling. ‘De Swan’ is voorzien
van een nieuwe ijzeren trap. De duurzame
aanpassingen maken het bezoeken van de
buitendijkse gebieden iets minder spannend
en nog steeds meer dan de moeite waard!

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering had en heeft dit (corona)jaar veel voeten in de aarde.
Zoals het nu lijkt zal zij toch plaatsvinden en wel digitaal op maandag 7 december
2020. Dat is het moment dat It Fryske Gea afscheid zal nemen van drie bestuursleden.
Een digitaal afscheid kan, ondanks alle technische mogelijkheden van tegenwoordig,
geen recht doen aan de jarenlange en bijzondere inzet van vertrekkend voorzitter
Mr. Arjen van der Meer, prof. dr. Henk Folmer en mw. Ir.drs. Jeanet Visser. Dat geven
we, wellicht op een ander moment, een gepaste aanvulling. Ook de kennismaking met
de nieuwe bestuursleden mw. drs. ir. Marianne de Wilde, dr. Arend Kolhoff en onze
nieuwe voorzitter Janny Vlietstra, hadden wij ons anders voorgesteld. Gelukkig stelt
Janny Vlietstra zich in dit magazine wel (alvast) aan u voor.
Een indruk van de algemene ledenvergadering geven we diezelfde week op onze
website.

It Fryske Gea heet Séfonsterpolder welkom
De provincie Fryslân heeft de Sefonsterpolder definitief gegund aan It Fryske Gea.
“Hjir binne wy tige wiis mei”, zegt directeur Henk de Vries. “It Gea hat sjen litten dat
wy goed doel hawwe oer natuerbehear yn it gebiet yn plan- en fisyfoarming.” It Fryske
Gea was een van de zes bieders in de aanbesteding.
De Séfonsterpolder ligt aan de rand van het Rysterbosk, dat de vereniging al beheert.
It Fryske Gea verwacht hier een mooie bosrand te kunnen ontwikkelen vol nestgelegenheid en voedsel zoals bessen voor vogels. Het grasland naast de bosrand wil It
Fryske Gea zeer bloemrijk maken, als eldorado voor vlinders.
www.itfryskegea.nl/sefonsterpolder

SCHENKINGEN
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
Prins Bernhard Cultuur Fonds:
€ 20.000,- voor
project ‘Broedvogels Peazemerlannen’
Schenking dhr. J. Kroes:
€ 50,- t.b.v. de Delleboersterheide

Aan het woord

Theun Wiersma, projectdirecteur Stichting Ynnatura

“Fryslân, de minsken en de natoer hjir sprekke my tige oan”, vertelt
Theun Wiersma. “It is prachtich as jo dêr dan jins wurk fan meitsje
kinne.” Ruim twintig jaar was hij hoofd verenigingszaken, adviseur en
bestuurssecretaris bij zoals hij het zegt: “syn Fryske Gea”. Begin oktober verruilde hij deze functie voor die van projectdirecteur bij de
Stichting Ynnatura om zich provinciebreed bezig te houden met het
verbeteren van de biodiversiteit en duurzaamheid op bedrijventerreinen. “In prachtich inisjatyf fan de stifting. It Fryske Gea stribbet nei
ferbettering fan de biodiversiteit yn Fryslân. Bedriuwen kinne dêryn
ek in rol spylje. It is in moaie útdaging om dêr oan wurkje te meien.” En
It Fryske Gea? De vereniging heeft voor altijd een plekje in zijn hart: “It
is in ûnderdiel fan myn ynleaf Fryslân.”

Onderduikers in de Oude Venen
Nu is de Alde Feanen een prachtig natuur- en watersportgebied. Maar in de Tweede Wereldoorlog
boden de zomerhuisjes, woonboten en boerderijen in de moeilijk begaanbare veenmoerassen een
welkome schuilplaats aan vele vervolgden. Wie waren die onderduikers, hoe leefden ze daar en wat
speelde zich daar af? In ‘Onderduikers in de Oude Venen’ hebben Peter Sigmond en Henk Sijbrandij
de verhalen gebundeld en geïllustreerd met veel unieke foto’s. Verhalen van angst, spanning, verveling,
ongemak maar ook plezier. Ze voegen een cultuur-historische dimensie toe. Na lezing bekijk je de Alde
Feanen met andere ogen.
Het boek is voor € 15 te koop bij supermarkt Wester in Earnewald of via sijbrandijhf@gmail.com

Legaat dhr. F.F.D. Oosterhof
Schenking dhr. J. Bosgra: € 425,- voor
weidevogelproject Hinkeskar
Nalatenschap mw. A.R. Meijer
Periodieke schenking dhr. K. Wester:
€ 100,- per jaar
Durk Pultrum Fonds:
€ 250,- voor kabelbaan speelbos Pettebosk
Wist u dat een periodieke schenking een interessant fiscaal voordeel biedt? Als u uw schenking gedurende minimaal vijf jaar doet, dan
is het schenkingsbedrag volledig aftrekbaar
voor de belasting. Hiervoor is een akte nodig.
Maar daarvoor hoeft u niet naar de notaris,
want It Fryske Gea kan de akte voor u
verzorgen. Onze adviseur Jan Bart Uildriks
helpt u graag. U kunt hem bereiken via
0512-381448 of j.uildriks@itfryskegea.nl
ANBI-status It Fryske Gea
Voor de Belastingdienst zijn éénmalige giften
aan een goed doel aftrekbaar
wanneer u meer dan één procent (1%) van
uw inkomen schenkt.
www.itfryskegea.nl/steun-ons

Oprop foar de Skriuwersarke
Takom jier is de arke fan skriuwer Rink van der Velde (1932 – 2001) wer beskikber foar skriuwers as dichters dy’t yn alle rêst dwaande wêze wolle mei
Fryske literatuer of literatuer yn in oare streektaal fan Fryslân. De arke leit
yn in petgat oan de Drachtster Heawei tusken De Wylgen en De Feanhoop.
Skriuwers as dichters dy’t noch net earder yn totaal seis wiken yn de arke
west hawwe, meitsje kâns hjir maksimaal seis wiken oan it wurk te gean.
It giet om it simmerskoft mar oare winsken binne ek mooglik. Ofsjoen fan
iten, drinken en telefoankosten is it fergees.
Belangstelling? Skriuw foar 1 febrewaris 2021 nei Pieter de Groot fan
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, De Koarte
Baan 11, 8731 DX Wommels.
www.stiftingflmd.frl/skriuwersarke
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De kracht
leit yn de
regio
Tekst: Cecile Huitenga

Foto: Fonger de Vlas

Janny Vlietstra houdt van
Friesland en van natuur
en landschap, is al dertig
jaar lid, geen stilzitter,
heeft een respectabele
bestuurlijke ervaring en
voldoende tijd om zich
in te zetten voor maatschappelijke zaken. It
Fryske Gea is blij met de
nieuwe voorzitter en dat
is geheel wederzijds.
Ze kijkt ernaar uit. Wegens coronamaatregelen werd de ledenvergadering en
daarmee haar benoeming een paar keer
uitgesteld. Na de digitale jaarvergadering van 7 december kan Janny Vlietstra
eindelijk echt aan de slag als bestuursvoorzitter van It Fryske Gea. Ze wist
het meteen toen ze de oproep zag in het
ledenblad: “Dit past hiel goed by my.”
Ze had zich voorgenomen geen nieuwe
bestuursfuncties meer op zich te nemen,
maar dit kon ze niet laten passeren.
Om te beginnen houdt ze van Friesland.
“Ik haw hert foar de Fryske natuer en it
Fryske lânskip.” Misschien verrassend
als je weet dat ze deels opgroeide in de
Leeuwarder binnenstad. “Mar ús heit
kaam fan Hallum. Dêr wie ik in soad út
fan hûs.” De logeerpartijen bij de familie
speelden zich af op een kleine boerderij.
Ze ging mee het land in, zat bovenop de
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hooiwagen en bracht de koeien naar
de stal. Ook trok het gezin Vlietstra
er vaak op uit voor een fiets- en later
solextocht buiten de stad.
Na 21 jaar in Oost-Groningen woont ze
sinds ruim drie jaar weer in Leeuwarden. “It wie krekt oft ik net út Fryslân
wei west wie.” Fietsen is ze blijven doen
en ze houdt van wandelen en zeilen.
Terugkijkend beseft ze dat het landschap als kind vanzelfsprekend voor
haar was. Nog steeds is ze graag en veel
buiten. Maar het kan niemand ontgaan
dat het landschap en de natuur veranderen, zegt Janny. “It lânskip fan myn
bernetiid is der net mear. Doe stienen
de greiden bygelyks fol mei blommen.
As ik no mei de trein nei Harns ryd,
sjoch ik grutte fjilden mei allinnich
Ingelsk raaigêrs. Dat hat gefolgen foar
insekten en fûgels.”

