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It Fryske Gea heeft als doelstelling de bescherming, het behoud en de ontwikkeling 
van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Fryslân

De vereniging zoekt per 15 juni 2021:

Een nieuw bestuurslid (m/v)

Meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure 
 vindt u op: www.itfryskegea.nl/bestuur

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de  
sollicitatiecommissie, mw. J. (Janny) Vlietstra, via het secretariaat van de vereniging, 

tel. 0512-381448 of info@itfryskegea.nl

Kandidaten dienen vóór 23 maart 2021 te reageren
(kandidaatstelling met motivatie en CV) via info@itfryskegea.nl

KIEK'ES!

gepassioneerd, betrokken

Van oudsher is Rotshuizen Geense Advocaten betrokken bij natuur, 
natuurbeheer en dus bij It Fryske Gea. We zijn trots op ons partnerschap waarmee 

we invulling kunnen geven aan maatschappelijk relevante zaken.

Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden  |  Postbus 222, 8901 BA Leeuwarden
Telefoon +31 (0)58 21 22 444 |  Fax +31 (0)58 21 33 666
E-mail info@rgadvocaten.nl  |  Website rgadvocaten.nl
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Contributie: leden € 19,50. 
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van een nieuw jaar worden opgezegd. 
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Na 90 jaar weer een gat
in de Afsluitdijk
Maandag 25 januari 2021 is een historische dag 

in	de	geschiedenis	van	de	Afsluitdijk.	Bijna	90	jaar	

daarvoor werd het laatste gat in de dam gedicht. Nu 

maken	we	weer	een	gat.	De	coupure	is	de	officiële	

start voor de aanleg van de Vismigratierivier bij 

Kornwerderzand. De komende vier jaar wordt 

dwars	door	de	Afsluitdijk	een	bijzondere	vispassa

ge aangelegd. Hierdoor kunnen vissen straks weer 

vrij van Waddenzee naar IJsselmeer én vice versa 

zwemmen. Het verbinden van de Waddenzee met 

het IJsselmeer is niet alleen goed voor vissen, maar 

zorgt tevens voor een krachtig herstel van de natuur. Zowel de doorgang als het ontstaan van 

brakwatergebieden zorgen voor een groter voedselaanbod voor vogels en zoogdieren zoals 

bruinvissen	en	zeehonden.	Als	natuurorganisatie	zijn	we	trots	dat	we	als	één	van	de	initia

tiefnemers, met steun van de Nationale Postcode Loterij, kunnen bijdragen aan ‘de nieuwe 

waterbouw’. Zie ook pag. 22/23.

 www.itfryskegea.nl/vismigratierivier

Tentoonstelling ‘Frijheid boppe alles’
Sinds kort is bij It Beekpronkje in Katlijk de tentoonstelling 

‘Frijheid	boppe	alles’	te	bezoeken.	Dit	informatiecentrum	is	de	toe

gangspoort tot het Ketliker Skar, waar in 1944 drie betekenisvolle 

wapendroppings plaatsvonden. In het kader van 75 jaar vrijheid 

zijn de verhalen van de boerenfamilies achter de wapendroppings 

achterhaald. Verteld door nabestaanden en in woord en beeld 

gebracht aan de buitenzijde van het informatiecentrum. Hier staan 

ook drie luisterpalen die met de elleboog of knie zijn te activeren. 

Dit	is	voor	It	Fryske	Gea	een	primeur	qua	uitvoering,	we	spelen	

zo in op onze mogelijkheden tot gastvrijheid in coronatijd. De 

tentoonstelling is op eigen initiatief te bekijken aan de Schoterlandseweg 24a, uiteraard met 

respect voor elkaar en de natuur.

 www.itfryskegea.nl/buitenexpo
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GEANIJS
Voor meer informatie:  WWW.ITFRYSKEGEA.NL/ACTUEEL

Rondeel Slottún in ere hersteld
Na een geslaagd project in 2018 – het in ere herstellen van een 

historisch	rondeel	in	het	Rysterbosk	–	is	nu	ook	het	rondeel	bij	

de Slottún teruggebracht in de originele staat. Het half rondeel 

is aangelegd in Barokstijl, zoals ook het rondeel in het midden 

van de Middenlaan. Verderop, richting het Ypesparrenbos, ligt 

nog een rondeel verstopt in de Engelse landschapsstijl.

De contouren van het rondeel bij de Slottún zijn met een stevige 

wal van rondhout opnieuw zichtbaar gemaakt. Het rondhout is geveld in eigen bos waar oude 

eiken door jonge beuken beconcurreerd werden. De holtes in het rondhout zijn overigens een 

ideale	verblijfplaats	voor	insecten,	amfibieën	en	zoogdieren!

 www.itfryskegea.nl/rondeel
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Van grote waarde

Op het moment van schrijven zitten we 
nog ‘op kop en earen’ in de lockdown, 
met avondklok. Iedereen snakt naar het 
moment dat we deze pandemie achter ons 
kunnen laten. Veel mensen hebben grote 
behoefte om uit de kleine wereld van de 
thuisomgeving te ontsnappen. Gelukkig 
kan dat in de natuur. Die is altijd open en 
toegankelijk.

We signaleren dan ook dat onze natuur
gebieden druk bezocht worden. Het is 
er vele malen drukker dan ooit. In enkele 
gebieden is het zelfs oppassen geblazen 
om voldoende ruimte te houden voor 
ieders veiligheid. Ook het parkeren van de 
auto kan een uitdaging zijn. In dergelijke 
gevallen is het beter een ander gebied te 
bezoeken.

Een en ander geeft wel aan dat er een 
enorme waardering voor en behoefte is 
aan de natuur. Vanuit die maatschappelijke 
functie	is	het	gerechtvaardigd	in	Fryslân	
meer	natuur	te	creëren.	Dat	kan	door	
nieuwe natuurterreinen te ontwikkelen 
en door bestaande gebieden robuuster 
te	maken.	Maar	ook	door	het	Friese	
landschap geschikter te maken voor 
recreatief gebruik. Nu is verreweg het 
grootste deel daarvan ontoegankelijk. 

Nu is dit allemaal makkelijker gezegd dan 
gedaan, want daar werken we al ruim 90 
jaar aan. Het maatschappelijk krachtenveld 
is echter wel degelijk veranderd. Ik 
spreek dan ook de hoop uit dat dit wordt 
doorvertaald naar meer ruimte voor de 
natuur	en	voor	mensen.	Wij	hebben	ideeën	
genoeg. 

Voorlopig moeten we het doen met de 
bestaande natuurgebieden. En daar blijft u 
natuurlijk	van	harte	welkom!

Henk de Vries, directeur 



Een	wildcamera	in	De	Alde	Feanen	heeft	begin	

januari met grote waarschijnlijkheid een wolf 

vastgelegd. De camera reageert op beweging met 

sensoren en vanaf het moment dat er een dier 

voorlangs loopt worden de beelden vastgelegd. 

“Dat	giet	sa	rap,	dat	je	earst	bot	twyfelje	at	it	net	

gewoan in hûn is”, zegt directeur Henk de Vries 

van	It	Fryske	Gea,	“Om	wis	te	wêzen	hat	de	Zoog

diervereniging	de	bylden	besjoen.	Dy	befestigje	ús	

fermoeden.”

It	Fryske	Gea	heeft	officieel	melding	gedaan	van	

‘een	wolf	in	De	Alde	Feanen’	bij	de	provincie	Frys

lân.	Om	helemaal	zeker	te	zijn,	zal	worden	gezocht	

naar	DNA-materiaal	in	de	vorm	van		uitwerpselen.	

It	Fryske	Gea	begrijpt	de	discussie	rond	de	veilig

heid	van	schapen	in	dit	verband.	Als	eigenaar	van	

een	schaapskudde	maakt	It	Fryske	Gea	

zich ook zorgen over de veiligheid van 

de eigen dieren. Daarnaast brengt de 

organisatie de pachters met schapen in 

het natuurgebied op de hoogte. De wolf 

werd ‘s nachts gesignaleerd, maar kan per 

etmaal	grote	afstanden	afleggen.	“Foar	

de	feiligens	fan	ús	skiep	moatte	wy	in	

útkomst	sykje.	Wy	tinke	dêrbei	oan	koaien	

yn	it	lân	foar	de	oernachting	fan	de	skiep.	

Op	dit	stuit	binne	de	bisten	yn	‘e	skieps

koai	en	feilich	foar	de	wolf.	Mar	wy	hawwe	

ôfrûne	hjerst	al	te	sjen	west	by	ús	kollega’s	

yn	Oerisel	en	Drinte,	hoe	men	der	de	skiep	

beskermet.”

 ww.itfryskegea.nl/wolf

Aan het woord

Afgelopen	najaar	vond	de	eigendomsoverdracht	plaats	aan	de	

Stichting Martenastate van het naastliggende perceel met dorps

boerderij en woonhuis en een aanvullend perceel van Stichting 

het Old Burger Weeshuis. Het toegevoegde gebied zal onder de 

naam Martena Zathe worden omgetoverd in een natuurinclusieve 

plek waar mens en natuur kunnen samenkomen. In de boerderij 

worden vier wooneenheden gerealiseerd. Het perceel wordt 

volledig vergroend tot een inheemse bloemenweide met een zeer 

hoge biodiversiteit. Het komt via natuurlijke belevingspaden in 

openbare verbinding te  staan met het landschapspark van Mar

tenastate. De werkzaamheden starten binnenkort. De oplevering 

wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

Andries	Dijkstra,	vrijwilliger	bij	It	Fryske	Gea

Als	je	houdt	van	‘it	Frysk	eigene’	en	de	natuur	in	het	bijzonder,	dan	kun	je	haast	

niet	anders	dan	lid	zijn	van	It	Fryske	Gea.	Zo	gold	en	geldt	dat	in	ieder	geval	voor	

mij. Na mijn (vroeg)pensionering in 2013 was het dan ook een logische stap om dit 

uit	te	breiden	naar	een	actieve	bijdrage	‘oan	sawol	de	hoed	en	noed	fan	de	Fryske	

natoer as it kulturiel erfskip’. Met veel plezier ben ik, samen met collegavrijwilligers, 

actief als natuurgids en met het inventariseren van broedvogels. Ook blog ik over wat 

er	gebeurt	op	het	zeearendnest	in	De	Alde	Feanen.	Dit	is	vanaf	maart	ook	live	te	volgen	

via een nestcam (www.itfryskegea.nl/zeearend). Mijn diepste wens is echter om weer op pad 

te	mogen	met	liefhebbers	in	It	Fryske	Gea	tijdens	vaar-	en	wandelexcursies.	Dus,	‘graach	oant	

sjen	yn	de	Fryske	natoer!’

