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natuurbeheer en dus bij It Fryske Gea. We zijn trots op ons partnerschap waarmee 

we invulling kunnen geven aan maatschappelijk relevante zaken.
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HISTORISCH SLECHT JAAR
VOOR WEIDEVOGELS

Wil je mij blijven zien?
Het aantal weidevogels neemt dramatisch af. Er is steeds minder plek 
voor ze. In natuurgebieden voelen ze zich wel thuis, maar dat is niet 

genoeg om ze in ons Friese landschap te kunnen behouden.

De tureluur met haar ‘pykjes’. Dit prachtige beeld is geen vanzelfsprekendheid meer. Wij kunnen 
ons niet voorstellen dat deze weidevogel verdwijnt en alleen nog te zien is op foto’s. Jij wel?

Investeer in een toekomst mét weidevogels
Bij It Fryske Gea stijgt het aantal broedparen van weidevogels. Een duidelijk signaal dat 

onze aanpak werkt. Daarom willen we het leefgebied van de weidevogels uitbreiden door 
de aankoop van grond. Dit kost geld en daarbij hebben wij jouw hulp nodig!

“straks hebben we alleen nog de foto’s”

Doneer en we betalen je terug in natuur
www.itfryskegea.nl/red-de-weidevogel
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Volg de zeearenden via ‘Beleef de Lente’
Op 1 maart startte de livestream van ‘Beleef de Lente in It Fryske Gea’ met nestcam-beelden 

van de zeearenden in De Alde Feanen. Ditzelfde zeearend-koppel zette voorgaande jaren menig 

kijker op het verkeerde been door een nest te bouwen voor de camera, maar elders succesvol 

te gaan broeden. Op die locatie hangt 

dit jaar de nestcam. Het gedrag van het 

liefdespaar is veelbelovend. Nestbouw, 

knuffelgedrag, ‘dobjen’ en een specta-

culair uitzicht, het staat allemaal op de 

beelden. “Vanaf januari waren ze zelfs al 

druk in de weer om het nest op te kale-

fateren”, geeft vrijwilliger en zeearend 

blogger Andries Dijkstra aan. 

In totaal vonden maar liefst drie zeearend-koppels It Fryske Gea als vruchtbare broedplaats. 

Twee locaties, waaronder De Alde Feanen, waren al eerder bezet, maar de derde plek is nieuw! 

De Alde Feanen heeft zich dan ook al bewezen als veilige thuisbasis voor deze majestueuze 

roofvogels. De goede waterkwaliteit, moerasnatuur, voldoende voedsel en rust, maken dat 

het zeearend-koppel hier de voorgaande vier jaren al zes jongen heeft grootgebracht, die ook 

allemaal zijn uitgevlogen.

Natuurbeleving op veilige afstand Thuis genieten van de natuur en afstand houden van elkaar, 

dat kan met de zeearend-nestcam. Andersom geldt dit ook voor de roofvogels. Zij hebben rust 

nodig om succesvol te kunnen broeden. Houd onze website in de gaten, volg de livestream en 

houd de blogs en clipjes van de hoogtepunten in de gaten. Zo mis je niks!

 www.itfryskegea.nl/zeearend

4

GEANIJS
Voor meer informatie:  WWW.ITFRYSKEGEA.NL/ACTUEEL

Steun van de
Nationale Postcode Loterij
LandschappenNL ontving ook dit jaar weer 

13,5 miljoen euro van de Nationale Postcode 

Loterij (NPL) voor natuur en landschap in alle 

provincies. Dankzij de steun van de NPL heeft 

It Fryske Gea gebieden zoals de Binnemie-

de- en Weeshúspolder en het Noarderleech 

aantrekkelijker kunnen maken voor de weidevogels! Daarnaast konden we herstelwerkzaam-

heden langs de Friese IJsselmeerkust uitvoeren en grond aankopen zoals de Séfonsterpolder. 

We zijn dan ook verheugd dat de Nationale Postcode Loterij de samenwerking met Landschap-

penNL met vijf jaar heeft verlengd. Sinds 1996 ontvangen de samenwerkende provinciale 

Landschappen en provinciale Landschapsbeheerorganisaties jaarlijks een bijdrage om, samen 

met vele vrijwilligers, natuur en landschap voor nu en in de toekomst te behouden en beleef-

baar te maken. Daarnaast biedt de NPL-steun de mogelijkheid om bijzondere projecten uit te 

voeren die anders niet eenvoudig zijn te realiseren.

Bedankt deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, mede namens de weidevogels!
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Gedrag
Ook in It Fryske Gea zien we een enorme 

toename van bezoek aan natuurgebieden. Dat 

komt vooral door de situatie waarin de wereld 

zich bevindt en de beperkingen die ons dichter 

bij huis houden.

Natuurlijk zijn we blij dat zoveel mensen 

van de Friese natuur kunnen en willen genie-

ten. Tegelijkertijd is er zorg. De toeloop maakt 

pijnlijk duidelijk hoe weinig natuur we hebben 

in ons land, zeker ten opzichte van het aantal 

inwoners.

Een andere zorg is hoe bezoekers omgaan 

met toegangsregels in onze gebieden. Zijn de 

borden wel gelezen? Komt iedereen wel om 

van de natuur te genieten? Of is het uitlaten 

van de – wellicht onlangs aangeschafte – hond 

enkel de reden? Ook dat mag, maar dan wel de 

lijn vast! En daarnaast…

Niet iedereen weet wat zijn of haar 

gedrag teweegbrengt onder de natuurlijke be-

woners van het terrein. De meeste bezoekers 

zien geen probleem in hun aanwezigheid. Ook 

niet in die van hun o zo leuke, goed luisterende 

viervoeter of (semi-)professionele camera. 

Maar broedende vogels, zoogdieren met jon-

gen en reptielen raken snel verstoord. Vooral 

in het voortplantingsseizoen. Ze raken soms 

zo erg van slag, dat ze niet in staat zijn een 

volgende generatie voort te brengen.

Om iedereen te wijzen op mogelijke 

gevolgen van hun terreinbezoek, zijn we een 

gedragscampagne gestart. Een campagne om 

de bewustwording te vergroten en daarmee 

de verstoring van de natuur in onze gebie-

den te beperken. Wanneer je oog krijgt voor 

de kwetsbaarheid van de natuur, wordt het 

bezoek ook nog eens veel interessanter. Wij 

hopen dat de campagne veel effect zal hebben, 

zodat we iedereen van harte welkom kunnen 

blijven heten.