Topje van de ijsberg
Ze voelt een grote betrokkenheid en
wil vooral zelf iets bijdragen. Want net
zo min als de natuur en het landschap
van haar jeugd nu vanzelfsprekend zijn,
zijn ze dat in de toekomst. De monotone
weilanden zijn een topje van de ijsberg.
“It giet net goed. Ik fyn it hiel belangryk
dat myn bern en bernsbern ek genytsje
kinne fan it moaie Fryske lân. Mar der
binne tal fan bedrigingen, sa as stikstof,
CO2, daling fan de biodiverstiteit en fan
de boaiem, wetteroerlêst en ferdroeging. Dêr moatte wy oan wurkje.”
In haar werkzame leven had Janny vaak
natuur en landschap in haar portefeuille. Ze was onder meer wethouder in
Leeuwarden, vervulde verschillende
burgemeestersposten, was gedeputeerde van de provincie Drenthe en was lid
van de Eerste Kamer. Ook vervulde ze
verschillende nevenfuncties. Voorzit-

ter van het Overlegorgaan Nationaal
Park Lauwersmeer en van de Raad van
Toezicht bij het Groninger Landschap
om er enkele te noemen. Inmiddels is ze
gepensioneerd, maar nog steeds graag
actief, onder meer als president-commissaris van Afvalsturing Friesland
(Omrin).

Ongekend grote achterban

“It komt
der op
oan de
kommende
jierren”

Met haar netwerk, haar bestuurlijke
ervaring en de opgedane kennis hoopt
ze van betekenis te kunnen zijn in haar
nieuwe rol. Dat dat juist bij It Fryske
Gea is, verheugt haar zeer. “Foar my
is It Fryske Gea dé organisaasje foar
beskerming en ûntwikkeling fan natuer,
lânskip en fan it derby passende kulturiel erfguod.” Bijzonder is dat het geen
stichting, maar een vereniging is en dan
ook nog eens met een ongekend grote
achterban van 36.000 leden; zelf is zij
al dertig jaar lid. “In enoarm draachflak.
Der sitte in soad gesinnen by, dat it binne eins noch folle mear minsken.” Onder
hen veel enthousiaste vrijwilligers die
de vele activiteiten van It Fryske Gea
mogelijk maken en die helpen bij onderhoud, tellingen, excursies en educatieve
activiteiten. “Sy binne hiel belangryk. Ek
de leden fan it bestjûr binne frijwilligers.”
In een vereniging hebben de leden zeggenschap en verantwoordt het bestuur
zich bij de leden. Volgens Janny draagt
dit bij aan de betrokkenheid. Hetzelfde geldt voor het niet landelijk maar
provinciaal georganiseerd zijn. “Lanlik
oerlis is wichtich, mar de kracht leit yn
de regio.”
It Fryske Gea kan een grote rol spelen bij
het creëren van oplossingen voor de milieu- en klimaatproblemen; Janny neemt
haar rol daarin. Net als bij haar voorganger Arjen van der Meer, is directeur
Henk de Vries het gezicht van It Fryske
Gea en aanjager van de plannen die er
liggen voor een duurzame toekomst.
Janny Vlietstra neemt bestuurlijke en
verenigingszaken voor haar rekening. Ze
is, samen met de andere bestuursleden,

verantwoordelijk voor beleid en financiën. Samen met Henk de Vries zal ze
ongetwijfeld ook regelmatig overleggen
met overheden en (maatschappelijke)
organisaties.

Samenwerking cruciaal
Goede samenwerking is cruciaal om resultaten te boeken, zowel in Nederlands
en Europees verband als dichter bij huis.
Er zijn zoveel gezamenlijke belangen.
Het is zaak om te kijken waar je elkaar
aanvult en versterkt. “Sa is de lânbou in
belangrike partner fan It Fryske Gea.”
Er zullen best dilemma’s en spanningen
ontstaan, zegt ze. “We wolle mei ús allen
bygelyks fan fossile enerzjy ôf, mar hoe
pas je dat yn it lânskip yn? Sa as sinnepanelen: wêr kin it wol en wêr net? Dan sil
je dochs sjen moatte wêr’t je elkoar fine
kinne.”
De bestuurlijke fusie met Landschapsbeheer Friesland per 1 januari is ook een
mooie stap. Landschapsbeheer Friesland
is ervaren in het begeleiden en uitvoeren van landschapsprojecten. Beide
organisaties kunnen gebruik maken van
elkaars ervaring en deskundigheid.

Kennismaken
Inmiddels woonde de nieuwe voorzitter al een aantal bijeenkomsten van It
Fryske Gea bij en gaat ze verder met
kennismaken: met medewerkers, met
commissies, met het werk en met de
natuurgebieden. “It Fryske Gea hat sa’n
grut ferskaat oan gebieten. Guon koe ik
al goed, sa as de boskjes fan Grikelân en
Turkije, de Grutte Wielen, Martenastate
en it Ketliker Skar. Mar der binne ek
plakken dêr’t ik noch noait west haw.
Lêsten wie ik foar it earst yn de Kraanlannen by de Feanhoop en mei Henk de
Vries haw ik een prachtige kuier makke
yn de Peazemerlannen.”
Het voorzitterschap hoeft nu niet als
nevenfunctie naast een drukke baan.
“Ik kin der safolle tiid oan besteegje as
nedich is.” Er is genoeg te doen. “We
gean der pal foar. It is spannend; it komt
der op oan de kommende jierren.”
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‘Boommarter op Rooftocht’ van Hielkje Koen

De eerste prijs van de zomereditie
van fotowedstrijd Kiek’es! in het
kader van ons 90-jarig jubileum is
‘veroverd’ door de ‘Boommarter op
Rooftocht’ van Hielkje Koen. Haar
inzending kreeg bijna 45% van
alle stemmen van het publiek! De
boommarter brengt Hielkje Koen
een tegoedbon van € 600,- voor een
vakantiewoning van ‘Buitenleven
Vakanties’. Ook ‘Koeien in de mist’
van Taede Smedes ontving van het
publiek veel waardering en dus de
tweede prijs. Derde werd Willem
de Boer met ‘Even lekker uitschudden…’. En zo vertegenwoordigt een
gezelschap van een boommarter, een
koe en een zilverreiger It Fryske Gea
van de afgelopen zomer!
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'Koeien in de mist' van Taede Smedes

'Even lekker uitschudden' van Willem de

Veel inzendingen van hoge kwaliteit
Tijdens de zomer van 2020 ontving It
Fryske Gea maar liefst bijna 400 inzendingen. De vakjury selecteerde uit dit
derde seizoen weer de tien beste foto’s.
Jury-spokeswoman Fokje Posthumus:
‘Ook nu was de kwaliteit van de inzendingen weer hoog. Scherpe foto’s, prachtige details en hoewel de zomer nu echt
voorbij is, herinneren de kleuren ons aan
het prachtige weer. We zijn blij met de
hoeveelheid beelden uit de natuur die

Boer

we toegezonden krijgen. Het is goed om
te weten dat zo veel mensen genieten
van de natuurgebieden van It Fryske
Gea, dit met een camera vastleggen om
het vervolgens te delen met anderen!’

10 bekend en dan is het weer aan het
publiek om te stemmen. Voor de kerst is
de bekendmaking van de winnaars!

Laatste seizoen gestart!
Inmiddels loopt het laatste seizoen
van ‘Kies ‘es’ alweer bijna ten einde: de
herfst! Nog tot en met 6 december kan
iedereen zelf een inzending plaatsen.
Onze vakjury maakt 11 december de top
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NACHTELIJKE
KLEURENPRACHT

Nachtvlinder, ze komt en ze gaat.
Een liedtekst van De Kast.
Dit gaat wel over een andere
nachtvlinder dan de duizenden
die ’s nachts rondfladderen.
Maar liefst zo’n 2400 soorten
nachtvlinders kent ons land,
terwijl het aantal dagvlinders
‘slechts’ zo’n 50 soorten
telt. De oh’s en ah’s voor de
kleurige dagvlinders zijn er
vaak niet voor de nachtelijke
fladderaars. Tot mensen zien
hoe mooi ze zijn! De term
motvlinder is dan ook zeer
onterecht.
Tekst: Roely Boer
Illustratie: Vormburo
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Bonte brandnetelmot

“Mensen denken vaak dat nachtvlinders
saai en kleurloos zijn, maar dat is absoluut niet waar. Nachtvlinders hebben
ook alle kleuren en zijn net zo nuttig
voor de bestuiving als de dagsoorten. De
kleuren mogen dan misschien wat minder heftig zijn, de prachtige tekeningen
vergoeden dat dubbel en dwars,” vertelt
Gerrit Tuinstra uit Drachten. Als voorbeeld laat hij het verschil zien tussen de
dagpauwoog die vrijwel iedereen kent

en de nachtpauwoog. Deze laatste is wat
minder fel van kleur, maar qua tekening
minstens zo mooi.

1775 soorten
Nachtvlinders zijn de grote hobby van
de medewerker van Landschapsbeheer
Friesland. Hij onderzoekt ze en prepareert sommige voor zijn referentiecollectie. In zijn vlinderwerkkamer heeft hij
in speciale laden zo’n 15.000 vlinders.