Wolf in De Alde FeanenDe Alde Feanen

Landschapspark Martenastate in Koarnjum uitgebreid

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

Schenking Volièrevereniging
Ooststellingwerf: € 107,82

Prins Bernhard Cultuur Fonds: € 100.000,- voor 
aankoop natuurgrond Easterskar

Legaat dhr. H. Smedes

Stichting Ynnatura: € 10.000,- voor
uitkijkpunt Bûtefjild

Periodieke schenking dhr. A.P. Anker:
€ 100,- per jaar

Legaat dhr. A.W. Verdelman

Schenking M. Dekkinga: € 25,-

Legaat mw. G.A. van Deen

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

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

aftrekbaar voor de belasting. Hiervoor is 
een akte nodig. Maar daarvoor hoeft u niet 
naar	de	notaris,	want	It	Fryske	Gea	kan	de	
akte voor u verzorgen. Onze adviseur Jan 

Bart Uildriks helpt u graag. U kunt hem 
bereiken via 

0512381448 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
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Vanuit zijn woonkamer 
heeft Jan Oostenbrug 
een fenomenaal 
uitzicht over de 
Ryptsjerksterpolder, 
onderdeel van 
natuurgebied de 
Grutte Wielen. Hij 
geniet dagelijks van het 
natuurgebied en vertelt  
er dan ook graag over.
Tekst: Cecile Huitenga, foto: Fonger de Vlas

Eenden, ganzen, meerkoeten en 

smienten dobberen op een met riet 

omzoomde waterplas. Vijf zwanen 

zwemmen statig langs en een zwerm 

spreeuwen voert acrobatische 

capriolen uit. Het speelt zich af bij 

bedrijfsgebouw	It	Set	van	It	Fryske	

Gea district Noard, dat aan de rand 

van de Grutte Wielen staat. Dit na

tuurgebied	tussen	Gytsjerk,	Tytsjerk	

en Leeuwarden omvat feitelijk een 

groter gebied dan de Grutte Wielen 

zelf. Je vindt er rietlanden, moeras, 

polders met hooiland, een oud rivier

tje, vaarten en met elkaar verbonden 

“Ik ha wol
in sentimint 
mei dit 
gebiet”

Eerste rang bij de
Grutte Wielen
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De overstekende otter

Ypeymolen	op	in	de	zon.	Hij	wijst	op	

de sporen van een ree en denkt aan 

de twee otters die hij laatst zag. “Se 

stutsen	flak	foar	my	de	dyk	oer!	Ik	

koe der noch gau ien op de foto krije.”

Loopplank voor otters
Voorheen werkte Jan bij de Grontmij 

die in de vlakbij gelegen Kleine Wie

len een otterstation aanlegde (later 

Aqua	Lutra	en	nu	Aqua	Zoo).	Dankzij	

allerlei maatregelen van onder meer 

It	Fryske	Gea,	breidt	de	otter	zijn	

aantal en leefgebied steeds verder 

uit. De keerzijde is dat er steeds meer 

worden aangereden. 

Er worden daarom her en der fauna

passages	aangelegd.	Bij	Gytsjerk	

staat er nu ook één in de planning: 

een	brug	in	de	Westerdyk,	met	een	

loopplank voor de otter. Die zwemt 

niet graag onder een brug of door een 

pijp. Zo ontstaat een veilige verbin

ding met natuurgebied Bouwepet, 

ook voor bijvoorbeeld de Noordse 

woelmuis, de meervleermuis, vissen 

en reptielen. Bovendien kunnen 

kanoërs	en	schaatsers	er	straks	

onderdoor.

Wandelaars en vogelaars
Natuur en recreatie gaan hier goed 

samen. Ooit was er zelfs een zwem

bad, weet Jan nog. Het gebied trekt 

nu vooral vogelaars en wandelaars, 

het afgelopen jaar opvallend veel 

meer. Er zijn drie uitkijkpunten/vo

gelkijkhutten en, rekening houdend 

met broedseizoen en winterrust, een 

aantal wandelroutes. “Mar it is hjir 

eins foaral hiel geskikt mei in boatsje 

of in kano.”
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meertjes: petgaten en wielen, waar

onder	de	Grutte	Wielen.	It	Fryske	

Gea heeft er goede buren aan Jan 

Oostenbrug en zijn vrouw Margriet 

die de dienstwoning bewonen. Jan 

Oostenbrug houdt onder meer toe

zicht op een vlakbij gelegen vogelkijk

hut. Ze voelen zich bevoorrecht met 

de prachtige woonplek. 

Laarzen aan
Het is ochtend en de zon staat laag 

boven de vogelrijke waterplas. Van

achter het raam zit Jan eerste rang 

met	een	kop	koffie.	Die	plas,	op	maar	

een paar meter afstand, is de onder

gelopen	Ryptsjerksterpolder.	“Yn	

novimber	lit	It	Fryske	Gea	it	wetter	

deryn	rinne	en	yn	maart	der	wer	út.”	

Hier vandaan werden eind januari dit 

jaar de eerste schaatsfoto’s het land 

in gestuurd. “Gersriders” noemt Jan 

ze gekscherend, grasrijders. Hij is zelf 

ook een actief schaatsliefhebber en 

was zelfs ijsmeester bij Vereniging De 

Friesche	Elf	Steden.

De laarzen gaan aan voor een slagje 

om. “Ik ha wol in sentimint mei dit 

gebiet”, zegt Jan. De variatie spreekt 

hem aan. Het is een overgangsgebied 

tussen klei, veen en zandgrond. 

Een grote diversiteit aan planten en 

dieren voelt zich hier thuis. 

Duizenden ganzen
’s Winters is het gebied vooral 

bevolkt door eenden en veel ganzen. 

“Wol	fiif	of	seistûzen.	Oerdeis	fleane	

se fuort, jûns komme se werom. Yn 

de maitiid komme de greidefûgels, 

sa as ljippen, skriezen, hoantsen en 

tsjirken. Wol folle minder as eartiids.” 

Als	jongen	woonde	hij	aan	de	andere	

kant	van	Gytsjerk.	“We	kamen	hjir	

wol	te	aaisykjen.	It	wie	in	eldorado	

foar fûgels.”

Jan loopt de vogelkijkhut voorbij 

en kijkt uit over de Sierdswiel. Op 

een paaltje droogt een aalscholver 

zijn vleugels en in de verte licht de 

Wandelroutes en uitkijkpunten
Vanaf drie parkeerplaatsen 
kunnen bezoekers de Grutte 
Wielen in.

1 De wandelroute door 
Wielsicht vanaf de Gronin

gerstraatweg, met uitkijkheuvel, 
is het hele jaar geopend. 

2 Bij de Koaiwei is een 
vogelkijkhut. Hier start een 

wandelroute door de Binnemie
depolder en de Weeshúspolder, 
toegankelijk van 15 juli tot 15 
maart.

3 Bij	de	Westerdyk	is	de	
Ryptsjerksterpolder	het	

hele jaar te overzien vanaf een 
uitkijkheuvel.	Na	een	flinke	
opknapbeurt heeft deze onder 
meer een nieuwe toegang en 
overkapping. De wandelroute 
vanaf de uitkijkheuvel door de 
winterpolder is alleen open van 
15 juni tot 1 oktober. 

Varen
De Grutte Wielen heeft een 
vaarverbinding naar Leeuwar
den en Âldtsjerk. Ook gaat er 
via	de	Ryptsjerksterfeart	een	
route voor kano’s en elektrische 
sloepen naar natuurgebied it 
Bûtefjild en verder.

Eendenkooi
De Buismanskoai aan de Koai
wei is te bezichtigen tijdens 
onze	excursies	en	de	jaarlijkse	
open dag.
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Ambassadeur	van	
schoon water

Tekst: Roely Boer

Foto's: Dico de Klein, Fonger de Vlas

Tot eind jaren tachtig van 
de vorige eeuw hoorde de 
otter er gewoon bij in ons 
waterrijke land. Helaas stierf 
het prachtige dier, vooral 
door vervuiling van water 
en bodem, maar ook door 
verkeer, versnippering van 
het leefgebied en verdrinking 
in visfuiken en muskusrat-
vallen volledig uit. Een ware 
wake-up call voor schoner 
water. De otter moest terug. 
Eind jaren negentig werd een 
herintroductieprogramma 
opgestart met ook aandacht 
voor onderzoek, veiligheid en 
monitoring. De eerste dieren 
werden in 2002 uitgezet in De 
Weerribben/Wieden. Daar-
mee was de ambassadeur 
voor schoon water terug.

Medewerker	Tom	Jager	van	It	Fryske	

Gea is één van de mensen die vanaf de 

start is betrokken bij het het Otterpro

gramma (1999) dat aan de basis staat 

van de herintroductie van de otter in 

Nederland.  “Na de voorbereidingen 

van het programma, begon het in 2002 

pas echt te leven toen de eerste otters 

werden uitgezet in de Weerribben. 

Het duurde even, maar weldra vonden 

wij ook ottersporen in de Lendevallei. 

Via de Rottige Meenthe vonden ze 

hun	weg	naar	de	Friese	wateren.	Zo	

vertoeft het dier bijvoorbeeld graag in 

De	Alde	Feanen,	maar	de	laatste	jaren	

struinen ze overal in de natte gebieden 

om. Er is er zelfs één gesignaleerd in de 

Diakonievene. Overigens niet vreemd 

want	ook	langs	de	Tsjonger	hebben	we	

sporen gevonden, dus ze gaan best wel 

op avontuur.”

Ideaal leefgebied
Nog	altijd	is	Tom,	als	medewerker	in	

district Súd, zeer betrokken bij de otter 

en monitort hij de aanwezigheid in de 

natte gebieden van ‘zijn district’. En dan 

vooral in de Lendevallei, een beetje de 

doorvoerhaven vanuit De Weerribben/

Wieden dat de grootste populatie in ons 

land herbergt. Van de uitwerpselen (ook 

wel spraints genoemd) die hij en de vrij

willigers vinden, sturen ze monsters naar 

de Wageningen Universiteit. Daaruit 

bleek dat er vorig jaar acht verschillen

de otters in de Lendevallei bivakkeer

den. “De uiterdijken van de Lende, plus 

de grote moerasgebieden met petgaten, 

zijn natuurlijk ook een ideaal leefgebied. 

Vooral nu hier rond Wolvega grote stuk

ken weiland zijn omgevormd tot natte 

natuur, met aandacht voor recreatie.” 

Op zoek naar sporen
Samen	met	Tom	nemen	we	een	kijkje	

in het gebied. Ook zien we wat wordt 

gedaan om ze veilig de wegen over te 

laten	steken.	“Vorig	jaar	zijn	in	Fryslân	

maar liefst 69 otters doodgereden, 

bina de helft van de populatie in onze 

provincie. En bijna evenveel als er 

jaarlijks bijkomen. Met rasters en droge 

faunabuizen proberen we dit probleem 

te tackelen.”

De Lende onder Wolvega

8



We lopen nog maar net op de 

polderdijk	of	Tom	stopt	en	wijst	op	

een wissel. Duidelijk is te zien waar 

de otter uit het water komt en via een 

smal paadje, dat door het oversteken 

is ontstaan, het water verderop weer 

ingaat. Op de polderdijk zien we 

nog een paar wissels, ontdekken we 

spraints en waar is gekrabd. Dat we en 

passant ook nog een paartje blauwe 

kiekendief zien, is een cadeautje. Net 

als de otters gaan ook wij het moeras 

in waar we de sporen kunnen blijven 

volgen.	Opgetogen	is	Tom	bij	een	wissel	

die dwars door het moeras leidt en 

als hij bij de volgende sloot een verse 

spraint ziet. “Hier is hij net geweest. Zo 

vers, kijk en ruik maar eens .” Het stinkt 

niet, maar de geur echt benoemen is 

lastig. 