We wensen iedereen heel veel plezier in 

onze natuurterreinen en rekenen daarbij op 

uw oplettendheid, steun en zorg!

Henk de Vries, directeur 



AAN HET WOORD

It Fryske Gea is verheugd over de aankoop van het Pastoriebosk, 

gelegen ten zuiden van de Binnenwei tussen de Hemrik en Spar-

jebird. Het voormalige hakhoutbos ligt op een zandkop ten zuiden 

van het beekdal van het Koningsdiep. Samen met een groot aantal 

andere, kleinere bospercelen en houtwallen en singels vormt het 

een belangrijk landschapselement. Daarnaast zorgen de voedse-

larme omstandigheden, de natuurlijke houtopstand en het grote 

aandeel ‘woeste grond’ voor een grote natuurwaarde.

Lysbeth Nicolai, vrijwilliger bij It Fryske Gea
Fotograferen is hot! De fotografiegroepen online zijn niet te tellen. Het tv-programma 

‘Het perfecte plaatje’ is erg populair. En al wandelend schieten de natuurfotografen uit 

de grond. Dit varieert van volledig uitgerust in camouflagekleding, met een lens waar je u 

tegen zegt, tot een snel kiekje met de mobiel. Ieder zijn ding, denk ik dan maar. Zolang we 

elkaar en de natuur maar met respect behandelen. Dát en je eigen verhaal vertellen, is wat 

ik kinderen tijdens de natuurfotografie-excursies van It Fryske Gea leer. Ik moedig ze aan om 

anders te durven kijken; ga maar plat op de grond liggen, maak de horizon maar scheef, kijk 

maar wat je ziet als je heel dichtbij of juist ver weg bent. Dit kan nu even niet, maar des te leuker 

is het dat ik nu in de jury zit van de fotowedstrijd Kiek ’es! Elke maand komt It Fryske Gea met een 

nieuwe foto-opdracht, waarbij de mooiste verhalen binnenstromen. Ik laat mij altijd graag verrassen. 

Dus doe vooral mee en fotografeer deze maand jouw perfecte vogelplaatje! En de opvatting van 

perfect is helemaal aan jou om te vertellen.

 Meedoen? Kijk op www.itfryskegea.nl/kiek-es

Vernieuwd uitzichtpunt Ryptsjerksterpolder
De zomerpolders van de Ryptsjerksterpolder, onderdeel van de Grutte Wielen bij Leeuwar-

den, halen bij de eerste vorstperiode regelmatig de nationale televisie. ‘s Winters staan deze 

polders onder water. Ze zijn altijd snel bevroren en leveren ‘veilig’ schaatsijs. De ondergelo-

pen polders hebben ook een voordeel voor de natuur. Veel ganzen, eenden en zwanen nemen 

’s winters dit gebied in gebruik als veilige slaapplaats. In het voorjaar zijn de droogvallende 

polders een eldorado voor grote aantallen steltlopers als kemphaan en grutto die vanuit hun 

zuidelijke overwinteringsgebieden weer op doortrek zijn naar hun noordelijke broedgebie-

den.

Dit alles is prachtig te overzien vanaf het onlangs vernieuwde uitzichtpunt, bereikbaar vanaf 

de Westerdyk. Een veilige betonnen trap leidt nu naar het uitkijkpunt, waar bezoekers kunnen 

genieten van het uitzicht. Bij slecht weer kunnen ze schuilen onder een afdak in de vorm van 

een zuidwester, gedragen door een stalen kolom. In de dakconstructie zitten openingen om 

vleermuizen een thuis te bieden. 

Aankoop Pastoriebosk bij Hemrik

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

Periodieke schenking
Mw. H. van Randen: € 50,-

Ondernemersfonds
OVM Makkum voor infopaneel
Makkumersúdwaard: € 2.000,-

Prins Berhard Cultuurfonds
Fryslân voor Snippenflouw

Rysterbosk: € 1.000,-

Nalatenschap mw. R. de Vries-Veenstra

Van Heloma Stichting
voor restauratie molen De Gooyer: € 4.000,-

Schenking mw. T. van Duijn – Akkersdijk
voor het Otterfonds: € 50,-

Schenking Andrej van Mil, 
opbrengst verkoop van een
kalender met zelfgemaakte

natuurfoto’s: € 100,-

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 

0512-381448 of
j.uildriks@itfryskegea.nl

ANBI-status It Fryske Gea
Voor de Belasting- 

dienst zijn éénmalige giften 
aan een goed doel aftrekbaar 

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

www.itfryskegea.nl/steun-ons
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Het is nog vroeg in het voorjaar als 

Jan Jelle Jongsma (districtshoofd 

Noard) en Jouke Vlieger door de 

Binnemiede- en Weeshúspolder 

lopen. Weidevogelcoördinator Jouke 

wijst op perfect ronde kuiltjes in het 

korte gras: kievitsnesten. “It mantsje 

makket der ferskeidene, it wyfke 

siket der ien fan út.” Het water in de 

greppels en de sloten staat opvallend 

hoog en een eindje verderop is een 

Binnemiede- en Weeshúspolder:
op maat voor weidevogels

yn de manier fan buorkjen.” Dicht 

bij de boerderij lagen begraasde 

en bemeste weiden, verderop het 

hooiland en daarna kwam het nattere 

‘bûtlân’ (boezemland) dat pas in juli 

kon worden gemaaid. “Sa ûntstie 

der in oergong fan rike nei earmere 

grûn.” Weidevogels gedijden goed 

bij de variatie en kleinschaligheid. It 

Fryske Gea benadert dat in de polder 

zo dicht mogelijk. En dat steekt heel 

nauw.

“It begjint mei wetter”, zegt Jouke. 

In het begin wordt gezorgd voor 

een hoge waterstand. Dat stuwt het 

bodemleven omhoog, zodat bijvoor-

beeld wormen beter bereikbaar zijn. 

Bovendien vertraagt het de grasgroei 

en is het een behoud voor de veen-

grond.

Schijn bedriegt. Een bescheiden 

grasland onder de rook 

van Leeuwarden blijkt een 

belangrijk weidevogelgebied: de 

Binnemiede- en Weeshúspolder.