Waardplanten vinden
Vlinders planten zich voort
door eitjes te leggen, waaruit
later de rupsen tevoorschijn
komen. Vlindervrouwtjes
Bij de opening van de ene na de andere
lade zien we de schitterende kleurenpracht van de ‘motten’.
“Sommige mensen vinden het zielig, die
geprepareerde vlinders, maar vleermuizen eten ’s nachts het veelvoudige. Bij
kritiek zeg ik altijd: dan moet je ook niet
meer in het donker autorijden, want dan
rijd je er vele dood. Dit werk is nodig
voor onderzoek. Juist daardoor weten
we welke soorten waar voorkomen
en hoeveel. Maar ook hoe zorgelijk de
teruggang is van de nachtvlinders. Er is
weliswaar geen officiële Rode Lijst, maar
een voorlopige lijst toont aan dat we ook
deze nuttige vlinders goed in de gaten
moeten houden.”
Friesland telt volgens de vlinderatlas
naar schatting zo’n 1775 nachtvlinder
soorten. Daarvan behoren er 674 tot de
macro’s, de grotere vlinders en ongeveer 1100 tot de kleinere, de micro’s.
De Vlinderwerkgroep Friesland, waar
Gerrit lid van is, werkt overigens aan
een nieuwe dagvlinderatlas.

Natuurgebieden
Afhankelijk van de periode is de vlinderman wekelijks zo’n twee tot drie
nachten in het veld, met een witte doek
en een lamp op zoek naar aantallen en
nachtvlindersoorten. Zo spotte hij in
de loop der jaren in het Lauwersmeergebied zo’n 1150 soorten. “In dit zeer
gevarieerde gebied vinden de vlinders
wat ze nodig hebben.”
Ook in de natuurgebieden van It Fryske
Gea doet hij graag onderzoek. Elk gebied
heeft een eigen vegetatie en dus ook
populatie vlinders. Zo is de Schaope
dobbe met naar schatting zo’n 800 tot
900 soorten ontzettend rijk aan nachtvlinders. Evenals de Delleboersterheide
en het Mandefjild. Dit jaar was hij ook
enkele keren in de Lendevallei op ‘vlinderjacht’.
Maar ook buiten de natuurgebieden valt
er genoeg te ontdekken. In een bremstruweel langs de A7 vond Gerrit eens
een bremspanner. De naam zegt het al:
deze vlinder heeft baat bij brem. Want

vinden geschikte waardplanten met een gevoelig orgaantje aan het uiteinde van
hun pootjes. Daarmee
kunnen ze suikers ongeveer
2000 keer sneller proeven
dan een mens.

net als de dagvlinder zet de nachtvlinder
de eitjes af op haar waardplanten, waarmee de cyclus van ei naar volwassen dier
kan beginnen. Sommige soorten zijn afhankelijk van één specifieke waardplant,
terwijl andere minder kieskeurig zijn.
De parelmoermot vaart bijvoorbeeld
enkel wel bij brandnetels. Omdat Gerrit
niet overal tegelijk kan zijn, is hij heel
content met alle gegevens van diverse
amateurvlinderaars.

Overdag actief
De meeste nachtvlinders slapen overdag
op boomstammen, onder bladeren of
waar ze maar rust vinden. Wie echter
denkt dat alle nachtvlinders alleen ’s
nachts actief zijn, heeft het mis. Er zijn

Ontdekking
Gerrit werd tijdens zijn opleiding Natuur
en Landschapstechniek bij Larenstein
in Velp gegrepen door de nachtvlinders,
mede door de stage bij De Vlinder
stichting. De meeste nachtvlinders
hadden, toen hij 25 jaar geleden met zijn
hobby begon, nog geen Nederlandse namen.
Nu is dat(Lythria
wel anders.
Zelf ontdekte
Zuringspanner
cruentaria)
hij ook een nieuwe soort in Nederland
die hij grassenprachtmot doopte omdat
de rupsjes voorkomen op grassen. Ook
vond hij de rupsjes van dit prachtige
nachtvlindertje.
Op de golfbaan in Beetsterzwaag zag
hij op 8 oktober 2013 tot zijn grote
verrassing een katoengroenuil. Hij had
het eerst niet door omdat de vlinder
in Nederland niet voorkomt en nooit
eerder in ons land was gezien. Tot nu toe
is dat ook de enige keer dat het beestje
is gesignaleerd.
Parelmoermot (foto: Shutterstock, Igor Semenov)
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Nachtvlinders spotten
Dagactieve nachtvlinders
kunnen op dezelfde maook dagactieve nachtvlinders. Een mooi
voorbeeld is het roodbonte heideuiltje
dat vooral voorkomt op grote heideterreinen. En wat te denken van de
bijzondere kolibrievlinder die, net als
de vogel, voor de bloem blijft hangen
om met zijn lange roltong de nectar op
te zuigen. Of de sint-jansvlinder die
opvalt door de zwart-rode kleuren.
Veel nachtvlinders hebben kleuren of
trucjes om hun vijanden te misleiden.
De meeste vlinders in ons land zijn
‘standvlinders’. Maar er komen ook

trekvlinders voor die vanuit zuidelijke
streken (Zuid-Europa en Noord-Afrika)
naar Nederland vliegen. De gammauil
is zo’n trekker. Trekvlinders kunnen
zich in ons land zomers wel voortplanten, maar overleven onze (gebruikelijke) winters niet. In de wintermaanden
is het hoe dan ook stil wat de vlinders
betreft. Op enkele soorten nachtvlinders, als de grote en kleine wintervlinder, na die actief blijven. Zo geven
vlinders, ook al zien we ze niet altijd,
het jaar rond kleur aan de natuur.

nier worden gevonden
als dagvlinders. Namelijk
door rustig te wandelen en
bloemen af te speuren naar
foeragerende vlinders. Maar
ook door voorzichtig aan
de vegetatie te schudden
om rustende vlinders op te
schrikken. Nachtvlinders zijn
vooral dol op kamperfoelie,
(sier)tabak, teunisbloem,
rode spoorbloem, koninginnenkruid, kruiskruid,
vlinderstruik, klimop en
struikhei. Maar bijvoorbeeld
ook op wilgenkatjes. De kans
om overdag nachtvlinders

Nachtpauwoog / Nachtpau-each (Foto: Dico de Klein)

te vinden, is het grootst op
warme en windstille dagen.
Voor sommige soorten is

Een alerte das

zonneschijn noodzakelijk, andere soorten zijn actief rond
zonsopkomst of vlak voor de
schemering invalt.

12
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een folder!

Informatie
Verrassend! Dat is wellicht de beste benaming voor
een bezoek aan het Taconisbosk. Het bos is onderdeel van een cultuurhistorisch landschap met een
agrarisch karakter. Daar dwars doorheen slingert het
historische tsjerkepaad (kerkenpad), over weilanden
met klaphekjes, langs houtwallen, maar ook langs een
monumentaal kerkje met klokkenstoel. Het gebied ligt
op een zandrug, een oeroude oeverwal van de rivier
de Tsjonger, de natuurlijke grens tussen de gemeenten
Heerenveen en Weststellingwerf. Je kunt er een mooie
wandeling maken.

WANDEL

ROUTE
Taconisbosk

Tsjerkepaad, Taconisbosk en Engelenfeart
Er zijn twee startpunten aan de Rotstergaastweg in
Nieuweschoot. De routebeschrijving op de volgende
pagina’s komt langs beide, door er een rondwandeling
van te maken van zo’n 7 kilometer. De start is bij begraafplaats en gedenkpark Schoterhof. De route voert
via het Tsjerkepaad naar het Taconisbosk en terug
langs de Engelenfeart.

Honden
Honden zijn aangelijnd welkom. De wandelroute loopt
ook over particulier terrein, houdt daarom de actuele
bebording in de gaten.

It Fryske Gea
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag

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

Groene enclave met rijke
cultuurhistorie

Groene
enclave
In de oksel van Heerenveen, tussen Nieuweschoot
en de Tsjonger, ligt een verrassend groene enclave met een rijke natuur en cultuurhistorie. Een
middeleeuws meanderend kerkenpad dat ooit
over de flanken van de Tsjongervallei Oudeschoot
met Rotstergaast verbond, ontsluit het stemmige
houtwallengebied. Het Taconisbosk, een afgelegen
eiken- en berkenbos op de oeverwal, is een creatie
van een 19e-eeuwse ondernemer, de eigenaar van
De Rokende Moor. Die tabaksfabriek legde al lang
geleden het loodje, het bos bleek een blijvertje. Een

Tekst: Fokko Bosker, foto's: Hans Pietersma, Dico de Klein

Buizerd / Mûzebiter

wijkplaats voor onder andere boomklever, boomkruiper, kleine bonte specht en talloze vinken en
mezen.
Al vanaf de prehistorie leenden de glooiingen van
de flanken van de Friese rivieren Boorne, Tsjonger
en Lende zich als pleisterplaats voor rondtrekkende
stammen jager-verzamelaars. De zandruggen lagen
dicht bij het water, maar boden wel droge voeten.
Later vestigden zich op de hogere randen van de
beekdalen boeren, die de wildernis ontgonnen.