Veilige oversteek
De wandeling toont hoe belangrijk 

dit grote moerasgebied is voor het 

dier. Maar net zo belangrijk is dat de 

dieren de drukke Steenwijkerweg en 

de	A32	kunnen	oversteken.	Langs	

deze gevaarlijk scheidingen zijn 

kilometerslange rasters aangebracht. 

Die moeten ervoor zorgen dat ze 

gedwongen worden om via het water de 

twee	fikse	hindernissen	te	nemen.	

“It	Fryske	Gea	heeft	succesvol	gelobbyd	

voor verlenging van het raster langs de 

A32.	Het	raster	langs	de	Steenwijkerweg	

is vorig jaar aangebracht. Helaas is het 

sindsdien	al	vier	keer	flink	beschadigd.	

Twee	keer	door	een	auto,	een	keer	door	

een tractor die van de weg raakte en 

nog eens door slootonderhoud. Dat 

Otterprogramma
Inmiddels leven er weer zo’n 450 otters in Nederland, waarvan een der
de	in	Fryslân.	Een	mooi	resultaat,	maar	het	herstel	van	de	otterpopulatie	
is	kwetsbaar.	Daarom	heeft	It	Fryske	Gea	in	2017	een	eigen	Otterpro
gramma gelanceerd met daarin vijf thema’s: verbindingen, voorzienin
gen, beheer, onderzoek en herintroductie. Daarnaast hebben we het 
Otterfonds	opgericht.	Vanuit	dit	fonds	financieren	en	ondersteunen	we	
een samenhangend programma met maatregelen ter bescherming van 
de otter en zijn leefgebied. Zo houden we de otter in onze gebieden. 
Voor nu en later.

Wilt	u	de	otter	een	steuntje	in	de	rug	geven?	Er	zijn	verschillende	manie
ren om het Otterfonds te steunen. Kijk op www.itfryskegea.nl/otterfonds 
voor meer informatie.

betekent herstellen en laat dat nou vaak 

het probleem zijn. Installeren gebeurt 

wel, maar vaak voelt niemand zich 

verantwoordelijk voor herstel en blijft 

het maandenlang vernield liggen. Ook 

moet de begroeiing langs het raster kort 

gehouden worden en is het van belang 

dat de faunabuizen aan beide kanten 

toegankelijk zijn. Beheer en zo snel 

mogelijk herstellen is essentieel, maar 

het is lastig om daar een vinger achter te 

krijgen. Dus is actie geboden.” 

Ottervoorzieningen Tiptop
Op het gebied van veilige oversteekplaatsen voor de otter zoals fauna
buizen en rasters is de afgelopen jaren al veel bereikt. Het gebeurde 
vaak in goede samenwerking met partijen als Rijkswaterstaat, Provincie 
Fryslân,	Wetterskip	Fryslân	én	met	financiële	bijdrage	van	het	Otter
fonds. Maar helaas haalde het voorstel om als gezamenlijke eigenaren 
van faunavoorzieningen een ‘beheerpot’ in te stellen voor jaarlijks 
onderhoud het niet. Dat terwijl een inventarisatie in 2016 leerde dat er 
nogal wat schortte aan de voorzieningen.

In	dit	‘Jaar	van	de	Otter’	zet	It	Fryske	Gea	het	projectplan	‘Alle	voorzie
ningen	Tiptop’	weer	op	de	agenda.	Er	moet	een	overzicht	komen	van	alle	
voorzieningen	die	er	zijn	in	Fryslân	en	contactpersonen	die	daarvoor	
aanspreekbaar	zijn.	Alle	belanghebbende	partijen	(eigenaren	en	beheer
ders van voorzieningen) wordt vervolgens gevraagd of ze mee willen 
doen om het beheer en onderhoud van deze voorzieningen beter te 
controleren en te stroomlijnen. Bedoeling is om samen met Landschaps
beheer	Friesland	en	de	otter-	en	beverwerkgroep	van	de	zoogdierver
eniging een ‘meldpunt schade aan ottervoorzieningen’ te realiseren 
zodat schade snel kan worden hersteld. Met een mogelijke uitbreiding 
voor voorzieningen voor andere dieren.

Tom Jager bij een faunabuis
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BAAS VAN HET MOERAS 

Even wat feiten op een rijtje. Visot
ter of Europese otter worden de 
otters die in ons land voorkomen 
ook wel genoemd. De otter behoort 
tot de marterachtigen. Zijn Latijnse 
naam is Lutra lutra. De bruine vacht 
is dicht en donker. Hij kan goed 
zwemmen dankzij de zwemvliezen 
tussen zijn vier krachtige zwempo
ten en door zijn gestroomlijnde lijf. 
Zijn lange ovaalronde staart zorgt 
voor stabiliteit en dient eigenlijk als 
roer. Hij is dus goed aangepast aan 
het leven in het water. 

Dat de ogen, de afsluitbare oren en 
de neusgaatjes bij het zwemmen 
aan het wateroppervlak blijven, is 
natuurlijk ideaal. Een ander pluspunt 

voor het leven in en rond het water 
is zijn buik met een waterdichte 
buitenste laag van dekharen en een 
binnenste luchthoudende donsha
renlaag. Daardoor blijft de buik 
onder water droog en koelt hij niet 
af. Belangrijk, want de otter heeft 
bijna geen onderhuids vetweefsel. 
Bovendien zijn de dekharen zo weer 
droog als hij uit het water komt. 

Einzelgänger
Een volwassen otter is tussen de 80 
en 140 centimeter en hij weegt tus
sen de 5 en 12 kilo. Zijn staart meet 
zo’n 30 tot 50 centimeter. Echt groot 
is de otter niet. En zoals vaak in de 
zoogdierenwereld zijn de vrouwtjes 
kleiner dan de mannetjes. Otters 

Ze zijn dol op vis en kunnen 
wel zo’n acht uur achter 
elkaar  door zwemmen. 
Goed zien lukt de otter 
niet, maar ruiken des te 
beter. Met zijn snorharen 
voelt hij de trillingen in 
het water zodat hij feilloos 
een visje kan verschalken. 
Hij staat bovenaan de 
voedselpiramide en is 
zonder dierlijke vijanden 
dus de ‘baas van het moeras’. 
Alleen het verkeer is zijn 
grote vijand. Zoogdier en 
ook roofdier, maar bovenal 
dé ambassadeur van 
schoon water. Dat 2021 is 
uitgeroepen tot ‘Jaar van de 
Otter’ is dan ook terecht. 

Tekst: Roely Boer

Foto: Shutterstock Colin Seddon
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BAAS VAN HET MOERAS

leven voornamelijk solitair. Het zijn 
dus een beetje einzelgängers. 

De mannetjes gaan op jacht naar 
een vrouwtje en leggen daarvoor 
soms vele kilometers af. Dat ze 
daarbij soms gevaarlijke wegen 
moeten oversteken, werd al menige 
otter fataal. Sowieso is het overste
ken van een weg voor elke otter een 
risicovolle operatie. Gevaar loert 
overal. Gelukkig is er alom zorg voor 
veilige leefomstandigheden met 
rasters en buizen onder de wegen 
door (zie ook pagina 8).

Als	de	otterman	een	vrouwtje	vindt	
en ze een paartje vormen, is de kans 
groot	dat	na	zo’n	60	dagen	baby-ot

ters worden geboren. In Nederland 
voornamelijk in het voorjaar of de 
zomer. Vrouwtjes zijn na een jaar 
of twee geslachtsrijp en werpen 
meestal twee of drie jongen, maar 
nooit meer dan vijf. Het mannetje 
speelt totaal geen rol bij de jonge
renzorg. Hij heeft wel de lusten, 
maar draagt niet de lasten van de 
opvoeding.  Het ottervrouwtje is een 
alleenstaande moeder. Ze zoogt de 
kleintjes gemiddeld zestien weken. 

Baby-otters	worden	blind	geboren	
en openen pas de ogen als ze 35 
dagen oud zijn. Na zo’n drie maan
den neemt moeder otter ze mee 
het water in en krijgen ze zwemles. 
Ook jonge otters moeten dus leren 

zwemmen, al gaat dat met de zwem
vliezen tussen de tenen natuurlijk 
sneller dan bij mensenkinderen. 
Na een klein jaar is de moeder niet 
langer nodig en zoeken ze hun 
eigen territorium. Echt oud worden 
otters in het wild niet. Slechts drie 
tot vier jaar als ze geluk hebben en 
geen verkeersslachtoffer worden 
of anderszins om het leven komen. 
In gevangenschap is de levensver
wachting wel zo’n 11 tot 15 jaar. 

Publiekslieveling
Otters zijn dol op spelen. Daarmee 
zijn ze echte publiekslievelingen. Ze 
dartelen naar hartenlust in het water 
en bouwen zelfs glijbanen op de oe
vers. Helaas kunnen we dat meestal 

Jonge otter, foto: Shutterstock Ondrej Chvatal

Een legende keert terug
Een	prachtige	film	is	‘De	otter,	een	legende	keert	terug’,	gemaakt	door	

Hilco	Jansma.	Afkomstig	uit	De	Veenhoop	woonde	hij	midden	in	De	Alde	

Feanen.	Vier	jaar	lang	bracht	hij	met	eindeloos	veel	geduld	de	terugkeer	

en het leven van de otter in beeld. Zijn initiatief werd mede gesteund 

door	It	Fryske	Gea.	De	film	werd	op	2	januari	door	de	EO	uitgezonden	op	

NPO	1.	Een	mooi	begin	van	‘Het	jaar	van	de	Otter’.	De	bijzondere	film	met	

schitterende opnames van de otter en de landschappen waar hij voorkomt 

is terug te kijken op internet en NPOstart.
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niet zelf aanschouwen. De kans dat 
we het schuwe dier  dat vooral ’s 
nachts de wijde wereld intrekt  zien, 
is	uiterst	zeldzaam.	Alleen	met	came
ra’s is het leven van de otter redelijk 
in beeld te brengen. Maar gelukkig 
kunnen we met het eindeloze geduld 
van	filmers	toch	zien	hoe	ze	leven,	
zwemmen, hun nesten bouwen, kin
deren grootbrengen en hoe ze hun 
favoriete visjes vangen. 

Speuren kan wel. Vooral de spraints, 
de uitwerpselen, zijn een duidelijk 
teken dat de otter in de buurt leeft. 
Evenals de wissels waar hij in en 
uit het water gaat. De maaltijden 
bestaan voornamelijk uit vis. Paling, 
snoek, baars, karper, mits niet te 

Foto: Shutterstock Martin Mecnarowski

groot, verorbert hij. Maar hij haalt 
z’n otterneusje ook niet op voor een 
kuiken	van	een	watervogel,	amfibie
en, ratten, krabben, wormen, rivier
kreeften en insecten als de visvangst 
tegenvalt.

Overdag zoeken otters beschutting 
in rietbedden en ondergrondse ho
len die soms zelfs een ingang onder 
water hebben met een luchtgat in 
het slaapgedeelte. Ook een holle 
boom kan als rustplaats dienen. 
Voor de bodem van zijn slaaphol 
verzamelt hij droog nestmateriaal 
van planten. Binnen zijn territorium 
heeft hij vaak meerdere rustplaat
sen. Zo is deze watericoon nog 
moeilijker te traceren.