Tekst: Cecile Huitenga 
Foto's: Fonger de Vlas en Jouke Vlieger

stuk plas-dras. Daarboven buitelen 

behalve kieviten ook tureluurs en 

leeuweriken. Hun geroep en gekwet-

ter versterkt de weldadige rust.

De naast elkaar gelegen Binnemie-

depolder en Weeshúspolder vormen 

een stuk grasland van 179 hectare 

in het westen van natuurgebied de 

Grutte Wielen, tot aan de vaart de 

Murk. Deze winterpolder is één van 

de belangrijkste weidevogelgebieden 

in Noord-Fryslân, vertelt Jan Jelle.

Mozaïekbeheer
Dat is te danken aan een gevari-

eerd graslandbeheer, op maat voor 

verschillende weidevogels. “Mozaïek-

beheer”, zegt Jouke. Het grijpt terug 

op vroeger, ook al hadden boeren er 

toen nog nooit van gehoord. “Dochs 

bestie it al. It lei gewoan besletten 
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Jouke Vlieger bij een gruttokuiken

Grutto's hebben baat bij bloemrijke weiden
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Wandelen
Buiten het broedseizoen is de 
Binnemiede- en Weeshúspolder 
geopend voor bezoekers. Ga vanaf 
vogelkijkhut It Set (bij Kooiweg 3, 
Gytsjerk) langs de Buismanskoai. Na 
een hek gaat het – doodlopende – 
weggetje verder door de polder.

Vogelkijkhut It Set geeft een mooi 
zicht op de Sierdswiel en de Ryp-
tsjerksterpolder.

Dit project is mede mogelijk ge-
maakt door bijdragen van diverse 
vermogensfondsen en schenkingen 
van particulieren. Ook een bijdrage 
leveren? Kijk op www.itfryskegea.nl/
donaties

Lappendeken
Jouke laat vervolgens zien hoe de pol-

der als een lappendeken is opgedeeld 

in blokken met verschillend beheer. 

Met tussenpozen worden die na 

elkaar gemaaid, waardoor de polder 

steeds voorziet in delen met lang 

en delen met kort gras. Wanneer er 

geen nesten zijn, grazen op sommige 

stukken koeien. Dat zorgt voor een 

mix van lage en hogere graspollen en 

voor onderdrukking van overheer-

sende grassen, waardoor de typische 

graslandsoorten meer kans krijgen.

De sloten, greppels, plas-drasgebie-

den en ook bemesting brengen nog 

meer variatie. De mest wordt voor 

het broedseizoen uitgereden op be-

paalde polderdelen, wat veel wormen 

oplevert. Bloemrijke percelen worden 

juist zo weinig mogelijk bemest. “Oer 

in skoftke kleuret it fjild hjir giel en 

read, in âlderwetsk dekôr.” Jouke 

verheugt zich op het aanzicht, maar 

vooral: het levert volop insecten.

Ideaal
It Fryske Gea stemt alles zorgvuldig 

af met bijvoorbeeld de pachters, 

loonwerkers en het waterschap. Het 

gaat vooral om het kiezen van het 

juiste moment en de goede plaats, 

zodat voor iedere soort de ideale 

omstandigheden klaarliggen. Voor-

afgaand worden de broedvogels in 

kaart gebracht in samenwerking met 

vogelwachters en tellers. Ook het 

bijhouden van de broedtiming van de 

verschillende soorten is belangrijk. 

Het weidevogelbeheer werpt zijn 

vruchten af. Allerlei vogels vinden 

hier, op een beperkt areaal, alles wat 

zij nodig hebben. 

Zo zijn grutto’s tastjagers die wormen 

zoeken in een zachte bodem, terwijl 

hun kuikens voor vliegjes en andere 

insecten afhankelijk zijn van bloem-

rijk grasland. Kieviten daarentegen 

houden van overzicht, zodat ze 

prooidieren en vijanden in de gaten 

kunnen houden. Hun jongen nemen 

ze vaak mee naar de kort begraasde 

en gemaaide percelen. Ook vogels als 

de watersnip, slobeend, zomertaling 

en kemphaan voelen zich thuis in de 

Binnemiede- en Weeshúspolder, al is 

de kemphaan helaas een zeldzaam-

heid geworden.

Wachtlijst
De samenwerking met onder andere 

de pachters verloopt uitstekend. Jan 

Jelle: “Sûnt wy minder pachters haw-

we, is it ek in stik makliker. En sy sjog-

ge it belang foar de greidfûgel.” Ieder 

heeft in zijn deel van alles wat. Dat ze 

hun ruige mest hier kwijt kunnen, is 

ongetwijfeld een pluspunt. “Wy binne 

bliid mei de pachters en sy mei ús. Wy 

hawwe sels in wachtlist!”

De mannen kijken om zich heen. Het 

zou mooi zijn als het omliggende ge-

bied kan gaan dienen als bufferzone. 

De wens is ook meer een eenheid te 

vormen met de Ryptsjerksterpolder, 

in het oosten van de Grutte Wielen. 

Daar is het op dat moment trouwens 

een drukte van belang met onder 

meer net aangekomen trekvogels, 

waaronder grutto’s. Ze doen zich te 

goed in het nog natte land, voor ze 

verder gaan naar een broedgebied, 

bijvoorbeeld de Binnemiede- en 

Weeshúspolder.

Jan Jelle kijkt ook met tevredenheid 

naar de resultaten van onderhouds-

werkzaamheden in de Binnemie-

de- en Weeshúspolder. “Ûnder de 

grûn hat de Provinsje Fryslân dûkers 

en dammen fernijd, boppe de grûn 

hawwe wy hekken en behearpaden 

opkreast.” Hij duwt een nieuw hek 

open, mét It Fryske Gea-logo. “Wy 

kinne hjir mei it greidfûgelbehear wer 

jierren foarút.”

7



Historisch slecht
jaar voor weidevogels

“Als het hier niet kan, kan het nergens.

Ik voel dat als een verantwoordelijkheid.”

Voor de oudere generatie 

Friezen hoort het bij de 

lente: de grutto op een hek, 

kieviten buitelend door de 

lucht, het gekwinkeleer van 

de veldleeuwerik… Voor 

jongeren is de aanwezigheid 

van weidevogels inmiddels 

minder vanzelfsprekend. De 

aantallen dalen drastisch de 

afgelopen decennia.