De zandrug bij Oude- en Nieuweschoot loopt tot aan het
Tjeukemeer en scheidde ooit de oer-Boorne en Tsjonger. Het
is een kleinschalig verkaveld coulisselandschap met kavels
van elkaar gescheiden door boomwallen die loodrecht op de
Tsjonger staan. Deze ‘opstrekkende verkaveling’ is kenmerkend voor dit deel van Fryslân. Een waardevol cultuurhistorisch element.
Ook de kloosterorden zetten hun stempel op het gebied. Ten
zuiden van Heerenveen, in een bocht van de Tsjonger, lag het
machtige Schoterconvent dat mede aan de basis stond van de
grootschalige vervening en het ontstaan van de veenkolonie.
De Romaanse kerken in Oude- en Nieuweschoot lagen aan
het kerkenpad dat het spoor van deze monniken volgt en hun
invloed op het landschap toont vanaf de middeleeuwse nederzetting Rotstergaast. Een groot stuk van die oude route kan
nog altijd worden gelopen en maakt deel uit van de beschreven rondwandeling Taconisbosk. Het hele rondje omvat zo’n
7 kilometer.

1. Schoterhof
Een stemmig begin. Parkeren kan het best bij de begraafplaats
en gedenkpark Schoterhof. Vanaf daar de oprijlaan naar het
crematorium volgen. Deze weg voert langs het middeleeuwse
kerkje van Nieuweschoot. De uitgang ‘schoot’ verwijst letterlijk naar hoger gelegen land. In de muren van de Romaanse
kerk zijn kloostermoppen verwerkt, een baksteentechniek die
de monniken uit Italië hadden overgenomen. Samen met de
klokkenstoel vormt de kerk een prachtig ensemble dat inmiddels volledig door de begraafplaats is omgeven.

2. Tsjerkepaad
Een smal schelpenpad naar rechts, voorbij de kerk en voor het
crematorium markeert het tsjerkepaad tussen Oudeschoot en
Rotstergaast. Het paadje lijkt op het eerste gezicht dood te
lopen in een haag, maar er blijkt een smalle doorgang te zijn.
Plots maakt de beslotenheid van het kerkhof plaats voor een
weids landschap. Het pad voert achter een woonboerderij
langs met uitzicht over langgerekte akkers en weiden richting
het stroomdal van de Tsjonger.

3. Houtwallen
Kenmerkend zijn de houtwallen. Smalle groenstroken van eiken, berken en lijsterbes die als perceelscheiding dienden. Al
vanaf de middeleeuwen speelden deze natuurlijke coulissen
een belangrijke rol in het boerenbedrijf. Ze keerden het vee en
leverden hout voor palen, gereedschappen en stallen. Sprokkelhout diende als brandstof voor kachels en open haarden.
Het luchtruim boven de omzoomde weilanden is het domein
van roofvogels zoals buizerd, havik of sperwer. De houtwallen
vormen voor vogels, maar ook voor hazen en reeën, een ideale
rustplek. Sta maar eens stil en luister naar de symfonieën die
uit het struikgewas opklinken.

4. Beekdal
De opstrekkende verkaveling die deze groene oase haar karakteristieke uitstraling geeft, vindt haar oorsprong in de
middeleeuwse kolonisatie van het gebied langs de beekdalen.
De boeren vestigden zich eerst vaak op het veen in het beekdal, maar door het graven van greppels en sloten klonk de bodem. De kolonisten zochten het hoger op en vestigden zich op
de zandrug. Zo ontstonden Oudeschoot, Rotstergaast en later
Nieuweschoot. De percelen stonden haaks in een rechte lijn
op de Tsjonger. De boeren behielden het recht van opstrek, ze
mochten de grond voor en achter de boerderij gebruiken. Zo
ontstond het patroon van evenwijdig lopende kavels gescheiden door houtwallen. Op de hoogten groeiden gewassen als
rogge en boekweit, de lagere gronden in het beekdal dienden
als weide of hooiland.

5. Klaphekken
Het tsjerkepaad voert door talloze klaphekken over smalle
stroken weiland richting de Engelenvaart en Rotstergaast. In
enkele percelen liggen koeien loom te herkauwen. Een bordje
waarschuwt voor de stier. Het is gelukkig maar 50 meter naar
de overkant en de stier is in geen velden of wegen te bekennen.

6. Tabaksfabriek
Voor de woning Yn’e Bosk leidt een breed pad naar links het Taconisbosk in. De paaltjesroute vormt een lusje door het dichte
bos met hulst, braam, kamperfoelie en brede stekelvaren in de
ondergroei. Een zachte bries veroorzaakt een rimpeling in de

Grote bonte specht/ Grutte eksterspjocht

Wilde kamperfoelie / Papsûger

stilte. Het ritselt en suist geheimzinnig. Een grote bonte specht
hamert op de bast van een dode eik. Een boomklever hipt behendig op en neer over de stam. De gekraagde roodstaart is
een andere, waargenomen bosbewoner die gebruik maakt van
de holen van de grote bonte specht om in te broeden.

wandelaar laveert tussen de koeien door naar het kanaal dat
op last van jonkheer Daniël Engelen in 1841 is aangelegd als
verbinding tussen de Tsjonger, het Nieuwe Heerenveense Kanaal en de Veenscheiding. De vaarweg hakte het tsjerkepaad
in twee stukken. Om toch naar de overkant te kunnen, liet van
Engelen een houten draaibrug aanleggen met brugwachterswoning. De behuizing is er nog, de brug is in 1970 opgeruimd
vanwege de hoge onderhoudskosten. Rotstergaast telde in
1315 nog twee kapellen, waarvan er een tot kerk uitgroeide,
die kwam al in 1718 te vervallen, waarna de bevolking kerkte
in Nieuweschoot.

De met statige eiken beplantte laan door het bos loopt in een
kaarsrechte lijn naar het stroomdal van de Tsjonger. Sommige
bomen zijn al meer dan een eeuw oud, monumenten in de tijd.
Dit stukje wildernis maakte deel uit van het grondbezit van
Johannes Hendrik Taconis, eigenaar van de tabaksfabriek ‘De
Rokende Moor’ aan de Gedempte Molenwijk in Heerenveen.
Later verplaatste hij de onderneming naar Leeuwarden. De
familie bezat bij Nieuweschoot enkele landerijen met pachtboerderijen. Eind negentiende eeuw liet hij een bos aanleggen
voor houtwinning. De bomen werden op richels, zogenoemde
rabatten, geplant zodat ze beter konden wortelen en groeien.

7. Jachthut
In het bos is een paaltjesroute uitgezet die over smalle paden
naar een zandpad leidt dat vervolgens tussen de bomen slingert naar een langgerekte laagte tussen de beboste heuveltjes. Het is het restant van een vijver die de familie liet uitgraven. Het verhaal gaat dat de zoon van Johannes, Jan Gelinde
Taconis, een jachthut liet bouwen waar hij graag met vrienden
vertoefde voor een glaasje. Hij stond bekend als jachtliefhebber en levensgenieter. Nu huizen enkele dassenfamilies in het
bos, die hun burchten ondergronds bouwen. De afwisseling
van kleine weilandjes, akkers en boomwallen is ideaal voor
hen.

8. Eikenlaan
De paaltjesroute komt met een brede lus weer uit op de kaarsrechte eikenlaan die doodloopt op de landerijen in het beekdal
van de Tsjonger. In de beschut liggende kampjes weiland is de
kans groot reeën te spotten. Zij behoren tot de vaste bewoners van het Taconisbosk. De wandeling voert terug naar het
tsjerkepaad dat uitkomt op de Engelenvaart.

9. Verdwenen draaibrug
Het tsjerkepaad kruist het achtererf van enkele boerderijen.
Vanuit de stal loopt het vee zo het beekdal in, het woongedeelte is op de lintbebouwing van Nieuweschoot georiënteerd. De

10. Recreatiegebied
Het pad langs de Engelenvaart loopt parallel aan de boomwallen naar de brug van Nieuweschoot. Aan de overkant van
de Rotstergaastweg begint recreatiegebied De Heide. Tussen 1976 en 1985 is hier zand gewonnen voor woningbouw
en wegenaanleg. Rond de grote zandwinplas zijn vervolgens
bomen aangeplant en grasveldjes ingezaaid, langs de oever
groeit riet. In het water dobberen waterhoentjes, wilde eenden, kuifeenden en zwanen.
Vanaf hier de wandelknooppunten vanaf 41 volgen naar 45 en
vervolgens zigzaggend door de groene villawijk naar 42. Bij 42
rechtsaf het Schoterpad volgen terug naar Schoterhof.