Foto: Shutterstock Christian Schoissingeyer

De otter in levende lijve zien?
It	Fryske	Gea	plaatst	in	de	natuur	trapcams.	Dit	zijn	camera's	

die aanslaan als er beweging is (we betrappen voorbijgangers, 

zonder dat ze het in de gaten hebben). Zo hebben we al mooie 

beelden van de otter kunnen vastleggen. Naast dat dit ons 

informatie geeft over de natuur, is het ook erg leuk om te 

bekijken. De beelden vind je op www.itfryskegea.nl/trapcams
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Meer genieten in It Fryske Gea? We bieden voor zowel 
wandelaars, fietsers als kanoërs mooie natuurroutes, 
zodat je onze natuurgebieden optimaal kunt ervaren. 
Op www.itfryskegea.nl/natuurroutes vind je al onze 
folders.

WANDEL

Kleurrijke lusthof in het
groene hart van Fryslân

Park
Jongemastate

Informatie
Park Jongemastate in Raerd is een park vol historie 

en in elk jaargetijde het bezoeken waard. Er staan 

niet alleen oude bomen, maar er bloeien in het 

voorjaar ook bijzondere stinzenplanten. De oude 

middeleeuwse toegangspoort zorgt voor een in

drukwekkende entree en verwijst naar de interes

sante geschiedenis van het park. Het park was eerst 

privébezit en hoorde bij een oude state. De state is 

afgebroken, maar de markante poort uit 1603 is ge

lukkig wel blijven staan. Het erf en de tuin werden 

na de sloop geschonken aan de kerkvoogdij, zodat 

er een openbaar wandelpark van kon worden ge

maakt.	Vlak	na	de	oprichting	in	1930	kreeg	It	Fryske	

Gea het park in eigendom. Park Jongemastate staat 

plaatselijk ook wel bekend als het Raerder Bosk.

Stinzenflora
Elk voorjaar bloeien er veel verschillende prachtige 

stinzenplanten in het park. Op www.itfryskegea.nl/
jongemastate	staat	een	handige	stinzenflorazoek

kaart.	Welke	planten	herken	jij?

Honden
Honden zijn welkom, maar moeten wel aangelijnd 

blijven.



Het lommerrijke Park Jongemastate bij de entree van Raerd 

is in alle jaargetijden een dankbare wandelbestemming. 

Aan het eind van de winter en in het  vroege voorjaar als 

de stinzenplanten hun bloemenpracht tonen is het groene 

erfgoed van It Fryske Gea een lust voor het oog. Tijdens de 

zomermaanden zwaaien de bos- en perkfluiters de scepter 

in het Raerder Bosk en in het najaar tooien de hoog oprij-

zende bomen zich in een stemmige herfstjas. Maar ook de 

rijke geschiedenis als stins en adellijke state die terugvoert 

naar de krijgszuchtige middeleeuwen maakt het een bezoek 

meer dan waard.

Een	van	de	oudste	bezittingen	van	It	Fryske	Gea	ligt	er	

dankzij de inspanningen van een vaste groep vrijwilligers en 

het	beheer	van	de	natuurorganisatie	florissant	bij.	De	gracht	

is	begin	2021	uitgebaggerd,	de	zeldzame	stinzenflora	mag	

door alle goede zorg rekenen op een gespreid bedje en het 

schelpenpad tussen Park Jongemastate en de dorpskern van 

Raerd is ververst. Oude, zieke en kwetsbare bomen zoals 

essen zijn verwijderd en nieuwe zijn aangeplant, waaronder 

enkele	beeldbepalende	ginkgo's.	Al	met	al	biedt	het	terrein	

waarop het voormalige landhuis stond veel meer aan natuur 

en cultuurwaarde dan de 2 hectare, ofwel 4 voetbalvelden, 

doen vermoeden. De bezoeker komt ogen en oren tekort als 

het park door het monumentale poortgebouw is betreden.

En voor wie na de rondwandeling door het binnenpark en de 

buitensingel verder wil wandelen, is er de mogelijkheid over 

de laan met schelpenpaadje naar de dorpskerk te lopen. De 

Laurentiuskerk en de eigenaren van Jongemastate onder

hielden door de eeuwen heen innige banden. Het interieur 

getuigt van die bijzondere relatie. Ook een mooi aansluitende 

rondwandeling van 7 of 10 kilometer over dijken en boeren

paden langs pronte boerderijen en oude boerendorpen zoals 

Friens,	Jirnsum	en	Flansum	behoort	tot	de	mogelijkheden.	

Kleurrijke lusthof

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



1. Boerendorpen
Parkeerplaats bij de tennisbaan en sportvelden van Raerd, 

aan het begin van het dorp. Vanaf hier kunnen de wandelaars 

linksaf over het voetpad naar Raerd en de achterliggende boe

rendorpen. Wandelknooppunt 14 staat voor de terp waarop 

de Laurentiuskerk is gebouwd. Voor de kerk staat een ma

quette	omdat	Raerd	begin-	of	eindpunt	is	van	de	Slachtemara

thon die de contouren van de middeleeuwse zeedijk volgt die 

de	 Friezen	 beschermde	 tegen	 de	 stormvloeden	 van	 de	 Mid

delsee. Vanaf daar naar 28, 20, 75 en 76 in Jirnsum terug naar 

28 en 14. Rechtsaf over het voetpad direct naar de entree van 

Park Jongemastate.

2. Dienstwoning
Nog voor het betreden van het park ligt aan de linkerhand de 

voormalige dienstwoning van de tuinman en opzichter van 

Park	 Jongemastate.	 In	 1931	 kreeg	 It	 Fryske	 Gea	 het	 park	 in	

erfpacht van de kerkvoogdij van Raerd. De state was in 1912 

afgebroken nadat de bewoner, oudburgemeester Hobbe 

Baerdt van Slooten van de toenmalige gemeente Rauwerder

hem, verhuisde naar Zwolle. De familie stond Jongemastate 

af onder voorwaarde dat het als wandelpark toegankelijk zou 

blijven. Na zonsondergang moest de poort gesloten zijn en ook 

mocht het terrein niet gebruikt worden voor ‘meetings van 

welken aard ook’. 

Vanaf mei 1932 namen Kleis van der Zee en zijn echtgenote 

Stientje Koopmans hun intrek in de rechterhelft van de dienst

woning. In april 1932 had Kleis een ongeluk met paard en wa

gen gehad. Hij was ernstig gewond aan zijn been. De kwetsuur 

was dusdanig dat het been geamputeerd moest worden. Hij 

stond in Raerd bekend als ‘Kleis met het houten been’. Een 

maand later had hij een nieuwe functie als parkopzichter. 

’s Morgens deed hij het slot van de poort en ’s avonds sloot hij 

het park weer af. Overdag was hij meestal in zijn rolstoel in het 

park te vinden. Hij zorgde ervoor dat bezoekers die daarvoor 

in	aanmerking	kwamen	‘hun	dubbeltje	voor	It	Fryske	Gea	of

ferden’, aldus een tekst in het archief. ‘Kleis wist zichzelf aardig 

te redden met zijn invalidenwagen. Soms had hij echter heel 

wat te stellen met kwajongens uit de buurt. Zij plaagden hem 

door stiekem het bos in te gaan. Vervolgens sloot hij de poort, 

zodat ze er niet uit konden en dreigde de marechaussee te 

waarschuwen.’

3. Poortgebouw
Het poortgebouw, dat de entree vormt naar het achterliggend 

park, is gelukkig voor sloop behoed gebleven. In het verlengde 

van het pad bevond zich de state. De poort is mogelijk opge

trokken uit kloostermoppen afkomstig uit de afbraak van de 

oorspronkelijke stins die op de plek van het latere landhuis 

stond. Ook is het niet ondenkbaar dat de hele poort in 1603 is 

gebouwd, waarbij de topgevels uit een kleinere steen is opge

trokken. In de voorgevel bevindt zich een wapensteen van de 

families	Van	Eysinga	en	Van	Heringa,	de	voormalige	bewoners	

van de state. 

4. Gibbegatten
Aan	de	achterzijde	van	de	poort	vallen	de	veertien	gaten	in	de	

gevel op. Het zijn zogenoemde ‘gibbegatten’, vlieggaten in de 

voor en achtergevel voor duiven. De bewoners hielden dui

ven in een dergelijke duivenslagpoort voor de bemesting van 

de naast het park gelegen moestuin en boomgaard. Daarnaast 

vormden de jonge duiven een lekkernij. Vlak voordat de dui

ven uitvlogen, belandden ze op het bord of werden ze op de 

markt verhandeld. De adel en de geestelijkheid hadden vanaf 

de middeleeuwen tot in de achttiende eeuw het recht om dui

ven te houden. De duivenslagpoort stond vaak op een dam in 

de gracht zodat de duiven altijd water hadden.

5. Park vol leven
De vrijwilligers voor het tuinonderhoud brengen takkenrillen 

aan langs de buitensingel om vogels een schuil en nestplek 

en egels een winterslaapplaats te bieden. In het park helpen 

muizen en mollen de bodem rul te houden. Hoog in de bomen 

heeft een roekenkolonie zich verschanst, een enkele blauwe 

reiger nestelt tussen de druktemakers. Verder houden zang

vogels zoals pimpel en koolmees, merels, lijsters, boomkle

vers en tjiftjaf zich er op.

6. Engelse landschapsstijl
De gracht om het park, dat in Engelse landschapsstijl is aan

gelegd	 door	 de	 Van	 Eysinga’s	 en	 Van	 Heringa’s,	 diende	 ook	

als vangkooi voor eenden. Door het park liepen van oudsher 

slingerende wandelpaden en er was een heuveltje met bagger 

uit de gracht aangebracht. In het park bevond zich een prieel 

om thee in de schaduw van de hoge bomen te nuttigen. Het 

padenplan is behoorlijk aangepast na de overgang van privé 



kloostertuinen. Het sneeuwklokje groeide uit tot een chris

telijke	 symboolplant	 omdat	 haar	 deemoedig	 gebogen	 bloem	

volgens middeleeuwers de reinheid en nederigheid van Maria 

verbeeldde.	 Andere	 soorten	 zoals	 maagdenpalm,	 maarts	 vi

ooltje, sleutelbloem en wilde narcis kregen een geneeskrach

tige werking toegeschreven.

De adel, rijke kooplieden en notabelen vielen voor de uit

bundige bloemenpracht en overweldigende geur en lieten ze 

aanplanten in hun hoven en tuinen. De bol, knol en wortel

stokgewassen deden het in de Lage Landen uitzonderlijk goed 

op kalk en voedselrijke plekken. De buitenplaatsen waren in 

de loop van jaren opgehoogd met puin en terpaarde, de rul

le grond leende zich bij uitstek voor de vermeerdering van 

de vroege lenteboden. Eind januari bloeit op Jongemastate 

de winterakoniet als eerste. In combinatie met de duizenden 

sneeuwklokjes is het een waar voorjaarsfeest. Daarna volgen 

in maart de vingerhelmbloem en de holwortel. Vanaf april tot 

in	mei	bloeien	vervolgens	de	wilde	hyacint	en	het	zomerklok

je en niet te vergeten de prachtige hoog oprijzende keizers

kroon. Zij vormen de letterlijke kroon op de rijkdom aan voor

jaarsbloemen in het park.