Tekst: Janna van der Meer

Weidevogels zijn tegenwoordig be-

schermd en we vinden ze zo belangrijk 

dat we er miljoenen euro’s subsidie aan 

uitgeven. Toch gaat het, vooral met de 

grutto en de kievit, enkel bergafwaarts. 

Sinds 1990 nam de gruttopopulatie met 

meer dan zestig procent af en daalde het 

aantal kieviten met meer dan veertig 

procent (Bron: Sovon). Hoe kan dat?

Broedsucces
In het jaarbericht ‘Weidevogels in Frys-

lân’ rapporteren zes partijen tezamen 

over het afgelopen jaar 2020: De Bond 

van Friese Vogelwachten (BFVW), 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kol-

lektivenberied Fryslân (KBF), It Fryske 

Gea, Staatsbosbeheer en Natuur-

monumenten. 

In het voorwoord wordt meteen de toon 

gezet: “Dit jaar zal de boeken ingaan 

als een historisch slecht jaar voor het 

broedsucces van de weidevogels. We 

spreken hier als redactie de hoop uit dat 

er naar aanleiding van dit jaar daad-

krachtige stappen zullen worden gezet 

om het tij te keren.” 

Eén van de auteurs van het jaarbericht 

is Mark Hilboezen, als ecoloog verbon-

den aan It Fryske Gea. Hij vertelt dat 

kuikenoverleving het grootste probleem 

vormt.

Modern grasland
Weidevogelkuikens eten namelijk insec-

ten en die hebben op hun beurt kruiden 

nodig. In de moderne weilanden, waarin 

Een buitelende kievit (foto: Hans Pietersma)
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zo efficiënt mogelijk Engels raaigras 

wordt geteeld, is echter geen ruimte voor 

‘onkruid’. Ook niet bevorderlijk voor het 

voedselaanbod zijn het lage grondwater-

peil en de intensieve bemesting. Zo kan 

het gebeuren dat boeren en vrijwilligers 

steeds op de nesten gepast hebben en 

dat er redelijk wat broedsels uitkomen, 

maar dat de jonge vogeltjes vervolgens 

verhongeren. Ze kunnen geen eten 

vinden! 

Een ander nadeel van het Engelse raai-

gras is de dichte structuur: voor kuikens 

is het een ondoordringbare jungle. Ook 

het vele maaien, vaak wel zes tot acht 

keer per jaar, is slecht voor de weide-

vogelstand en het broedsucces. Het 

ontbreekt de jonge dieren aan bescher-

ming en tal van kuikens sneuvelen in de 

messen. 

Roofdieren
En dan zijn er nog de predatoren, zoals 

vos, marterachtigen en roofvogels. Hun 

aantal nam extra toe door de muizen-

plaag van 2019. Toen konden dieren 

die graag een muisje lusten veel jongen 

grootbrengen. Dezelfde dieren ver-

schalken ook graag een weidevogelei of 

-kuiken. In 2020 waren er veel minder 

muizen en relatief veel roofdieren, met 

alle gevolgen van dien. De hoop is nu dat 

de roofdieren, door het lagere voedse-

laanbod, afgelopen jaar minder nakome-

lingen hebben grootgebracht.

Kerngebieden
Wat nu? ”De agrarische weilanden moe-

ten veranderen”, zegt Mark Hilboezen. 

“Voor een robuuste weidevogelpopulatie 

is het areaal natuurgebieden in Friesland 

te beperkt. Helaas zitten agrariërs aan 

allerlei financiële verplichtingen vast 

en hebben ze daardoor vaak andere 

prioriteiten. Wat mij betreft is daarom de 

politiek aan zet. Ik heb mijn hoop geves-

tigd op het ‘Aanvalsplan Grutto’.”

Dit plan werd op 18 november 2020 

aan minister Schouten overhandigd en 

is een initiatief van oud-minister Pieter 

Winsemius, de Friese Milieu Federatie, 

Vogelbescherming Nederland en It 

Fryske Gea. Het stelt onder meer dat 

de zogenaamde kerngebieden moeten 

worden vergroot. In deze aaneengeslo-

ten gebieden kunnen weidevogels onder 

gunstige omstandigheden hun jongen 

grootbrengen. Het aanvalsplan wordt 

gesteund door zes weidevogelprovincies, 

boeren organisaties en natuurorganisa-

ties.

Volgens de minister komt het op een 

goed moment, omdat er mogelijkheden 

zijn tot een belangrijke samenwerking. 

De weidevogelproblematiek raakt name-

lijk aan wat er speelt bij andere hot topics 

als de bodemdaling in de veenweiden, 

de klimaatverandering en het Europese 

landbouwbeleid.

Maar waarom zijn grutto’s en andere 

Nederlandse weidevogels eigenlijk zo 

belangrijk? Hilboezen: “Het Nederlands 

landschap is van oudsher zeer geschikt 

en belangrijk voor het behoud van wei-

devogels. Bovendien spelen ze een voor-

name rol in de Friese traditie, cultuur en 

aantrekkelijkheid van het landschap. Er 

zijn niet voor niets zoveel vrijwilligers 

werkzaam bij organisaties die zich inzet-

ten voor het behoud van deze dieren.”

“Bovendien hebben ze een belangrijke 

signaalfunctie. Als de weidevogels het 

goed doen, leeft ons platteland. Dan 

is er voldoende bodemleven, zijn er 

insecten, kruiden, noem maar op. Al 

die kenmerken maken onze provincie 

tot een nog mooiere en gezondere plek 

om te wonen en bezoeken. Bovendien 

hebben weidevogels ook rechten. Ze 

overwinteren in Zuid- en West-Europa 

en in Afrika, maar dit is hun broedgebied. 

Tachtig procent van de grutto’s broedt 

in Nederland en een groot deel daarvan 

in Friesland. Vroeger vonden ze hier de 

ideale omstandigheden om hun jongen 

op vleugels te krijgen, ze kunnen niet 

uitwijken naar een ander gebied. Als het 

hier niet kan, kan het nergens. Ik voel dat 

als een verantwoordelijkheid.”