Relakse

By deiljocht relaks ik graach troch in slach oer in
tsjerkhôf te dwaan. Rêst, beammen, skiednis, skaad
en sinne, in ideale kombinaasje. Tsjintwurdich sjoch ik
allerhanne ûnderdielen fan sa’n deade-ikker trouwens
rûnom yn doarp en stêd. Niks ekstinsyf behear. Wat
langer wat mear folslein tichtstrate hiemen - tunen
binne it net mear - wurde opsierd mei hege, lompgrize
betonnen plantebakken, blanko grêfstiennen of yn
gaas ferpakte muorkes fan stikken stien, treastleaze
sarkofagen as monuminten foar in ynsekte- en fûgelfrij
hiem. Jo kinne der fergif op ynnimme dat de eigners
fan al dy strakke spielflaktes as earsten de gemeente
belje as nei de safolste tropyske bui de strjitte foar hûs
wer ris blank stiet omdat it rioel it wetter net kwyt kin.
Oer dizze problematyk is in protte publisearre mar
krekt as mei oare miljeufraachstikken binne der hiele
folksstammen dy’t noch altyd fan neat witte of witte
wolle. De oerheid moat der mar mei rêde. Wy betelje
dochs belesting? Ik besykje der gjin argewaasje fan
te hawwen, der mar wat relakst ûnder te bliuwen. It
skriuwen fan dit stikje helpt dêr o sa by.

COLUMN

Is it yn myn tsjustere iepenloftteaterke skoft,
dan zapp ik nei Pebble TV. Ik bin net de doelgroep
foar dit bernekanaal mar om 2.34 oere wol. De
nachtprogrammearring hjit Vrolijke viervoeters en
‘Neemt een kijkje bij de allerliefste dieren. Want wat
is nou rustgevender dan kijken naar kittens, vissen,
pasgeboren varkentjes, lammetjes, paarden en
konijntjes als je niet kunt slapen’. In simpel konsept:
jo sette in kamera op in romte mei jonge bisten dy’t
harren natuerlike dingen dogge en klear is it. As
ekstra relaksfaktor is it tikjen fan in klok te hearren.
Koartlyn kamen de Pebbles mei in ferrassing. Yn stee

fan skattige jonge dieren seach ik in ymker dy’t my in
broedraam fol bijen foar de noas hâlde. De ynsekten
bleaunen mar yn byld en dus begûn de bijehâlder yn
my te sykjen nei de moer, de keninginne. Of wie der
wat oars spesjaals te sjen? Ik fûn neat. En myn molke
wie op. Dus mar wer op bêd.

DOOR DOUWE KOOTSTRA

As ik nachts wekker wurd en net wer yn ‘e sliep falle
kin, gean ik der ôf. Ik stean dan graach even mei in
kopke waarme molke yn ‘e hân foar it grutte rút dat
útsjocht op it gers en strewelleguod foar hûs. It ljocht
fan de lantearnepeal skynt my by. Grutte kâns dat ik
dan ien of twa stikelbargen skarreljen sjoch. Sy nimme
alle tiid foar harren stofsûgerjende manoeuvres. In
relakste foarstelling foar de sliepeleaze. Ik besykje
se yn de omkriten fan ús hûs te hâlden troch op in
pear plakken it hiele jier bulten blêden en tûken lizze
te litten. Op sokke observaasjemominten stekt ek
inkeld ris in oar bist ús ekstinsyf beheard hiem oer. De
stienmurd is meast hastich; beammen, huzen en net
goed befeilige hinne- en oare hokken wachtsje om yn
te ferdwinen.

PUZZEL: Kruiswoord
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oplossing: 1-2-3-4-5-6-7 (Langwar)
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De oplossing was
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Vogels
kijken
in de
winter
De Alde Feanen

De topper wat betreft vogelkijkhutten is Nationaal Park De
Alde Feanen, waar It Fryske Gea er maar liefst zeven heeft
staan. Ze staan in de Jan Durkspolder, Reid om ’e Krite, de
Westersanning, de Grutte Krite, de Holstmar en twee expemplaren in het Wikelslân. Vaak staan de vogelkijkhutten aan
het water, bij de Grutte Krite staat hij er zelfs ín. De nieuwe,
op palen gebouwde, ‘Ielgoes’ is alleen per boot bereikbaar en
biedt mooi zicht op de aalscholverkolonie in De Alde Feanen.
Een andere vaste bewoner van het gebied is de enorme zeearend. Trekvogels en wintergasten zijn hier onder meer grote
zaagbek, smient, nonnetje, brandgans, kolgans, kuifeend en
krakeend en misschien spot je een ijsvogel of zilverreiger. In
het Nationaal Park staan twee uitkijktorens: in het Wikelslân
en in de Wolwarren. Onbeschut weliswaar, maar toch fraaie
plekken om vogels te spotten.
Tegen de Alde Feanen aan ligt Petgatten de Feanhoop, mét
een vogelkijkhut. Een mooie bestemming tijdens een wandeling door de Kraanlannen.
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Vogels kijken kan ook prima in de
winter. De natuurgebieden van It
Fryske Gea kennen plekken waar
je trekvogels, wintergasten en
thuisblijvers goed kunt bewonderen.
Het handigst zijn de vogelkijkhutten.
Daar bekijk je vogels zonder ze
te verstoren en zie je er ook nog
eens veel meer. Of je nou altijd
een verrekijker op zak hebt of
gewoon graag om je heen kijkt
tijdens een frisse wandeling, iedere
geïnteresseerde is welkom.

Warkumerbûtenwaard

Ook In de Warkumerbûtenwaard, aan het IJsselmeer,
kunnen vogelliefhebbers hun hart ophalen. Al is het gebied
niet vrij toegankelijk, er is genoeg te zien. Bijvoorbeeld
vanaf uitzichtpunt Hokje Bakker of vanaf de Bijenkamp,
een verhoging op de rand van de Bûtenwaard. Ook een
kijkheuvel vlakbij camping It Soal biedt een fantastische
blik op het natuurgebied.
Grote groepen eenden, ganzen en smienten overwinteren
hier. In het voorjaar is het gebied in trek bij goudplevieren,
visdieven, kluten, bontbekplevieren en kokmeeuwen.

Meer aan het IJsselmeer

It Fryske Gea bezit meer interessante vogelgebieden langs
het IJsselmeer. Absolute aanrader is de Koaiwaard, onderdeel van de Makkumerwaarden. Vanuit vogelkijkhut De Ral
ontdek je watervogels zoals krakeend, knobbelzwaan, bergeend, slobeend, blauwe reiger en waterral. De omringende
rietlanden zijn het domein van het baardmannetje en (vanaf
het voorjaar) de blauwborst en de snor. Twee dode eiken zijn

in het water gezet als rustplek voor de visarend.
Bij de Bocht fan Molkwar biedt vogelkijkhut De Swan zicht
op een ondiepe baai. Drie kunstmatige eilandjes trekken
talrijke vogels. Het jaar rond verblijven hier de kemphaan,
kleine plevier, bontbekplevier, kluut, visdief, kokmeeuw,
zilvermeeuw en verschillende rietvogels.
Aan het IJsselmeer ligt ook de Mokkebank die het jaar rond
in trek is bij allerlei vogels, zoals eenden, futen, baardmannetjes en roerdompen. Zo nu en dan laten de bruine kiekendief en de zeearend zich hier zien. Er staat een vogelkijkhut
bij de oude zeedijk tussen Laaxum en Mirns.

Lendevallei, Easterskar en Grutte Wielen
Landinwaarts vind je een bijzondere vogelkijkhut in de
Lendevallei: de hypermoderne Catskieker, bij de Catspoolder. Landbouwgrond is hier ingericht voor natuur,
recreatie en waterberging. De ‘nieuwe natuur’ is in trek
bij vogels, waaronder wintergasten zoals smienten en
andere eenden.

Eendenkooien

Eendenkooien zijn een waar eldorado voor vogels.
Kooikers verdienden er vroeger hun boterham
met het vangen van eenden. Nu kunnen vogels
er vrij in en uit, en niet alleen eenden. Ze komen
graag naar deze beschutte en rustige met bomen
omringde plekken. It Fryske Gea heeft eendenkooien in de Grutte Wielen bij Gytsjerk, bij de
Eanjumer Kolken, Piaam en drie bij Lytse Geast.
De kooikers hielden niet van pottenkijkers, maar
It Fryske Gea geeft je graag een kijkje achter de
schermen. Om de rust te bewaren zijn de eendenkooien alleen toegankelijk met een gids. Houd
voor excursies de activiteitenkalender op
www.itfryskegea.nl in de gaten.

It Easterkar biedt een afwisselend moeraslandschap. In
het voorjaar broeden er wel zo’n negentig vogelsoorten.
‘s Winters kun je er de ijsvogel, klapekster, havik, matkop
en goudvink aantreffen. Even naar vogelkijkhut de Skiere
Goes dus.
Natuurgebied De Grutte Wielen, vlakbij Leeuwarden, is
een veilige haven voor vele vogels. In de winter vinden
bijvoorbeeld ganzen, eenden en zwanen er een slaapplaats. Je hebt een prachtig uitzicht vanuit vogelkijkhut ’t
Set. Via een wandelpad bereik je ook een uitkijkheuvel.

Andere uitzichtpunten

It Fryske Gea bezit meer plekken die zich lenen om vogels
te bewonderen. Wat te denken van de uitkijktoren in het
Ketliker Skar, het uitzichtpunt in het Bûtefjild, de bunker in
Noard-Fryslân Bûtendyks en niet te vergeten het uitzichtplateau op de Oerdblinkert, Amelands hoogste duin.