9. Bergje
Aan	de	buitensingel	ligt	tegen	de	rand	van	het	weiland	aan	een	

bergje. Het zou in de middeleeuwen als vluchtheuvel dienst 

gedaan kunnen hebben, waar omwonenden hun heil zochten 

bij hoog water of als de dijken rond de Middelsee het bega

ven. Het is ook mogelijk dat het bij de aanleg in Engelse land

schapsstijl is opgeworpen als tuinelement. Vanaf de top is het 

uitzicht over de greiden, het vlakke land en de wolkenluchten 

weergaloos.	Tussen	de	heuvel	en	de	tuinmanswoning	lagen	de	

moestuin en de boomgaard. 

10. Laurentiuskerk
De Laurentiuskerk uit 1815 verving een middeleeuwse aan 

Laurentius gewijde kerk. De eerste steen is in 1814 gelegd 

door	 Tjalling	 Aedo	 Johan	 van	 Eysinga.	 De	 preekstoel	 met	

doophek, twee overhuifde herenbanken en drie rouwborden 

dateren uit de zeventiende eeuw. In het portaal ligt de zerk 

van	Aeda	Aedes	Jonghema,	heerschap	te	Raerd.	In	zijn	eerder	

gememoreerde testament omschreef hij zijn tweede vrouw 

liefdevol	als	‘myn	golde	wyfke’.		

Zanglijster / bûnte lyster Winterakoniet / ayttablomke

tuin naar wandelpark in de jaren twintig en dertig van de vori

ge eeuw. De paden waaierden als de bladen van een roos naar 

alle kanten uit, waardoor bezoekers allerlei rondjes konden 

wandelen.	It	Fryske	Gea	heeft	de	afgelopen	jaren	die	overdaad	

aan paden gereduceerd, zodat het accent weer op de stinzen

flora	en	de	gevarieerde	beplanting	met	bomen	ligt.

7. State
In de ronding van het pad dat de buitenste rand van het bin

nenpark volgt, staat een afbeelding van de state vlak voordat 

die	in	1912	werd	gesloopt.	Twee	stenen	leeuwen	flankeren	de	

oorspronkelijke toegang tot de state. Het grondplan van het 

huis is aangegeven met stalen hoekstenen. Op deze plek stond 

in 1461 al een steenhuis, een versterking bewoond door Kem

po	Edes	Jongema	en	daarna	zijn	zoon	Aeda	Keympaz	en	diens	

echtgenote	 Hac	 Eysinga.	 In	 zijn	 testament	 wees	 Aeda	 zijn	

broer Edo aan als erfgenaam. De edelman en legeraanvoerder 

moest in 1515 met lede ogen aanzien hoe de bende van Grutte 

Pier,	bijgenaamd	de	Zwarte	Hoop,	het	Jongema	Huys	beleger

de, in brand stak en verwoestte. In de jaren daarna werd het 

slot	herbouwd.	Pieter	van	Eysinga	woonde	er	in	1603	en	gaf	

opdracht tot de bouw van het huidige poortgebouw. Hij was 

het jaar daarvoor grietman geworden, zijn wapen bestaande 

uit drie rozen siert de gevel.

8. Stinzenplanten
De bijzondere tuinarchitectuur stond vanaf de zeventien

de eeuw vooral in het teken van de uit mediterrane streken 

overgewaaide	stinzenflora.	Het	gewone	sneeuwklokje	en	het	

lenteklokje vonden al in de middeleeuwen hun weg naar de 

Blauwe reiger / ielreager
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Relakse
Wethâlders	komme	en	geane.	Soms	sitte	se	mar	amper	
op	it	plús.	Dy’t	wat	langer	bliuwe,	ha	dan	ek	reden	om	by	
it ôfskied efterom te sjen. Hokker fruchten hat it belied 
opsmiten?	Wat	my	altyd	opfalt	yn	sa’n	ynterview	-	meast	
ôfnommen	troch	in	braaf	streekblêdsje	dat	nul	kritise	
fragen	stelt	-	is	dat	de	wethâlder	noait	sizze	sil	dat	hy	
of	sy	him	breed	makke	hat	foar	natuer	en	miljeu	yn	de	
gemeente.	Nee,	syn	of	har	beliedssúksessen	besteane	
sûnder útsûndering út de bou fan hûzen, bedriuwen, 
rotondes, rûnwegen ensfh. It jout dúdlik oan mei watfoar 
fyzje	de	beliedsmakkers	noch	altiten	nei	ús	omjouwing	
sjogge. De minske stiet sintraal, de planeet is fan en foar 
ús	en	wy	hearskje	der	oer.	It	giet	ivich	en	erflik	om	de	
ekonomise	foardielen.	Alles	moat	nut	ha.	De	natuer	is	in	
objekt, in ding en stiet op it twadde plan. De regels om 
it	lânskip	te	beskermjen	komme	der	op	provinsjaal	en	
gemeentlik	nivo	op	del	dat	de	(agrarise)	ekonomy	meastal	
oan it langste ein lûkt. 

Aktuele	foarbylden	binne	de	gemeenten	Waadhoeke	
en	Dantumadiel.	Waadhoeke	wol	lânskippen	‘waarvan	
de gaafheid toch al is aangetast’ minder beskermje om 
de	lânbou	(noch)	mear	de	romte	te	jaan.	It	is	in	algemien	
tapaste	gemeentlike	logika	dy’t	der	foar	soarget	dat	
der	wat	langer	wat	mear	autentike	lânskipseleminten	
ferdwine. 

Dantumadiel jout, alhiel neffens eigen foarskriften, in 
boer tastimming om oer de restanten fan in drok bekuiere 
14de iuws tsjerkepaad in tsien meter brede trochgong 
oan	te	lizzen	ynklusyf	it	kappen	fan	de	elzewâlen	oan	

wjerskanten.	Protesten	fan	boargers,	lykas	yn	myn	
wenplak	Feanwâlden	(gemeente	Dantumadiel),	wurde	
oan kant skood. De beswiermakkers soenen neffens de 
beswierkommisje	‘niet	belanghebbend’	wêze	ek	al	kuierje	
der it hiele jier troch hûnderten doarpelingen oer dat 
karakteristike	âlde	paadsje.	Hoesa,	‘niet	belanghebbend’?	
De	gemeentlike	koarte	termyntinkers	ferjitte	by	harren	
beslissings dat se de mienskip, de bewenners foar de 
safolste kear in hoeke fan harren kollektive, sichtbere 
skiednis ûntnimme. It grouwe stik oerheidsgom hat 
desennium	nei	desennium,	wethâlder	nei	wethâlder	in	
hiel	histoarys	lânskip	fan	de	kaart	poetst.	Net	allinne	yn	
Dantumadiel	mar	ek	yn	in	protte	oare	gemeenten.	

Altyd	stribjend	nei	noch	mear	produksje	binne	de	fjouwer	
omlizzende	molke-yndustrieën	tanksij	dat	stik	gom	no	
oprukt	nei	de	rânen	fan	ús	doarp.	De	boarger,	op	syk	nei	
in	bytsje	skientme,	wat	natuer,	koartsein	in	betsjuttingsfol	
libben	-	yn	dizze	tiden	fan	fitaal	belang	-	stiet	ien	stap	
bûten	de	bebouwing	each	yn	each	mei	in	totaal	fernield	
lânskip.	

De	wethâlder	sûnder	kont	yn	de	broek	hat	it	neffens	de	
streekblêdsjes	en	it	gemeentlike	PR-proaza	o	sa	goed	
foar	mei	it	wolwêzen	fan	alle	(!)	ynwenners,	mar	ferskûlet	
him	neffens	wenst	achter	de	‘wize’	adfizen	fan	de	
beswierskriftekommisje. De regels binne ommers kreas 
folge.	Dy	iene	agrarise	ûndernimmer	kin	syn	gong	mar	
(wer) gean. Hûnderten frustrearre doarpelingen bliuwe 
(wer) mei lege hannen achter. Hoe lang sil dit útgomjen 
noch	troch	gean?

Stuur de oplossing 

vóór 26 april naar:

It Fryske Gea, 

Postbus 3,

9244ZN 

Beetsterzwaag of

info@itfryskegea.nl.

De winnaars 

krijgen een 

leuke verrassing 

toegestuurd!

De winnaars van 

de vorige puzzel 

zijn: Bareld Storm 

en Ton Witteveen

De puzzelwoorden hebben betrekking op 

het thema Valken. In Nederland komen 

drie soorten valken als broedvogel voor: 

torenvalk, slechtvalk en boomvalk. Streep 

nevenstaande woorden door in het logo 

van	It	Fryske	Gea.	Letters	worden	steeds	

eenmaal gebruikt. De overblijvende 

letters vormen de oplossing.
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Valken

W U E E R P S L V G S N L M P
S A K E R V A L K N E E N L E E U A P

D H E H L A B K A A R B E G L I J D G I A O I
N O T M H O L V T W R K D H G U D R O E O Z L R S

I B P L A E O R R A E O L A I K O E L E C O V E T K I
W B Y R G O O R A U R I O A G E I F M L E R H R F N J R S

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

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

N K E U E K O P E R E G R I N E U A I M E D L V L
S E N S R T S O P K Ÿ K T I U L C A N R N E S

R P L A N N E R V A L K B E E H A G R
N E M R O W N E G E R B R A T

 
De puzzelwoorden hebben betrekking op het thema Valken. In Nederland komen drie
soorten valken als broedvogel voor: torenvalk, slechtvalk en boomvalk. Streep onderstaande 
woorden door in het logo van It Fryske Gea. Letters worden steeds eenmaal gebruikt. De 
overblijvende letters vormen de oplossing.

aardmuis Horus (valkengod) Noardske falk (slechtvalk) stootduik
beamwikel (boomvalk) huismus paaltje toerfalk
bidden Isis peregrine (Eng.:slechtvalk) uitkijkpost
biotoop kestrel (Eng.:torenvalk) prooi veldleeuwerik
blauwe wikel (boomvalk) kever reade wikel (torenvalk) verering
braakbal kikker regenwormen vleugel
broeden klauw roodpootvalk vliegvermogen
broedpaar koning roofvogel vlucht
dagroofvogel koolmees sakervalk voedsel
Egypte krop slak wachten
faucon (Frans: valk) lange staart sljochtfalk weidevogels
giervalk lannervalk smelleken wikelder
graspieper loopkever spieden wind
hagedis merlin (smelleken:Eng) spreeuw woelmuis
hiërogliefen muizen symbool zweven
hobby (Eng.:boomvalk)

oplossing : valkenier
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De puzzelwoorden hebben betrekking op het thema Valken. In Nederland komen drie
soorten valken als broedvogel voor: torenvalk, slechtvalk en boomvalk. Streep onderstaande 
woorden door in het logo van It Fryske Gea. Letters worden steeds eenmaal gebruikt. De 
overblijvende letters vormen de oplossing.
 
aardmuis Horus (valkengod) Noardske falk (slechtvalk) stootduik 
beamwikel (boomvalk) huismus paaltje toerfalk 
bidden Isis peregrine (Eng.:slechtvalk) uitkijkpost 
biotoop kestrel  (Eng.:torenvalk) prooi veldleeuwerik 
blauwe wikel (boomvalk) kever reade wikel (torenvalk) verering 
braakbal kikker regenwormen vleugel 
broeden klauw roodpootvalk vliegvermogen 
broedpaar koning roofvogel vlucht 
dagroofvogel koolmees sakervalk voedsel 
Egypte krop slak wachten 
faucon (Frans: valk) lange staart sljochtfalk weidevogels 
giervalk lannervalk smelleken wikelder 
graspieper loopkever spieden wind 
hagedis merlin (smelleken:Eng) spreeuw  woelmuis 
hiërogliefen muizen symbool zweven 
hobby (Eng.:boomvalk) 

oplossing : valkenier
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‘Snein yn Ketliker Skar’, Ron Meijer

It Fryske Gea bestaat 90 jaar en hield ter ere 
van dit jubileum in 2020 de fotowedstrijd 
Kiek’es! Wij nodigden bezoekers van onze 
gebieden uit om hun mooiste momenten te 
delen, gekoppeld aan het seizoen. En met 
succes! Het publiek kon digitaal genieten 
van #mynfryskegea: er waren bijna 1500 
prachtige inzendingen. Het laatste seizoen 
was de herfst. Zoals gebruikelijk selecteerde 
de vakjury uit alle inzendingen weer een top 
10. Volgens de stem van het publiek tonen 
deze drie foto’s de Friese natuur in de herfst 
op haar mooist.