Broedende grutto (foto: Albert Wester) → 
Veldleeuwerik (foto: Albert Wester) ↓ 

Ecoloog Mark Hilboezen (foto: Fonger de Vlas)
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De kemphaan is een steltloper met 
een relatief groot lichaam, een 
vrij lange hals en een middellange 
snavel die wat naar beneden 
buigt. Het voedsel bestaat in het 
broedseizoen uit insecten en larven, 
maar daarbuiten halen ze hun snavel 
ook niet op voor kreeftachtigen, 
wormen, slakjes of wat ze maar 
kunnen vinden. Het is met recht een 
spectaculaire weidevogel, vooral 
wanneer de territoriale mannetjes 
het broedkleed dragen en kraag en 
kuif opzetten. Hij staat dan samen 
met zijn soortgenoten klaar voor de 
schijngevechten om de vrouwtjes te 
versieren. Een vechtlustig persoon 
noemen we niet voor niets een 
kemphaan. En het gezegde ‘vechten 
als kemphanen’ zegt ook genoeg. 

Schijngevechten in broedkleed
Als er één vogel is die op de vogelcatwalk hoge ogen zou scoren, 
is het de kemphaanman met zijn schitterende broedkleed met 
kleurrijke kraag en kuif. Helaas wordt de kemphaan, die broedt in 
schrale, vochtige, bloemrijke graslanden, zeer ernstig bedreigd. 
Ons land telt nog slechts vijftien tot dertig broedparen, een schril 
contrast met de 6000 broedparen halverwege de vorige eeuw. 
Ook in de altijd zo belangrijke Warkumerbûtenwaard broedt nog 
slechts sporadisch een kemphaanhen. Wel is het gebied nog steeds 
een belangrijke pleisterplaats voor deze trekkende steltloper.  

Tekst: Roely Boer
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Overigens hebben niet alle 
kemphaanmannen hetzelfde 
prachtige baltstenue. De kleuren 
variëren van zwart, roodbruin en 
oranje tot wit. Dan is er ook nog 
verschil in egaal of gebandeerd. 
Zo’n dikke tachtig procent heeft 
zo’n kraag en kuif: de territoriale 
mannetjes of honkmannetjes. 
Een kleine twintig procent is een 
satellietmannetje. Slechts een 
miniem percentage van één procent, 
de faren, draagt het verenkleed 
van het vrouwtje maar heeft wel 
mannelijke geslachtsorganen. Tot 
welk type mannetje een kemphaan 
behoort, ligt erfelijk vast. In de 
Warkumerwaard zijn alle drie 
soorten nog te ontdekken, maar dan 
voornamelijk als trekvogel.  

Bijzonder paringsritueel 
Het paren van deze zeldzame 
weidevogel is een bijzonder ritueel. 
De territoriale mannetjes komen 
bij elkaar op de baltsplaatsen, de 
leks. Op deze ‘stoeiplaatsen’ van 
ongeveer één vierkante meter 
houden ze hun schijngevechten 
om de vrouwtjes met hun licht- 
of donkerbruine verenkleed en 
oranje poten te versieren. De 
kemphaanvrouwtjes komen niet 
alleen naar de voorstelling kijken, 
maar laten ook de oogjes vallen op 
hun favoriete mannetje. 

De mannetjes met opgezette kragen 
verdedigen hun territorium met 
verve, maar de satellietmannetjes 
proberen toch op een stukje aan 

de rand een hennetje te veroveren. 
Na dit paringsritueel, dat helaas 
nog maar weinig voorkomt in 
Nederland, wordt meestal een 
kwartet eieren gelegd in een 
spaarzaam bekleed kuiltje. Maar 
dan wel verborgen in de vochtige, 
schrale gras- en slikranden van 
slootjes en poelen. 

Man kemphaan bemoeit zich niet 
met het broeden en ook niet met de 
jongen, die overigens best van ver-
schillende mannetjes kunnen zijn, 
een bijzonder fenomeen. Na zo’n 
twintig dagen kruipen de jongen uit 
het ei. Het vrouwtje zorgt ervoor 
dat de nestvlieders, kuikens die al 
snel het nest kunnen verlaten, haar 
volgen en voedsel zoeken. Na zo’n 

Vechten als kemphanen (foto: Hans Pietersma)

Bezoek de Warkumerwaard
De Warkumerwaard is één van de parels van It Fryske Gea en een echte 

topper op het gebied van vogels. Het aantal vogels in dit natuurgebied is 

enorm. Hier struikel je bijna over de elegante weidevogels en de steltlopers. 

Het gebied bestaat uit twee gedeelten: de Warkumerbinnenwaard en de 

Warkumerbûtenwaard. Laatstgenoemde staat nog steeds onder invloed 

van het IJsselmeerwater.

  www.itfryskegea.nl/natuurgebied/warkumerwaard

Kemphaanvrouwtje (foto: Hans Pietersma)
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vijfentwintig dagen zijn ze vliegvlug. 
De mannen zijn dan al uit beeld ver-
dwenen. Die zijn in juni of juli al weer 
vertrokken.

Bedreigde soort
De kemphaan wordt ernstig bedreigd. 

Met als oorzaken vooral overbemes-

ting, intensief maaien, verlaging van 

het waterpeil én minder ruimte door 

bebouwing. Alleen in de natuurre-

servaten heeft de kemphaan nog een 

kleine kans. In 1950 telde ons land 

nog 6000 broedparen van deze spec-

taculaire steltloper. In 1980 was dat 

aantal al geslonken tot zo’n 800 tot 

1100. Rond 2002 was het met 120 

paren al veel stiller op de gemeen-

schappelijke baltsplaatsen. En nu nog 

eens twintig jaar later is het praktisch 

stil op de ‘datingplekken’, ook op de 

Warkumerwaard. 

Als broedvogel is de kemphaan in 

Nederland bijna uitgestorven. “Het 

is zo jammer dat ik die glorietijd 

niet heb meegemaakt”, zegt Harry 

Wijbrands. Als medewerker van It 

Fryske Gea, district West, is hij mede 

verantwoordelijk voor de inventari-

satie van de (weide)vogels. “Van mijn 

voorganger Tjerk Kunst hoorde ik 

wel de verhalen over de tijd dat de 

Warkumerwaard veel broedparen 

telde. En over het baltsen op de spe-

ciale plekken. In 1950 was de waard 

met 200 broedparen een belangrijk 

gebied. Tussen 1970 en 1990 was dat 

aantal al gereduceerd tot zo’n 40 tot 

50 paartjes. Nu worden er nog spora-

disch broedgevallen geconstateerd.” 

“De soort is wel lastig om te inventa-

riseren, want de vrouwtjes broeden 

alleen en zitten vooral op het nest. 