Speciaal voor fotografen

Er is zelfs een vogelkijkhut speciaal voor fotografen, in het
Rysterbosk. De ideale plek voor het perfecte plaatje. De
splinternieuwe hut is per dag te huur via www.hanbouwmeester.nl, fotohut 9.
Benieuwd waar de vogelkijkhutten, uitkijktorens en
uitzichtpunten precies staan? Kijk in onze natuurgids of op
onze website www.itfryskegea.nl. Ze zijn aangegeven op de
gebiedskaarten van de betreffende natuurgebieden.

Rolstoelvriendelijk

De vogelkijkhutten in de Jan Durkspolder (De
Alde Feanen), de Grutte Wielen en in het Easter—
skar zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers, net
als de kijkheuvel bij It Soal bij Workum.

I.v.m. maatregelen tegen
verspreiding van het
e
coronavirus kunnen onz
k
vogelkijkhutten tijdelij
afgesloten zijn. Kijk op
r
www.itfryskegea.nl voo
meer informatie.
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ADVERTINSJE
GROENFIT

Speciaal voor
leden van
It Fryske Gea
Voordelen van het
Groen & Fit Collectief
Lekker actief en ontspannen in de natuur is

Daarnaast inspireren we je graag om de natuur in

de ideale basis voor een fit en gezond leven.

te gaan. Je hoeft niet ver van huis om van groen te

Samen met natuurorganisaties hebben we

genieten.

daarom het Groen & Fit Collectief ontwikkeld.
Hoe werkt het?
Wat jij eraan hebt?

Je kunt je bij ons voor het collectief aanmelden als

Als lid van It Fryske Gea krijg je voordelen

je lid bent van It Fryske Gea.

zoals 4% korting op de basisverzekering en
8% korting op de aanvullende verzekeringen.
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Ga naar defriesland.nl/itfryskegea.

OP 'EN PAAD MEI JOHANNES HERDER

“Fan berop bin ik in
techneut, mar djip yn
myn hert bin ik noch
mear in natuerman. Ik
fyn it dan ek geweldich
om yn myn frije tiid
frijwilliger foar It Fryske
Gea te wêzen.” Oan it
wurd is Johannes Herder
(63), natuergids yn de
Makkumersúdwaard.
Tekst: Marrit de Schiffart
Foto: Fonger de Vlas

Johannes Herder yn 'e Makkumersúdwaard

“Ik bin net in alwittende gids,” jout
Johannes fuortendaliks ta. “Mar dat
hoecht ek net. Myn filosofy – en dy
fan It Gea gelokkich ek – is dat it by
ekskurzjes foaral om natuerbelibbing
giet, kennisoerdracht komt op it twadde
plak. As ekskurzjelieder hoege jo echt
net in monolooch fan in oere te hâlden,
dat is net allinne saai, der bliuwt ek neat
fan hingjen. Ik freegje de dielnimmers
dus altyd om foaral ek sels ynput te
jaan, troch waarnimmingen en kennis te
dielen, leare jo fan inoar.”
Trije jier lyn ferhuze Johannes nei
Makkum en ûntdekte doe al gau de
Súdwaard. “It is sa’n moai gebiet, der
is altyd fan alles te sjen. Untelbere
oantallen fûgels, it wetter dat de slenken
yn- en útstreamt, de fiersichten oer de
mar en in walhalla oan wylde blommen
mei as hichtepunt de orchideeënsee yn
juny. Eins soene folle mear minsken dit
prachtige stikje natuer kenne moatte.”

Kursus

Fûgelwachters

brûk ik dy foarynformaasje hielendal
net; as natuergids moatst foaral antisipearje op dat wat der yn ’e natuer of
yn ’e groep bart. Sa liede ik ferline jier
fyftjin fûgelwachters rûn. Sokke manlju
witte fansels alles fan fûgels en wolle
dêr dan ek foaral op yngean tidens
sa’n ekskurzje. Krekt dy deis wiene
der lykwols amper fûgels te bekennen.
Dus frege ik foarsichtich oft ik harren
mear fertelle mocht oer planten. Mei
de app PlantNet learden se planten te
werkennen en te beneamen. Binnen
de koartste kearen leine dy stoere
aaisikers yn harren kamûflaazjeklean
plat op ‘e búk tusken de blommen om
planten te fotografearjen.” Laitsjend:
“Machtich fyn ik soks!”

Flak foar in ekskurzje makket er earst
sels in rûntsje troch it gebiet om te sjen
hoe’t it derby leit. Opfallende saken
lykas in ûlebal, foksekeutels of in oanfretten bist ûnthâldt er dan. “Sa doch
ik foldwaande brânstof op. Somtiden

It Fryske Gea gaat op de Fryske toer!
Vanaf nu verschijnt in iedere uitgave
van It Fryske Gea een Friestalig artikel.
De Nederlandstalige versie is te vinden
op: www.itfryskegea.nl/actueel

Dus folge Johannes yn ’e winter fan
2019 in gidsekursus fan It Fryske Gea.
In praktyske kursus dy’t behalve op
natuerkennis ek yngie op presintaasjefeardichheden en it oefenjen fan
waarnimmen (sjen, rûke, hearre en fiele).
“Undertusken gean ik ien kear yn ‘e oardel moanne mei in groep op 'en paad. De
Makkumersúdwaard is myn haadgebiet,
mar ik fal ek yn yn de Noardwaard of
oare gebieten.” Yn dizze coronatiid binne
der ek online ekskurzjes en ek dat fynt
er in moaie útdaging. Fan ’t hjerst die er
dat bygelyks yn it Rysterbosk foar de
Gaasterlandse Natuurweek.
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Elk
jaar
een
cadeau
Janny Neeltje Lok werd in 1932
geboren in Ravenswoud, gemeente
Ooststellingwerf. De plaats kreeg in
1930 een openbare basisschool waar
haar vader hoofd van werd. “Bij de
school hoorde een huis. Mijn ouders,
Andries Lok en Wietske Hoekstra,
waren pas getrouwd en bijzonder
ingenomen met zowel de aanstelling
als het prachtige huis.”

Sinds 2002 doneert Janny Lok elk jaar tien euro maal
haar leeftijd aan It Fryske Gea. De donaties gingen
in overleg met haar naar projecten als de aanleg van
waterriet in de Grutte Krite, de herinrichting voor
weidevogels in de Binnemiede- en Weeshúspolder bij
Leeuwarden en de luisterroute over WO II in Nationaal
Park De Alde Feanen. “De natuur bezorgt mij al mijn
hele leven zoveel verrassingen en plezier dat daar best
een cadeautje tegenover mag staan.”
Tekst: Henk Dilling, portret: Jorah Sarah Photography

22

Met haar ouders en haar één jaar oudere broer Jaap woonde Janny ‘in the
middle of nowhere’. Zonder elektriciteit
en waterleiding. “Alleen maar natuur
om ons heen. Mijn vader vond dat
prachtig. Hij was amateur-bioloog en
leidde in de weekends ook excursies.
Vanaf het moment dat ik kon lopen,
mocht ik mee.”
De excursies ‘Wilde planten’ en
‘Paddenstoelen’ waren haar favoriete
uitstapjes. Maar ook ronddwalen in
‘De Kale Duinen’ bij Appelscha en
speurtochten naar fossielen vond ze
geweldig. “Fascinerend om namen te
leren van al die wonderen der natuur.
Mijn vader was soms behoorlijk
streng. Ik herinner me dat ik al die
geelgekleurde wilde bloempjes niet
goed uit elkaar kon houden. Dan zei
hij: 'Je moet goed kijken, kijken en nog

eens kijken. Deze heet havikskruid, dit
is leeuwentand en deze wat kleinere
soort is muizenoor. Niet meer vergeten!' Dat heb ik dus ook niet gedaan!”

Twee verschrikkelijk harde
knallen
Een sprookjesleven. Zo kijkt ze terug
op haar kinderjaren in Ravenswoud.
“Ons sprookje duurde tot mei 1944.
Mijn vader is toen, aan het einde van
het tuinpad, in de nacht van 19 op 20
mei gefusilleerd. Hij was vanaf het
uitbreken van de oorlog betrokken bij
het (ongewapende) verzet. Dat is hem
uiteindelijk fataal geworden. Twee
verschrikkelijk harde knallen en ik
was mijn geweldige, alles kunnende en
alles wetende papa voor altijd kwijt.”
Met haar moeder en broer vertrok ze
naar Drachten, waar veel familieleden
woonden en nog steeds wonen. 1945
was een belangrijk jaar voor haar en
niet alleen vanwege de bevrijding.

Vernoemd
Ravenswoud is het eerste
hoofd van de openbare
school, die onder andere onderduikers hielp
onderdak te vinden,
niet vergeten. Zo kent
de plaats een Meester
Lokstraat en heette de
Openbare Basisschool,
die enkele jaren geleden
de poorten moest sluiten,
de Meester Lokschool.
Op de schoolmuur prijkt
ook een gedenksteen ter
herinnering aan het voormalig schoolhoofd en
jaarlijks organiseert de
Historische Vereniging
Appelscha op 20 mei – de
dag van de executie – een
herdenking.