Alle twaalf prijswinnende foto’s uit de 
jubileumwedstrijd en een selectie uit de 
overige inzendingen sieren een speciale 
Kiek’es verjaardagskalender. Deze kalender 
is verkrijgbaar via de webshop van It Fryske 
Gea, www.itfryskegea.nl/webshop. Ook op 
www.itfryskegea.nl/kiek-es zijn alle winnende 
foto’s van 2020 terug te vinden, ‘Tige tank’ 
aan alle deelnemers.
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Fotowedstrijd Kiek’es! gaat door
De fotowedstrijd is juist nú een mooi en sociaal middel 
om  ieder voor zich, maar toch met zijn allen – van de 
Friese	natuur	te	kunnen	(blijven)	genieten.	Hiermee	
spelen we in op de vraag naar en behoefte aan meer 
natuurbeleving in coronatijd. De fotowedstrijd loopt 
daarom door in een iets andere variant, maar zeker niet 
minder leuk. Natuurliefhebbers worden elke maand 
uitgedaagd	om	de	mooiste	stukjes	Friese	natuur	vast	te	
leggen aan de hand van een fotoopdracht. Dat kan in 
een	natuurgebied	van	It	Fryske	Gea,	maar	ook	dichtbij	
huis. Vervolgens is het aan het publiek om te stemmen. 
De winnaars (en de volgende opdracht) worden per de 
eerste van de volgende maand bekend gemaakt via onze 
website en social media. Ook ontvangen de winnaars 
een	leuke	prijs,	maar	vooral	de	eer!

Veilig op pad in de natuur
Gezien de toenemende belangstelling voor natuurfoto
grafie	geeft	It	Fryske	Gea	op	haar	website	handige	tips	
om veilig op pad te gaan. Ben je van plan een bepaald 
natuurgebied	te	bezoeken?	Bedenk	thuis	alvast	een	
alternatief, zodat je bij het betreden van een te volle 
parkeerplek een verstandige beslissing kunt nemen 
(tip:	www.itfryskegea.nl/mooieplekjes).	Zo	zorgen	we	
samen voor een betere verspreiding van bezoekers in de 
natuurgebieden. Daarnaast kan je jezelf nog eens laten 
verrassen. Vraag bijvoorbeeld je vriend(in), partner of 
kinderen om een plan B uit te kiezen.

‘The place to be’, Ria van den Berg

‘Damherten in Ketliker Skar’, Goffe Jensma
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Op hieltyd mear plakken yn Nederlân dûke fiskotters 
op. Oeral wêr’t se komme, litte se spoaren efter. Sa ek 
yn Fryslân, bygelyks yn it Easterskar. Gea-frijwilliger 
Lydia Barkema wit in soad fan dat gebiet. Ek wêr’t de 
otterspoaren te finen binne.
Tekst: Marrit de Schiffart, foto's: Nynke Andree, Ilse Sijtsma
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OP 'EN PAAD MEI  LYDIA BARKEMA

OTTERSPOAREN SYKJE
YN IT EASTERSKAR



“Sjochst	dat	gonkje	troch	it	reid?	
Dêr	rinne	faak	otters	del.	Dit	is	in	
oerstekplak, de otter rint hjir fan 
it iene nei it oare wetter. Dat is te 
sjen	oan	dy	wissels;	otters	hawwe	in	
fêste	rûte	–	it	koartste	paad	–	en	dus	
ûntsteane der sokke paadsjes.”

Ekskurzjelieder	Lydia	Barkema	
docht	har	ferhaal	wylst	der	
hûnderten gakjende guozzen 
leech	oerfleane.	Se	stiet	net	foar	
in groep minsken, mar foar de 
kamera.	It	filmke	dat	opnommen	
wurdt	is	de	earste	yn	in	reeks	
ynformaasjefilmkes	fan	It	Fryske	
Gea;	hjoed	giet	it	oer	de	otter	yn	it	
Easterskar. Neist har ekskurzje en 
opliedingswurk	by	It	Fryske	Gea	
hat	Lydia	ek	in	eigen	ûndernimming	
yn	natueredukaasje:	Barkema	
Natuurlijk.	Fan	jongs	ôf	oan	is	se	al	
ynteressearre	yn	it	bûtenlibben.	“Us	
heit	naam	my	altyd	mei	de	natuer	yn	
en	hat	my	in	soad	bybrocht.	Troch	
de jierren hinne folgen der noch in 
tsiental	natuerkursussen.	Ik	fyn	it	
prachtich	om	myn	entûsjasme	en	
kennis oer te bringen op oaren.” 

Fûgels fotografearje
Se	kaam	foar	it	earst	yn	it	Easterskar	
doe’t se foar Sovon wetterfûgels 
telde	en	wie	fuort	ûnder	de	yndruk	
fan it sompige moerasgebiet. “It 
Easterskar	is	net	grut	en	dochs	fynst	
hjir	in	soad	soarten.	De	fiskotter	
dus, mar ek de foks, ielguozzen 
(aalscholvers)	en	rôffûgels	lykas	
de sparwer, de mûzefalk (buizerd) 
en	de	fiskearn	(visarend).	Sels	de	
seeearn komt wolris op besite.” 
It	aldermoaiste	fynt	se	miskien	
wol	dat	it	hjir	altyd	rêstich	is	mar	
dat	der	tagelyk	genôch	te	belibjen	
falt.	“Kinst	kuierje	lâns	âlde	
petgatten,	troch	moerasbosk	of	lâns	
wetterpartijen. Underweis genietest 
fan it útsjoch op de sweltsjewand 
of	joust	dy	del	yn	’e	fûgelhutte	
om fûgels te fotografearjen. Yn it 
Easterskar briede sa’n njoggentich 
soarten!”	

De otter silst op sokke dagen net 
gau tsjinkomme, otters binne 
nachtbisten en boppedat hiel skou, 
mar de spoaren fan de otter kinst 
wol gewaarwurde. It maklikst 
te werkennen binne spraints, 
oftewol	de	poep.	Lydia	fynt	ien	by	
it	oerstekplak,	goed	yn	it	sicht	op	
in bulte modder. “Omdat otters 
mei spraints harren territoarium 
ôfbeakenje,	lizze	se	dy	faak	del	op	
opfallende	plakken	yn	it	lânskip.	Ut	’e	
poep	kinne	bonkjes	of	fiskgraatsjes	
stekke. Omdat dizze spraint wat 
ljochter fan kleur is, wit ik dat it in 
âlder	eksimplaar	is.”	

Dekking en rêst
De	otter	fielt	him	thús	yn	it	
Easterskar,	neffens	Lydia.	“It	lânskip	
fan dit leechfeanmoerasgebiet past 
him	goed.	Hy	hâldt	fan	wâlskanten	
mei	foldwaande	skûlplakken	en	rêst.	
Dy	fynt	er	hjir	genôch.	Sterker	noch,	
it Easterskar stiet bekend om de 
kilometerslange en opfallend brede 
wâlskanten	mei	rûge	reidfegetaasje.	
Ideaal	om	jongen	yn	te	lizzen.”	Ek	de	
wetterkwaliteit is fan belang. “Otters 
hâlde	fan	skjin	wetter	want	dan	
kinne	se	genôch	fretten	fine.	Se	ite	
benammen	fisk,	mar	ek	wetterfûgels,	
krobben,	reptilen	en	amfibyen.”	
Allegearre	te	finen	yn	it	Easterskar,	
want	yn	it	gebiet	libje	ek	ringslangen,	
heidekikkerts, wettersalamanders 
en levendbarende hagedissen. 

Ferkearsslachtoffers
Hoewol’t it goed giet mei de otter, 
bliuwt it werstel kostber. It ferkear 
is	de	belangrykste	deadsoarsaak.	
Dêrom	hat	It	Fryske	Gea	in	stik	as	
wat	feilige	ferbiningen	oanlein	yn	

it Easterskar. In besteande buis 
ûnder	de	dyk	is	bygelyks	oars	dellein	
sadat	otters	ûnder	de	dyk	troch	
kinne. Ek in dûker nei it Nannewiid 
waard geskikt makke foar in feilige 
oerstek.	Lydia:	“It	Easterskar	stiet	
ek	yn	ferbining	mei	De	Deelen	en	
de Brandemar en fungearret dus 
as	ferbiningssône.	Belangryk,	want	
otters meie graach fuortlûke.” 

Spoaren	fan	de	otter	fine	is	net	hiel	
maklik,	mar	mei	in	bytsje	oefenjen	
makkest	kâns	om	in	oerstekplak	of	
spraints	te	finen.	Leuk	en	learsum	
foar	jong	en	âld!

Ek	op	syk	nei	spoaren	fan	de	
otter?	Besjoch	de	fideo’s	mei	
Lydia’s	tips	en	besykje	ek	in	
otter leefgebiet. Optimale 
natuer	belibbing!

De	fideo's	binne	te	finen	op
www.itfryskegea.nl/otterfilmpjes

De Nederlandstalige versie van dit artikel is 

te vinden op www.itfryskegea.nl/actueel
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De riettransplantatie is de opbrengst 

van	verschillende	projecten:	It	Fryske	

Gea is één van de initiatiefnemers van 

de Vismigratierivier (VMR) en werkt 

ook samen met de Provincie aan de 

versterking	van	de	Friese	IJsselmeer

kust	(VFIJ).	“Voor	beide	projecten	be

tekent de transplantatie natuurwinst”, 

vertelt Germ.