En dat nest is heel goed verstopt.” 

Bovendien komen de hennen, volgens 

Harry, door hun slechtere conditie 

soms ook moeilijker tot broeden. De 

vrouwtjes vertrekken ongeveer drie 

weken later dan de mannetjes uit 

het zuiden. Door dat latere vertrek 

hebben ze meer last van de droog-

te in de overwinteringsgebieden. 

Eten kunnen ze dan nog moeilijk 

vinden, terwijl ook de rui ze dan 

veel energie kost. “Dan wordt bijna 

5000 kilometer onafgebroken vliegen 

een hele opgave”, concludeert Harry.    

Belangrijke pleisterplaats
De Warkumerwaard mag dan nog 

minimaal dienstdoen als broedge-

bied, als pleisterplaats tijdens de trek 

is ze wel heel belangrijk. Duizenden 

van deze unieke steltlopers trek-

ken tweemaal over. In maart en 

april richting de broedgebieden in 

Scandinavië, Polen en Wit-Rusland, 

waaronder de bekende Pripjatdelta. 

Van juli tot september maken ze de 

reis in omgekeerde richting naar hun 

overwinteringsplaatsen in Spanje, 

Portugal en West-Afrika. Vooral de 

Niger, een binnendelta bij Mali, is bij 

de soort in trek.

"Heel zelden zien we op de buitenwaard op 
specifieke plekken nog het territoriale gedrag, 

want ze zijn trouw aan hun locatie."

Kemphaan (foto: Henk de Vries)

Harry Wijbrands in de Warkumerbûtenwaard (foto: Fonger de Vlas)

Structureel bijdragen
De weidevogels helpen en belastingvoordeel behalen? Dat kan met een periodieke schenking. Neem voor meer 

informatie contact op met adviseur Jan Bart via 0512 – 38 14 48 of doneren@itfryskegea.nl
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ROUTE
Deze 4 pagina’s 

kunt u vouwen tot 
een folder!

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.

FIETS-

Kleurrijke lusthof in het
groene hart van Fryslân

Slachtedyk
Informatie
Deze tocht over de Slachtedyk kan zowel 

vanaf Easterbierum als Raerd worden ge-

fietst. De beschrijving begint bij de zeedijk 

en eindigt bij de Laurentiuskerk in Raerd. Op 

beide plekken markeert een kunstwerk het 

begin- en eindpunt.

Vanaf de zeedijk de Slachte volgen naar 

knooppunt 69. Vervolgens 12, 15, 16, 96, 32, 

35, 28, 6, 25, 10, 46, 69, 50, 89, 13, 73, 12 en 

18 bij de Laurentiuskerk.



De Chinezen hebben hun Grote Muur, de Frie-

zen de Slachtedyk. Een monument van wils-

kracht en onverzettelijkheid. De middeleeuwse 

dijk, die vanaf de Waddenzee naar het midden 

van Fryslân loopt, toont hoe groot de invloed 

van de zee was op de Friese delta. En hoe de 

inwoners stukje bij beetje het heft in handen 

namen, de zee temden en het land in cultuur 

brachten. Deze fietstocht slingert door het boe-

renland waar de weidevogels gelukkig in het 

voorjaar nog zingen en het ‘doorzonlandschap’ 

weldadige vergezichten biedt. Sinds 2000 dient 

de 42 kilometer lange Slachte om de vier jaar 

zelfs als decor van een populaire marathon.

Vanaf de Waddenkust naar 
het groene hart van Fryslân

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



In hetzelfde jaar 2000 kreeg It Fryske Gea de Slachte van 

Wetterskip Fryslân in beheer. Sindsdien koestert de natuur-

beheerder de dijk die als een geplaveid lint door het Friese 

boerenland meandert. Het cultuurhistorisch fenomeen maakt 

de wordingsgeschiedenis van Fryslân inzichtelijk en biedt 

fietsers en wandelaars bovendien een mooi zicht op graslan-

den en weidevogels. In het voorjaar klinkt er de roep van 

grutto, tureluur, kievit en wulp. De tocht voert langs enkele 

plas-dras boerenpercelen die laten zien hoe de tanende 

vogelstand een krachtige impuls kan krijgen.

Grote delen van Noord- en Noordwest-Fryslân lagen er 

rond 800 na Christus nog bij zoals het Waddengebied nu. 

Een land van water, zandbanken, kwelders en slikvelden, 

met nederzettingen op terpen. Een welvarend gebied. De 

biograaf van Bonifatius omschreef de Friezen als ‘vissen in 

het water én afhankelijk van de zee om van hier naar elders 

te komen’. Handels schepen onderhielden betrekkingen met 

plaatsen diep in Rusland, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk 

en Engeland. Kapitaalkrachtige zeevaarders en handelslie-

den verscheepten niet alleen landbouwproducten zoals wol, 

huiden, vee en zuivel, maar ook vis én zout dat uit veen werd 

gewonnen. 

De voorspoed luidde een sterke bevolkingsgroei in. De bewo-

ning breidde zich uit naar de kweldervlakten. Rond 900 telde 

Fryslân zo’n 30.000 inwoners, het was daarmee het dichtst-

bevolkte gebied in Noordwest-Europa. Het gewest Westergo, 

beschermd door dijkjes die later de Slachtedyk vormden, 

spande met maar liefst 125 dorpen de kroon. Om de terpen 

lagen lage ringdijken die in de daaropvolgende eeuwen met 

elkaar werden verbonden en opgehoogd om de boerenbe-

volking te beschermen tegen overstromingen. Zo eiste de St. 

Marcellusvloed op 16 januari 1219 nog duizenden levens.

 

Om zich te wapenen tegen de zee, begonnen de Friezen te 

werken aan een beschermende dijk die als een ring om de ge-

westen heen zou liggen. In 1156 meldde het ‘Oude Schouten-

recht’ al dat ‘de vrije Fries niet verder op krijgstocht hoeft te 

gaan (..) omdat hij de oever alle dagen verdedigen moet tegen 

de zoute zee’. Rond 1200 was de anderhalve meter hoge 

Slachtedyk gereed, zo’n vijftig jaar later volgde de afdamming 

van de Middelzee. De Slachte kreeg een rol als slaperdijk. Die 

bleek bij stormvloed nog van groot belang, zoals in 1825 toen 

de Zuiderzeedijken doorbraken en een derde van de provin-

cie blank kwam te staan. De Slachtedyk toonde daarmee voor 

de laatste keer haar waarde als waterkering. Vandaag de dag 

is de kronkelige dijk vooral een cultuurhistorisch icoon. En 

een prachtige fietsroute over ruim veertig kilometer, vanaf de 

Waddenzee tot in het groene hart van Fryslân.