Jannie Slot op de schouders van haar vader (familiealbum)

“We kregen weer een eigen huis met
z’n drietjes en ik mocht toelatingsexamen doen voor de Rijks-HBS. Omdat
ik inmiddels twaalf jaar was, mocht ik
ook lid worden van de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN).
We keken weer vooruit.”
In 1947 werd aan de HBS een gemeentelijk gymnasium toegevoegd.
“Dat was een kolfje naar mijn hand. Ik
ben een echte alfa. Na mijn eindexamen kon ik een jaar naar de USA via
een uitwisselingsprogramma. Een
hele ervaring. Vervolgens ging ik in
Amsterdam sociale wetenschappen
studeren en daarna aan de slag als
opinie–onderzoeker.”

70ste verjaardag met
69 vrouwen
De natuur verdween nooit uit haar leven. “Mijn focus bleef gericht op wilde
bloemen. De belangstelling van mijn
partner Henk, natuurkundige en vooral ook amateur-bioloog, was breder.
Naast planten ging zijn belangstelling
vooral uit naar lychenen (korstmossen) en vogels.”
Na haar pensionering ontstond de
wens om alle vrouwen weer te ontmoeten die een rol hadden gespeeld

"Alleen
maar
natuur om
ons heen.
Mijn vader
vond dat
prachtig"
in haar persoonlijke ontwikkeling.
“Mijn partner zei: als je dat echt wilt,
moet je het nu doen. Je hebt er nu de
tijd voor. Zo gebeurde het dat ik met
69 vrouwen mijn 70ste verjaardag
vierde in een prachtige ambiance.”
Cadeaus wilde ze niet. Wie toch iets
wilde geven, kon een bijdrage deponeren in een doosje met het opschrift ‘It
Fryske Gea’. “Zo is het begonnen. De
eerste keer € 700 en daarna elk jaar
dat ik ouder werd, een tientje er bij. Ik
hoop dat nog vaak te kunnen doen. It
Fryske Gea verdient een groot compliment als beschermer van de natuur in
de provincie waar ik van houd.”
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Stefien en Jan bij het middelste rondeel

Lanen,
rondelen en
historie in het
Rysterbosk
Het Rysterbosk, een
van de oudste bossen in
Fryslân, is een klasse apart.
Kenmerkend zijn de lanen
en rondelen die herinneren
aan adellijke tijden. Jan
Schram en Stefien Smeding
vertellen hoe It Fryske
Gea verder werkt aan het
herstel en daarmee het
levend houden van de
herinneringen.
Tekst: Cecile Huitenga
Foto’s: Fonger de Vlas, Jan Schram
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Wandelaars starten vaak op de Murnserleane, een statige laan dwars door
het bos naar het Mirnser Klif. Toch was
dit niet de hoofdlaan, tenminste niet
voor de eigenaren. Dat was de iets
verderop gelegen Van Swinderenlaan
oftewel Middenlaan. “Dy begûn hjir,
rjocht efter harren hûs”, zegt opzichter
Jan Schram. Met Stefien Smeding, cultuurhistorisch medewerker bij It Fryske
Gea, laat hij zien hoe de laan in oude ere
wordt hersteld. Ze staan bij een open
plek tussen het bos en de weg bij Rijs
waar ooit het huis van de Van Swinderens stond “Begjin in kuier es hjir fanút
de Slottún”, tipt Stefien. Sla daarvoor op
de Murnserleane direct rechtsaf. Vanaf
het fietspad langs de weg de tuin inlopen
kan ook, door een toegangshek van
kunstenaar Ids Willemsma.
Het bos is aangelegd in barokstijl.
Symmetrisch, met rechte lanen en op
de kruisingen rondelen. Dat zijn ronde,
centraal geplaatste landschapselementen die werden toegepast in tuinen als
die van Versailles. Jan en Stefien staan

bij het eerste van drie rondelen. “No ja,
twa en een heal”, zegt Jan, want op deze
plek gaat het om een half rondeel. Je
moet goed kijken om hem te herkennen.
Dat gaat veranderen als It Fryske Gea in
december start met het herstel.

Boomboeket
Pronkstuk wordt een ‘boomboeket’,
met meerdere bomen in één plantgat
die daardoor bij de stam vervlechten.
Stefien: “Sa krijst in moai aksint op
de entree fan it bosk.” Jan: “We brûke
reade beuk, dat jout ekstra sjeu.” Ook
komen de niveauverschillen terug, met
ophogingen en beplanting van het middendeel en langs de hier samenkomende
paden.
Hoe dat er uit gaat zien, is goed
zichtbaar bij het middelste rondeel
waar het herstelwerk grotendeels is
afgerond. Je kunt hier maar liefst acht
kanten op. Twee lanen doorkruisen een
cirkel met rondom een pad. Op de zo
in vieren gedeelde cirkel komen nog
eens vier kleinere paden uit. De grond is

"Het gewone volk
moest over het
Seeleantsje"

opgehoogd en omrand met gestapelde
beukenstammetjes. De beplanting komt
nog: in het voorjaar lelietjes van dalen
en iets later groeien er varens.
Het is een heel verschil: het rondeel
was vooral nog een bult, geliefd bij
mountainbikers. “Fêst hiel leuk om te
dwaan”, begrijpt Stefien. “Mar sa bleaun
der steeds minder fan oer.” “Hee, is dit
een rotonde?” vraagt een passerende
wandelaar. “It wurket”, stelt Jan tevreden vast. Fietsers rijden er nu ook om- in
plaats van eroverheen.

Eiken langs de Murnserleane

Spaartelgen en overstaanders
Op naar het derde rondeel. Onderweg
wijst Jan op spaartelgen (gekapte eikenbomen die opnieuw op de stobbe konden uitgroeien vanuit één ‘gespaarde
telg’) en op eeuwenoude overstaanders
(bomen die bleven ‘overstaan’ en vrijuit
konden groeien na de kap van
omliggende bomen). Vroeger werd gekapt voor houtproductie, nu vanuit het
gewenste bosbeeld, onder meer door te
zorgen dat er behalve beuken ook eiken
blijven. Beuken groeien veel sneller en
winnen daardoor de concurrentiestrijd,
legt Jan uit. De gekapte jonge beukenstammen kwamen mooi van pas bij het
rondeel. “Sa besykje wy sa histoarysk
mooglik te wêzen én it te kombinearjen
mei it boskbehear.”

Magisch
De Middenlaan voert verder over de
Spoekeberch (spokenberg). In tijden
dat het nog echt donker was, boezemde
deze open plek met witte zandgrond
ontzag in, zeker bij maanlicht. Na de

Spoekeberch is het even zoeken naar
het derde rondeel. Jan: “It twadde rondiel oerkomt je, dizze moat je ûntdekke.”
Het ligt in een jonger deel van het bos
dat is aangelegd in Engelse landschapsstijl en daarmee losser en natuurlijker
oogt. Stefien vindt het derde rondeel
het mooist. “It is wat spannend, wat
magysk.” Het is nog goed intact, met
een rond pad, weelderige varens en een
grachtje eromheen. “It is hjir faak rêstich”, zegt Jan. “Hast hjir grutte kâns om
reeën te sjen.” Nu laat een specht zich
horen, maar blijft, om een boomstam
heen draaiend, uit het zicht.

Eigen weg
Terug gaat het over de brede Murnserleane met aan beide kanten een dubbele
rij bomen. Alleen Van Swinderen mocht
er met zijn koets overheen, en een
enkele boer. Anderen gebruikten de
naastgelegen paadjes: rechts heen en
links terug. Stefien vertelt dat Van Swin-

derens echtgenote ook een eigen paadje
had: het Freuleleantsje achter het bos,
waarlangs ze naar haar eigen badplek
bij de Zuiderzee liep. Het gewone volk
moest over het Seeleantsje en betaalde
dan entree voor het strand. Overigens
was Van Swinderen een vrijgevig man.
Hij liet zelfs fabrieken bouwen om werk
te bieden.
De vraag komt op wanneer een laan nog
een laan is of gewoon een pad in het bos.
Daarvoor is een zekere dichtheid van de
bomenrij nodig. De bomen zijn echter
tegelijk aangeplant en op een gegeven
moment aan vervanging toe. Wat doe je
dan, want laanbomen kosten veel meer
onderhoud. It Fryske Gea kiest ervoor
de lanen in stand te houden. Zodoende
staan er soms jonge bomen tussen. “Dat
liket dan efkes minder moai, mar sa
binne de leanen der oer fyftich jier ek
noch”, besluit Jan. En zo blijft het bos het
karakteristieke Rysterbosk.

Het middelste rondeel na de herstelwerkzaamheden
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Bijzondere
In september en oktober viel er
gelukkig flink wat regen, waarmee
het opgelopen grondwatertekort
weer iets werd aangevuld. Samen
met de nog hoge temperaturen ontstonden er super omstandigheden
voor paddenstoelen, waarvan er dan
ook veel meldingen binnenkwamen.
Met het vallen van de bladeren is
het herfstgevoel weer zo'n beetje
gedaan, maar we brengen nu eerst
verslag uit van wat er in de nazomer
nog werd gemeld.