“Voor	de	VFIJ	is	het	een	mooie	pilot	

waarbij op beperkte schaal geschikt 

waterriet en kalkgrasland wordt ge

realiseerd. Voor de VMR betekent het 

dat er een rietstrook van vierhonderd 

meter lang en vijf meter breed wordt 

aangelegd die een natuurlijke barrière 

IJstransplantatie kenden we al van de 
Elfstedentocht van 1997. Maar nu is er 
ook riettransplantatie. Riet dat in de 
Makkumernoardwaard van beperkte 
natuurwaarde is, verhuist naar de westflank 
van de Vismigratierivier, waar het juist wél van 
waarde is. De klus moet begin maart geklaard 
zijn in verband met het komende broedseizoen. 
Districtshoofd Germ van der Burg is namens It 
Fryske Gea bij de transplantatie betrokken. Hij 
vertelt er meer over.
Tekst: Henk Dilling, foto’s: Tjerk Kunst

Na ijstransplantatie
nu ook riettransplantatie
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Vismigratierivier
De aanleg van de Vismigratie
rivier zorgt ervoor dat straks alle 
soorten trekvissen, die zoet én 
zout water nodig hebben voor 
hun groei en voortplanting, weer 
vrij tussen het IJsselmeer en de 
Waddenzee kunnen bewegen. 
De	komst	van	de	Afsluitdijk	
maakte dat zo goed als onmo
gelijk.

De Vismigratierivier wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
een	(extra)	bijdrage	van	de	
Nationale Postcode Loterij. 
Dankzij de totstandkoming van 
de Vismigratierivier kunnen 
straks miljoenen trekvissen de 
Afsluitdijk	passeren	en	verbe
tert op termijn de onderwater
natuur van het IJsselmeer en 
de	Waddenzee.	It	Fryske	Gea	
werkt ondertussen als natuurbe
heerder aan de verbetering van 
het onderwaterlandschap voor 
de	vissen	in	en	rond	de	Friese	
IJsselmeerkust	en	in	de	Friese	
wateren.

vormt en verstoring in het vogelge

bied	voorkomt.	Als	wandelaar	weet	je	

straks dat het riet de grens is.” 

Natuur handje helpen
Omdat de omstandigheden op en 

rond het IJsselmeer vaak hectisch zijn, 

met harde wind en verhoogde water

peilen, zet het her en der planten van 

rietstekjes nauwelijks zoden aan dijk. 

Die spoelen zomaar weg. Er is dan ook 

gekozen voor een robuuste aanpak: 

het	plaatsen	van	rietblokken	van	2x1	

meter en 50 centimeter dik. Deze 

blokken worden gewonnen op de 

Makkumernoardwaard, ontstaan na 

de	aanleg	van	de	Afsluitdijk.	Inmiddels	

een eiland met mooie schelpenstran

den, uitgestrekte rietvelden, veel 

vogels en bijzondere plantensoorten. 

Germ:	“Bij	de	versterking	van	de	Frie

se IJsselmeerkust proberen we de na

tuur een handje te helpen, onder meer 

door het realiseren van waterriet. De 

rietvelden die er liggen zijn namelijk 

vrij droog en hebben een beperkte na

tuurwaarde. Er is vooral behoefte aan 

natte begroeiing waar vogels kunnen 

broeden en vissen kunnen paaien.” 

“Vogels broeden niet in rietland dat 

‘s winter wordt gemaaid, want in het 

voorjaar is er dan nog geen nieuw riet. 

Vogels als porseleinhoen, roerdomp 

en baardmannetje broeden graag in 

oud riet dat met de voeten in het wa

ter	staat.	Temeer	daar	ze	in	droog	riet	

het risico lopen dat ze bezoek krijgen 

van een vos of een marter. Door riet 

nat te houden, kunnen ze broeden 

en ongewenst bezoek op afstand 

houden.” Hiervoor worden slenken 

gegraven en wordt er geplagd, zodat 

het maaiveld lager komt te liggen en 

er waterriet ontstaat. 

Aan de praat krijgen 
De rietblokken voor de VMR worden 

gewonnen met een speciale riet

transplantatiemachine, waarvan er 

in Nederland maar één bestaat. De 

graafmachine is aan de voorkant voor

zien	van	een	hydraulische	kuilsnijder.	

Deze ‘knipt’ een rietblok uit het riet

veld. De blokken worden vervolgens 

met	pramen	naar	de	westflank	van	de	

Vismigratierivier getransporteerd. 

Germ: “De transplantatie zorgt voor 

sterke rietblokken: grond met riet

wortel en daar bovenop rietstengels. 

Het is de beste manier om het riet 

goed aan de praat te krijgen op de 

westflank.	Rietkruiden,	schimmels	en	

het bodemleven verhuizen mee. Wat 

bijdraagt aan een succesvolle ontwik

keling van nieuw rietland. Zo’n blok 

kan ook tegen een stootje. En ganzen 

vreten het niet zomaar weg. Boven

dien leg je met die blokken meteen 

een fors rietveld aan. Stekjes planten 

is geen alternatief. Die zitten maar 

tien, twintig centimeter in de bodem. 

Een	beetje	storm	en	het	is	weg.	Als	dat	

al niet het geval was, want ook ganzen 

vinden ze niet te versmaden."

Districtshoofd Germ van der Burg

De sluizen bij Kornwerderzand. Linksonder de westflank van de VMR. Foto: Hans den Hartog
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Een biografie gaat 
doorgaans over 
interessante en 
belangrijke personen. 
Nationaal Park De Alde 
Feanen heeft sinds kort  
een landschapsbiografie. 
Die legt zichtbare en 
minder duidelijke sporen 
uit het verleden bloot, 
bevat spannende verhalen 
en geeft vooral goede 
handvatten voor wat niet 
en wat wel te doen.

Tekst: Cecile Huitenga

Een deel van de geschiedenis van 

De	Alde	Feanen	is	heel	zichtbaar.	De	

meertjes en plassen (petgaten), de 

smalle en bredere vaarten, de rechte 

stroken	grond	ertussen;	ze	herinneren	

aan afgravingen, het drogen van turf op 

legakkers en het vervoer met bootjes 

en schepen. Grote delen van het veen 

zijn zo in kachels verdwenen. Stormen 

deden er een schepje bovenop door 

stukken overgebleven grond alsnog in 

het water te doen belanden. Maar ook al 

eeuwen daarvoor is dit landschap tussen 

Earnewâld,	Warten,	Wergea,	Grou	en	

De	Feanhoop	ingrijpend	veranderd.	

Om bewuste keuzes te kunnen maken 

voor de toekomst, wilden Nationaal 

Park	De	Alde	Feanen	en	It	Fryske	Gea	

 eigenaar en beheerder van een groot 

deel van het Nationaal Park – meer we

ten over het ontstaan van het landschap. 

Jeroen Wiersma van Rijksuniversiteit 

Groningen werd daarom gevraagd voor 

een	landschapsbiografie.	Hij	tekende	het	

samenspel van natuur, elementen en  

steeds meer  de mens op, vanaf de een 

na laatste ijstijd. 

Archieven, foto’s, verhalen
Jeroen dook in archieven, boeken, 

(hoogte)kaarten, (lucht)foto’s, verhalen 

en de bijna vergeten grondonderzoeken 

van Oepke Santema over huisterpen. 

Jeroen ging natuurlijk ook zelf het ge

bied in en hij deed een aantal interviews. 

Alles	kreeg	een	plek	in	het	verhaal	van	

De	Alde	Feanen.	

6 meter dik 
Om bij het begin te beginnen: na de 

voorlaatste ijstijd ontstond hier in 

honderden jaren een steeds dikkere laag 

veengrond, bedekt met veenmos. Het 

Biografie van een verdronken hoogveenmoeras
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had wel 6 meter dik kunnen worden, 

maar zo ver kwam het niet. Vanuit het 

terpenland arriveerden rond het jaar 

900 namelijk de eerste boeren om het 

veenmoeras te ontginnen. 

Er waren enkele riviertjes. De boeren 

voegden greppels en slootjes toe voor 

ontwatering van het veen. Dat ging lang 

goed, tot het zo ver inklonk dat water uit 

de hogere en nattere omringende gebie

den naar hun landbouwgrond stroomde. 

Ze groeven zich daarom steeds verder 

het gebied in, in rechte lijnen achter hun 

boerderijen. Elke keer volgde inklinking 

en daarna vernatting. Net zo lang tot 

akkerbouw niet meer mogelijk was en 

na een poosje ook vee er niet meer kon 

grazen. De meeste vaste bewoners 

vertrokken;	waar	het	kon	werd	land	’s	

zomers gebruikt voor het winnen van 

hooi. Deze zomerpolders stonden ’s 

winters onder water.

Dankzij nieuwe technieken zoals bema

ling met molens, raakten sommige delen 

later opnieuw bewoond. De inklinking 

en vernatting herhaalden zich. Waar het 

ooit het hoogst was, is het nu het laagst. 

Ondertussen werd er op kleine schaal al 

turf gestoken. Vanaf de vijftiende eeuw 

gebeurde	dat	meer	systematisch	en	de	

grootschalige veenafgraving vond plaats 

in de 18e en 19e eeuw. 

Voortborduren
Iedere keer werd voortgeborduurd op 

wat vorige bewoners hadden achterge

laten en de natuur eraan had toege

voegd. In het veranderende landschap 

vonden ze ook nieuwe broodwinning in 

rietsnijden en vissen. Boeren hebben 

zich uiteindelijk verplaatst naar de ho

gere randen van het gebied. De laatste 

boeren ín het natte veen – Marten en 

Wip	Sytema	-	vertrokken	in	1965.	Sinds	

de twintigste eeuw kwam toerisme er op 

gang.	Tegenwoordig	is	De	Alde	Feanen	

vooral een plek van natuur, natuurbe

heerders en recreanten.

Jeroen: “Je ziet het niet allemaal direct, 

maar er zijn hier allerlei archeologische 

monumenten die verwijzen naar een be

paalde periode.” Kleine hoogteverschil

len bijvoorbeeld als overblijfselen van 

huisterpen, maar ook de paar zomerpol

ders	zoals	It	Wyldlân	en	Polder	Laban,	

die een doorkijkje geven naar de tijd 

met vele hectares van zulk boezemland 

oftewel	bûtlân.	De	landschapsbiografie	

geeft herkenning en bewustwording.

Basis voor beheer en beleving
Daarmee	is	de	biografie	voor	It	Fryske	

Gea een waardevolle basis voor toe

komstig beheer en voor beide opdracht

gevers voor beleving van het gebied. 

Wat willen we bewaren en daar dus 

extra	zuinig	op	zijn?	En	wat	kunnen	we	

ontwikkelen?	

“Behalve een belangrijk natuurgebied is 

het cultureel erfgoed. Bepaalde elemen

ten in het landschap zijn daarom belang

rijk om te behouden”, licht John Haitsma 

toe, secretaris van Nationaal Park De 

Alde	Feanen.	“Daarnaast	zetten	we	in	

op beleving, zoals plaatselijke menu’s en 

het	vertellen	van	verhalen.”	Als	mogelijk	

voorbeeld noemt hij een app/podcast, 

met informatie en verhalen gekoppeld 

aan bepaalde plekken op routes. Of 

verhalenvertellers, zoals ook al gebeurt 

in het Skûtsjemuseum en in Museum 

Warten, onder meer over de kluizenaars 

Sytze	en	Maaike.