1 De zilte geur van zee, wier en slijk waait over de dijk. Aan 

de andere kant kwetteren plevieren, krijsen meeuwen en 

kabbelt de branding. De trap naar boven loopt langs dijkstenen 

die de hoogte van de zeewering in voorbije tijden markeren. Die 

uit 1570 en 1574 zijn onleesbaar geworden door de inwerking 

van weer en wind. Duidelijk is dat de kruin toen tot slechts 

enkele meters hoog reikte. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 

1933 kwam die op 5,35 meter te liggen en tussen 1966 en 1975 

bereikte de kruin de huidige Deltahoogte van 9,40 meter boven 

N.A.P. Een metalen tafel, met daarin geëtst een plattegrond, laat 

zien hoe de Slachte haar spoor trekt door de Friese Delta. Op het 

talud dat afloopt naar de zee staat een mooie tekst als motto voor 

de dag: ‘Lit it gean  — Jou it oer — Haw it leaf.’ Een vlucht wulpen 

vliegt over en verdwijnt in de zeemist.

2 Vlakbij knooppunt 69 staat een monument dat de plek 

markeert van Getswerdersyl, een van de tien voormalige 

zijlen in de Slachtedyk. Die van Getswerdersyl, bij het 

vroegere gehucht Geatswerd, had sluisdeuren. De anderen 

konden worden gesloten met schotbalken. In 1982 is de sluis 

afgebroken en kwam de open vaarverbinding tussen Harlingen 

en Franeker te vervallen. Sinds die tijd moeten schaatsende 

Elfstedentochtrijders de weg over klúnen. De keersluizen waren 

nodig als de Friese boezem kampte met zware regen of als er toch 

onverhoopt door een dijkdoorbraak zeewater binnenstroomde. 

Het overtollige water werd dan geloosd. 

3 Vlak voor de A31 buigt de Getswerderdyk van de 

Slachtedyk af. Een fietstunnel onder de snelweg door voert 

langs waterpartijen en een groene zoom naar het centrum 

van Franeker. De stad is rond 800 na Christus ontstaan als 

een Karolingisch ‘Castellum’ en groeide uit tot het bestuurlijk 

centrum van het noordelijk deel van Westergo. In de vijftiende 

eeuw vestigde Albrecht van Saksen zich in Franeker, de naam is 

waarschijnlijk afgeleid van ‘Froonacker’, land van de heer. 

Omdat de plaats al vroeg tijdens de Tachtigjarige Oorlog de 

zijde van Oranje en de ‘Staatsen’ koos, kreeg het als dank in 

1585 als tweede stad in de Verenigde Republiek een universiteit 

toegewezen. Het fraaie stadhuis stamt uit 1591. Bij knooppunt 

15 naast het roemruchte Sjûkelân, het kaatsveld waar jaarlijks de 

PC plaatsvindt, staat de oudste studentenkroeg van Nederland, 

De Bogt fen Guné. Aan de Voorstraat, met aan het eind de 

Martinikerk, liggen Museum Martena en het Keatsmuseum die de 

rijke geschiedenis belichten.

4 Op verschillende plekken, zoals Titmûle bij Getswerdersyl 

en rechts van de weg bij knooppunt 16 ter hoogte van 

Kiestersyl, staan monumentale dijkhuizen pal aan de Slachte. 

Tijdens de fietstocht passeert u er een aantal. De bewoners 



jaren een weidevogeleldorado op zijn land. Achter op het erf 

staat een beeld in staal van een grote grutto als uithangbord 

en baken. De komende jaren werkt Nijdam samen met het 

Agrarisch Natuurfonds Fryslân aan de realisatie van een 

aaneengesloten plas-drasweide met vier vogelkijkhutten, 

een zwaluwwand en een bezoekerscentrum. De nadruk ligt 

op onderzoek naar het leef- en broedgedrag van kluten en 

grutto’s.

8 Voorbij Hidaardersyl bereikt de Slachte haar meest 

zuidwestelijke punt en buigt de middeleeuwse 

zeedijk af naar het oosten. De dijk heet hier Tjebbingadijk, 

Doniadyk, Sânleansterdyk en Hege Dyk om bij Boazum 

weer als Slachtedyk door het leven te gaan. Reahûs vormt 

een wonderlijke katholieke enclave in een overwegend 

protestants gebied. Er bevond zich een katholieke schuilkerk, 

de kapelaan geldt als de stichter van het dorp.

9 Vlak voor Reahûs ligt aan de Sânleasterdyk een van de 

oudste boerderijen van Fryslân. Onderzoek wees uit 

dat de eiken balken uit het dakgebint stammen uit 1595. De 

Sint-Martinuskerk in het verderop gelegen Boazum is nog 

een paar eeuwen ouder en is in de 12e eeuw gebouwd. Het is 

daarmee een van de oudste Romaanse kerken in de provincie. 

Tijdens de restauratie in 1941 is in het gewelf een schildering 

ontdekt van een baardloze Christus.

10 Bij Dillesyl was de Middelzee, die in verbinding stond 

met de Marneslenk die ten zuiden van Harlingen 

uitmondde in de Waddenzee, op haar smalst. Aan de 

overkant van het water lag Raerd op de oever van de Moezel 

in het gewest Oostergo. U fietst een klein stukje over de 

middeleeuwse zeebodem. In de brede grenssloot tussen 

beide gewesten, de Zwette, is een zijl aangelegd. Hier stond 

ook een herberg voor beurtschippers. In de winter fungeerde 

die als ‘ijsherberg’. Het verbouwde vroegere koetshuis, met 

theetuin en minicamping de Dille, bieden nu nog verpozing. 

Langs het fraaie Park Jongemastate - eveneens in bezit en 

beheer van It Fryske Gea - is het nog een kleine kilometer 

fietsen naar het centrum van Raerd. Aan de voet van de 

Laurentiuskerk staat een kunstwerk als markering van 

de meest zuidoostelijke punt van de Middelzee en de 

Slachtedyk.   