Afwijkend gedrag pissebedden
S. Rintjema en K. Jager zagen in augustus
op meerdere plekken in het Ketliker Skar
en de Kiekenberg afwijkend gedrag van
pissebedden. Op de schors van bomen,
maar ook op paaltjes, zaten honderden
exemplaren op een kluitje bij elkaar. Navraag bij het EIS (kenniscentrum insecten)
leerde dat dit inderdaad een ongebruikelijk

➊

fenomeen betrof. Individuele pissebed-

deren zijn in de nazomer wel afgebroken.

den lopen soms in de volle zon als deze

Bij vochtig weer worden de algen die op

hun schuilplaats opwarmt waardoor de

bomen en paaltjes groeien actief en daar

temperatuur en de luchtvochtigheid te

grazen de pissebedden ook op. Meestal

hoog oplopen. Maar dat was hier niet het

doen ze dit echter in de nacht! Ze zitten

geval. Mogelijk dat de dieren een gebrek

overdag zo dicht bij elkaar om predatie en

aan voedsel hadden, want de meeste bla-

uitdroging te voorkomen.

Warkumerbûtenwaard stuitten collega’s in

Kleine parelmoervlinder

het binnenland weer vaker exemplaren

juli op een ongewoon massale sterfte van

K. Uilhoorn zag op 23 juli een kleine parel-

gezien. Mogelijk hebben de warme zomers

pas vliegvlugge jonge kokmeeuwen. Het

moervlinder druk heen en weer fladderen

de soort in de kaart gespeeld, waarbij een

ging om honderden exemplaren. T. Kunst

op de Delleboersterheide. De kleine parel-

deel waarschijnlijk uit Duitsland is komen

had dit in de 40 jaar dat hij op de Warku-

moervlinder is een zeer mobiele vlinder,

aanwaaien.

merbûtenwaard komt nog nooit meege-

die vooral in de duinen langs de kust en op

maakt. Sterfte onder jongere kuikens komt

de Waddeneilanden voorkomt. In het bin-

wel vaker voor na harde wind of langdurige

nenland komt ze vooral voor op de zand-

regenval maar dit was niet te verklaren.

gronden bij akkerranden en braakliggende

In overleg met de NVWA werden drie

akkers, waar ze eind vorige eeuw sterk is

exemplaren onderzocht. Hoewel de vogels

achteruit gegaan, o.a. door intensivering

besmet bleken te zijn met een variant van

van de akkerbouw. In de zomermaanden

het vogelgriepvirus kon niet met zekerheid

kan de vlinder honderden kilometers

worden gezegd dat dit de doodsoorzaak

zwerven. Waardplanten voor de rups zijn

was.

diverse viooltjes. Recent worden er in

Bladpootrandwants

2007 werd hij voor het eerst in Nederland

Pyjamaschildwants

Een bladpootrandwants heeft kantoor

gezien. De bladpootrandwants leeft van

Een andere opvallende wants die

Huize Olterterp gekozen als overwinte-

augustus tot oktober in bossen en tuinen,

eind september in Heerenveen werd

ringsverblijf. Medewerkster N. Geeneva-

vooral van zaden van naaldbomen. In het

gezien door de heer Klaassen, is de

sen merkte de wants op. Een opvallende

najaar zoeken ze een beschutte plek op. In

pyjamaschildwants, ook wel rood-

gast tussen de medewerkers van It Fryske

Noord-Amerika staat de wants bekend als

zwarte streepwants of gevangeniswants

Gea! De ongevaarlijke wants heeft een

plaagsoort, omdat hij in grote aantallen in

genoemd vanwege de rode en zwarte

fraai roodbruin en beige patroon. De

huis kan voorkomen. De wants beschikt

lengtestrepen. Deze strepen zijn bedoeld

steeksnuit is bedoeld om plantensap te zui-

namelijk over een lokstof die soortgenoten

om vijanden af te schrikken. Het is

gen. De bladpootrandwants behoort tot de

aantrekt.

een warmteminnaar en zonaanbidder

Sterfte kokmeeuwkuikens
Tijdens een veldbezoek op de

familie randwantsen. De naam randwants

die vroeger zeer zeldzaam was,

komt van de sterk verbrede rand van het

maar tegenwoordig vaker wordt

achterlijf bij veel soorten en bladpoot komt

gezien, mogelijk als reactie op de

van de brede onderbenen die op een blad

klimaatverandering. Bij bewolking

lijken. Het is een exoot die van oorsprong

verschuilt het dier zich in scheuren

uit Noord- en Midden-Amerika komt en

van de boombast. De wants leeft van

die in 1999 pas voor het eerst in Europa

diverse schermbloemigen, zoals gewone

werd gesignaleerd (Italië), waarna het dier
zich snel over Europa heeft verspreid. In
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➋

➌

engelwortel en zevenblad, in ruige,
kruidenrijke vegetaties.

waarnemingen

door Sytske Rintjema en Mark Hilboezen

Jonge otter

Schoon water

goed gaat met dit onopvallend gekleurde

Dhr. Vlis stond tijdens een wandeling in

Tijdens een kanotocht door het Bûtefjild

juffertje, zoals in de Driessenpolder van

het Easterskar oog in oog met een jonge

werd W.S. van der Veen aangenaam ver-

de Lendevallei. Ook daar zag T. Jager dit

otter! Hij had zelfs alle tijd om rustig en

rast door de rijke waterplantenbegroeiing.

voorjaar honderden bruine winterjuffers,

op gepaste afstand een foto en geluids-

Rondom de Sippenfinnen kwam groot

waaronder paringswielen.

opname te maken. De jonge otter leek in

blaasjeskruid zeer talrijk voor. Deze vlees-

paniek en maakte een schel en hoog geluid,

etende waterplant duidt op helder, niet

waarschijnlijk om de moeder te roepen.

verontreinigd water. Als kers op de taart

Hopelijk was deze in de buurt, want jonge

vlogen er groene glazenmakers boven de

otters blijven wel tot een jaar bij de moe-

krabbenscheervelden in de Lodde Hel.

der om te leren zwemmen en jagen. Als
de moeder onverhoopt omkomt, hebben

Bij de grenspoel op de Schaopedobbe zag

weesotters hulp nodig. Daarom is er voor

D. Hiemstra half augustus 50-150 exem-

de zekerheid nog een tijdje gecontroleerd

plaren van de zeldzame bruine winterjuf-

of de jonge otter nog aanwezig was.

fer. Dat duidt er op dat hier waarschijnlijk
voortplanting heeft plaatsgevonden, iets
wat in Fryslân nog altijd zeldzaam is. Er zijn
meer gebieden van It Fryske Gea waar het

➏

➍
Korstmossen
Tijdens een wandeling, eind september,
in de Amvest-bossen bij Beetsterzwaag
kwam mevrouw Penterman mooie korstmossen tegen, namelijk de rode heidelucifer en rafelig bekermos. Een korstmos
is een samenlevingsverband tussen een
alg en een schimmel. Rode heidelucifer is
een vrij zeldzame soort van open plekken

➐

in heide, open bossen en zandverstuivin-

Verrassende purperreiger

ook geregeld een purperreiger overvliegen,

gen. Het heeft zijn naam te danken aan

Stuurde oud-medewerker T. de Jong ons in

mogelijk een vogel van hetzelfde paar. De

de grijze, staafvormige steeltjes met rode

juni al verrassende videobeelden van een

purperreiger broedt in bijna ondoordring-

knotjes. Dit zijn de vruchtlichamen van de

purperreiger in de Alde Feanen, in augustus

baar moeras met veel overjarig riet en

schimmel, waarin de sporen worden ge-

ontvingen we opnieuw beelden, dit keer

elzen- en wilgenstruwelen. De Alde Feanen

vormd. De tweede soort, het rafelig beker-

van een poserende jonge purperreiger op

is in Nederland èn Europa het meest noor-

mos, is algemener en komt op vergelijkbare

dezelfde plek. Een jonge vogel betekent dat

delijke broedgebied. Tussen 1971 en 2006

plekken voor. Kenmerkend is de ‘ontplofte’

er een succesvol broedgeval is geweest,

was de purperreiger een vaste broedvo-

beker, die plat en diep ingesneden, oftewel

een droom die werkelijkheid is geworden

gel in de Alde Feanen, met een piek van

rafelig, is.

aldus T. de Jong.

twintig broedparen in 1983. Daarna zijn de
aantallen langzaam afgenomen, met een

Dhr. Hofkamp uit Aldegea zag deze zomer

➎

laatste broedgeval (tot nu toe) in 2015.

➊ Ruwe pissebed/kelderkrobbe - K. Jager ➋ Kleine parelmoervlinder/lytse parlemoerflinter - K.
Uilhoorn ➌ Bladpootrandwants - N. Geenevasen ➍ Otter/fiskotter - P.J. Vlis
➎ Rafelig bekermos - I. Penterman ➏ Bruine winterjuffer/winterhynderke - T. Jager
➐ Purperreiger/reade reager - Hans Pietersma
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Foto: Hans Pietersma

We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

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

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

Dankzij u.