Het hoe en wat precies, is de volgende 

stap,	samen	met	partners	It	Fryske	Gea,	

gemeenten, provincie en het water

schap en met andere betrokkenen. John 

Haitsma: “We gaan de landschapsbio

grafie	‘vertalen’,	op	zo’n	manier	dat	De	

Alde	Feanen	door	kan	ontwikkelen	zon

der haar cultuurhistorische waarde te 

verliezen en de beleving van die waarde 

optimaal is.”

Het huisje van Sytze en Maaike omstreeks 1930

De Alde Feanen op de historische kaart van Huegenin (1822)

Lees en bekijk de biografie 

Benieuwd naar de gehele land

schapsbiografie	van	De	Alde	

Feanen,	met	kaarten,	foto’s,	

beschrijvingen, geschiedenis en 

de beeldende verhalen, inclusief 

een interview met Marten en Wip 

Sytema?	Download	hem	op

www.itfryskegea.nl/landschapsbio

Marten en Wip Sytema, foto: Jeroen Wiersma
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Friese zeearenden

De Werkgroep Zeearend Nederland kwam 

ook met een jaaroverzicht. In 2020 werden 

in Nederland twintig bezette nesten van 

zeearenden geregistreerd (in 2019 waren 

dat er veertien), waarvan maar liefst 

zes	in	Fryslân.	In	Fryslân	waren	nieuwe	

vestigingen	bij	het	Lauwersmar,	het	Fryske	

Marrengebiet en de Makkumerwaarden. 

In	totaal	vlogen	in	Fryslân	zes	jongen	uit,	

waarvan	vier	in	Fryske	Gea-reservaten.	

K.	Akkerman	volgt	al	sinds	2019	de	zee-

arenden	bij	de	Fluezen	vanaf	een	afstand,	

met telescoop. Het lukte hem recent om 

foto’s te maken die voldoende scherp wa

ren om de kleurringen van de oudervogels 

af te lezen. Beide arenden blijken afkom

stig uit het noordwesten van Duitsland, 

SleeswijkHolstein.

Veenmossen in de Fjirtich Mêd

Op Oudejaarsdag deden J. Hanenburg en 

medewerker M. Hilboezen een inventarisa

tie	van	veenmossen	in	de	Fjirtich	Mêd,	bij	

Earnewâld.	Veenmossen	zijn	in	de	winter	

beter te herkennen, onder andere omdat 

vele andere planten dan bovengronds zijn 

afgestorven. In Nederland komen ongeveer 

dertig soorten veenmossen voor. Veel van 

deze soorten zijn indicatief voor een milieu 

met stabiele, hoge grondwaterstanden en 

een voedselarme waterkwaliteit met een 

matige tot lage zuurbuffering. De kleur van 

veenmossen	kan	variëren	van	geelgroen,	

oranjebruin tot wijnrood. De inventarisatie 

leverde met zekerheid tien soorten op, 

waarvan meer dan de helft zeldzaam. 

Een mogelijk elfde nieuwe soort is violet 

veenmos. Violet veenmos is een zeldzame 

soort van berkenbroekbossen. Er is con

trolemateriaal	opgestuurd	naar	een	expert	

en we wachten nog op het antwoord. 

De Rode Lijstsoorten hoogveenveen

mos, wrattig veenmos en rood veenmos 

zijn kenmerkend voor zure milieus met 

hoogveenvorming en ontwikkeling naar 

veenheides. Deze werden aangetroffen in 

een verlaten rietland met jonge berkenop

slag. Wrattig veenmos is ook gevonden in 

een veenmosrietland samen met trilve

enveenmos, glanzend veenmos en sparrig 

veenmos. Deze laatste drie geven aan dat 

er toestroom is van basenrijk grondwater. 

Dat wordt bevestigd door de aanwezigheid 

van onder andere ronde zegge en klein 

blaasjeskruid ter plekke.

Jaar van de (verdwijnende) wilde eend

Het jaar 2020 was het jaar van de wilde 

eend. Sinds 1990 is 30 procent van de 

Nederlandse broedpopulatie van deze be

kende eend verdwenen. Hoogste tijd om te 

achterhalen wat de oorzaken daarvan zijn, 

zodat er betere bescherming kan komen. 

Iedereen kon meedoen, bijvoorbeeld door 

kuikens en groepen te tellen.

In totaal hebben meer dan 1.000 vrijwil

ligers meer dan 11.000 eendengezinnen 

(tomen)  gevolgd. Het bleek dat slecht één 

op de vijf kuikens vliegvlug werd. Bij de 

krakeend is dat één op de drie. Ook toonde 

het onderzoek aan dat kuikens beter 

overleven in voedselrijker en troebel water 

met kroos. Mogelijk is hier meer voedsel 

te vinden of biedt dit meer bescherming 

tegen snoek en andere zichtpredatoren 

onder water. Verder heeft de wilde eend, 

net als veel grondbroedende weidevogels, 

problemen in het agrarische gebied. In 

bebouwd gebied en natuurgebieden was 

het nestsucces hoger. 

Het nieuwe jaar is gestart. Traditi-

oneel is dit de tijd waarin veel jaar-

overzichten verschijnen. Ondanks 

de lockdown worden er nog altijd 

veel waarnemingen doorgegeven. 

Niet alleen trekken mensen graag de 

natuur in ter afleiding, ook worden 

er veel tuinwaarnemingen gemeld.

Schuwe boommarters in de tuin

Zo blijkt P. Seerden uit Bontebok bijvoor

beeld een aantrekkelijke tuin te hebben 

voor vele dieren. In november stuurde hij 

filmpjes	van	een	weinig	schuwe	boommar

ter die op zijn gemak vogelvoer zat op te 

peuzelen in een voederhuisje. Soms zijn 

er zelfs drie boommarters te zien in de 

tuin. De kans om een boommarter te zien 

is klein. Het dier heeft een groot territo

rium en houdt zich graag op in bossen, in 

de boomtoppen. Maar de boommarter is 

wel een opportunist met een breed menu, 

waar zelfs de eekhoorn soms op staat. Laat 

nou ook die eekhoorn zich zo nu en dan te 

goed doen aan het vogelvoer in de tuin van 

P. Seerden.

➋

➊

➌

➍
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Ganzen

Op 19 oktober zag de fam. Brinkman tijdens 

een bezoek aan de Peazemerlannen zes 

kleine rietganzen foerageren tussen een 

groep	rotganzen.	Tevens	zaten	er	tussen	de	

rotganzen enkele witbuikrotganzen. Beide 

soorten broeden o.a. op Spitsbergen en 

Groenland. De kleine rietgans broedt daar

naast ook op IJsland en de witbuikrotgans 

ook in arctisch Canada. De kleine rietganzen 

van Groenland en IJsland overwinteren in 

Groot-Brittannië,	terwijl	de	broedvogels	van	

Spitsbergen onder andere in Nederland en 

Denemarken overwinteren.  De witbuikrot

gans overwintert voornamelijk in Denemar

ken en NoordoostEngeland. Slechts enkele 

tientallen hiervan komen naar Nederland. 

Alleen	tijdens	strenge	winters,	zoals	die	

van 1995/1996 en 2010/2011, wijken 

grotere aantallen witbuikrotganzen uit naar 

Nederland.

Bûtefjild onderzocht

Ook het Bûtefjild was de afgelopen maan

den onderwerp van onderzoek. W.S. van der 

Veen bracht in 2020 de groeiplekken van 

galigaan	in	de	Sippenfinnen	in	kaart.	Het	

gebied blijkt in trek voor deze opvallende, 

robuuste plant. Er komen zeker vijftien 

groeiplekken voor, waarvan de grootste 

meer dan 25 vierkante meter beslaat. Daar 

groeit de galigaan tezamen met wilde gagel. 

Galigaan heeft de status kwetsbaar op de 

Rode Lijst en kan met zijn verdikte vertakte 

wortelstokken domineren waardoor 

galigaanmoerassen ontstaan. De plant heeft 

vlijmscherpe, grijsgroene bladen die in de 

winter niet afsterven.

Vrijwilliger P. Venema verdiepte zich o.a. 

in de watervlooien van het Bûtefjild en de 

Hurdegarypster	Warren.	In	beide	gebieden	

samen bleken 20 soorten voor te komen, 

ongeveer één vijfde van alle Nederlandse 

soorten. Het ging om vrij algemene soorten, 

zoals de boogslurfwatervlo, gewone 

zaagstaartwatervlo en gewone grootoog

watervlo. De zeldzaamste soort was de 

stompe watervlo. Deze kan zowel in zure, 

voedselarme, kleine poelen voorkomen als 

in meer voedselrijke en grotere wateren. 

Watervlooien zijn bijna onzichtbaar kleine 

beestjes, maar hebben wel een heel be

langrijke rol in de voedselkringloop, waarin 

ze aan de basis staan. Zelf eten ze algen, 

waardoor water helder wordt en blijft.

Iets beter voor adders

Al	enkele	jaren	volgt	J.	Groen	de	adderpo

pulaties (en andere reptielen) in Zuid

oost-Fryslân.	De	jaren	2018	en	2019	waren	

dramatisch, maar gelukkig laat 2020 een 

iets positiever beeld zien. Zo werden er 

veel (ook jonge) levendbarende hagedissen 

gezien, bijvoorbeeld in het Mandefjild en 

op de Delleboersterheide. Het beeld van de 

adders	verschilt	nogal	per	gebied.	Terwijl	de	

dichtheid in Ketliker Skar en Ketlikerheide 

relatief hoog is, nemen de waarnemingen 

op de Schaopedobbe af. Dit gebied heeft 

te lijden van de droogte, waardoor grote 

oppervlaktes heide en mos afstierven. 

Hierdoor warmt de bodem sneller op en 

verdwijnen schuilplekken.

➊ Boommarter/beamotter – Teun Veldman ➋ Zeearend/ see-earn – K. Akkerman

➌ Wilde eend/wylde ein – Dico de Klein ➍ Sparrig veenmos – J. Hanenburg

➎ Gewone platkopwatervlo – P. Venema ➏ Lilaroze kalknetje – Bregtje Miedema

Invloed van droogte

De invloed van de droogte op de Schaope

dobbe	blijkt	ook	uit	de	floramonitoring	van	

J. Schurer. Dit jaar telde hij slechts 75 bloei

ende valkruidplanten tegenover gemiddeld 

400 in de voorgaande acht jaar. Ook soorten

als kleine tijm en liggende vleugeltjesbloem 

namen af.  Daarentegen leek de populatie 

blauwe knoop zeer vitaal met massale bloei, 

ook	in	andere	gebieden.	Mogelijk	profiteert	

deze soort juist van het feit dat de grassen 

door de droogte een achterstand oplopen. 

Zwarte klodder blijkt zeldzame zwam

Tot	slot	was	er	een	groepje	paddenstoelen

liefhebbers dat op 3 oktober het Otte

ma-Wiersmareservaat	bezocht.	Tijdens	

deze inventarisatie werd op wat grassprie

ten een zwarte klodder gevonden. Na rijping 

van deze klodder bleek het te gaan om 

het lilaroze kalknetje, een zeer zeldzame 

slijmzwam. Deze slijmzwam is eerder op 

slechts drie plekken in Nederland gevonden 

en	in	Fryslân	alleen	op	Terschelling.	Het	

lilaroze kalknetje leeft van dood organisch 

materiaal van mossen en grassen in natte 

schraallanden.

➏

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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