Krommesyl Schotbalken bij Krommesyl

mochten er gratis wonen en hadden het vruchtgebruik 

van een deel van de dijk. Als tegenprestatie onderhielden 

ze de dijk, de weg, de duikers en het sluisje. De huizen zijn 

eeuwenoud. Wachters in de tijd.

5 De Gertrudiskerk op de terp van Achlum stamt uit 

de twaalfde eeuw. Aan de rand van het dorp wijst 

een informatiebord de passant op het uitzicht richting 

buurdorp Arum. In de vlakte speelde zich op 4 juli 1380 een 

bloedige veldslag af tussen de monniken van Ludingakerk 

en Oldeklooster in Bolsward. In totaal sneuvelden ruim 

130 mannen, waaronder edelman Gale Hania. Even voorbij 

Achlum is de Slachtedyk een stuk onverhard. Links van 

de grasdijk liggen enkele plas-drasweilanden en klinkt de 

voorjaarsroep van kieviten, scholeksters en grutto’s. Een paar 

hazen staan op de achterpoten en zijn vooral druk met elkaar. 

Een mooi gezicht.

6 Ter hoogte van Tolsumersyl staat een sober 

kunstwerk dat verwijst naar de belangrijke functie 

van de schotbalkenhokjes waarvan er enkele nog langs de 

Slachtedyk staan. Bij zware storm stapelden de dijkwachten 

de in het hok opgeslagen schotbalken stevig op elkaar in 

de zijl, zodat het gevormde schot het opkomend water kon 

tegenhouden.

7 Wommels is een mooie plaats om even stil te staan. Het 

terpdorp herbergt zuivelmuseum It Tsiispakhûs dat ook 

de historie van de Slachtedyk belicht. Na de fietsbrug over 

de N359 is het linksaf 1,7 kilometer naar het centrum. De 

Slachtedyk gaat bij knooppunt 10 rechtdoor. In een bocht van 

de weg naar links ligt aan de rechterhand de weidevogelparel 

in wording van boer Murk Nijdam. De veehouder heeft een 

groot hart voor de weidevogels en creëerde in de loop van de 

Getswerdersyl



Beam
Mei it natuermonumint deun njonken 
ús hûs ha ik in haat-leafdeferhâlding. 
De sa likernôch 18 meter hege 
swarte els - omtrek 224 sentimeter- 
is mei syn alle kanten útbrûzjende 
koroanakapsel in opfallend 
oerbliuwsel út de perioade foardat 
ús jierren santich wenwyk út de grûn 
stampt waard. Dizze âldfader wie lang 
lyn ‘gewoan’ in beamke út sa’n klassyk 
rychje elzen oan in boeresleatsje yn it 
kûlisselânskip fan de Fryske Wâlden.

By’t hjerst en maitiids ferflok ik him 
omdat er dan fiks yn de rui is. Ik 
moat myn natuerbehear sokke tiden 
hegerop sykje om goaten en ôffieren 
frij te meitsjen fan amersfol blêden, 
katsjes, proppen en tûken. Ien kear 
wetterskea troch in ferstoppe pipe is 
genôch.

Yn ús relaasje ferliest de haat it lywols 
rojaal fan de leafde. De enoarme 
oerflakte fan syn djip-grillige bast is 
in aaiwytryk sneupersparadys foar 
beamklever, -krûper, grutte bûnte 
spjocht en mies. Troch it sydrút mei 
ik alle dagen genietsje fan harren 
ûnfoarspelbere patrûljes. It útsjoch 

op sa’n libben monumint is noait 
gelyk en de kolossale kolom hout is 
in ûnwrikbere basis foar de nêst- en 
flearmûzekasten.

Wannear’t ik hjerstmis of winterdeis 
yn syn krún in ferskaat oan fyn 
fûgelpraat tinkeljen hear, is dat 
meast in wolk syskes of putterkes 
dy’t siedsjes út de elzeproppen fiskje. 
Mei in bytsje gelok sjoch ik se even 
letter werom yn it selskip fan soms 
samar twintich finken. As in kleurryk 
flierkleed bewege se harren oer 
de oprit, drok itend fan de massaal 
by elkoar waaide elzesiedsjes. Sa 
stadichoan ha ik in aardich listje mei 
waarnimmings. In hast kompleet 
fûgelgidske oan soarten fynt yn alle 
seizoenen skaad en beskûl yn ús 
reuze-els. Kwesty fan goed harkje en 
sjen. 

Dat sjen falt nachts fansels net ta, mar 
hy is der wol, de stienmurd. Doe’t ús 
auto lêstendeis foar in beurt yn de 
garaazje wie, belle de resepsjonist mei 
de fleurige meidieling: ‘Jo turboslange 
hat marterskea.’ Ik wit no teminsten 
wêr’t dat ding sit; al wer wat leard 

tanksij de biodiversiteit om hûs en 
hear.

Sjongt maitiids heech yn de elzetop de 
trouwe bûnte lyster syn prachtsangen, 
oan de foet, yn in ûndjippe hoale, hâldt 
Thür de wacht. It kabouterke komt 
streekrjocht út Gräfenroda dêr’t al 
sûnt 1874 in kabouterfabrykje stiet. 
It pypkjende terracottamantsje ha ik 
daliks in fêst kontrakt jûn. Syn funksje: 
beskermhear fan de beam. Ik leau yn 
gjin inkele god mar de ferhaleferteller 
yn my leaut wol yn kabouters. Al 
sûnt de iere midsiuwen swalkje dizze 
ierdmantsjes troch de bosken fan 
Noardwest-Europa. Froeger woene 
se net doge, jo moasten der foar 
oppasse hoewol’t de konflikten altyd 
in minsklike oarsaak hiene. Ik soe 
stommegraach wolle dat der op ’t 
heden folle mear fan sokke âlderwets 
lulke kabouters omstapten want der 
wurde hjoed de dei troch oerheid en 
partikulieren noch te faak sûnder 
needsaak beammen omseage. Elk 
hat altyd wol in ferlechje om nei de 
motorseage te gripen. Enfin, Thür hat 
syn strenge ynstruksjes, dus mei de 
elze-kening moat it goed komme.
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Fryske Gea zomer 2021 oplossing:  1-2-3-4-5-6  

 

 
 
 
 
 
Oplossing: “klaver” 
 

 

IFG-
gebied

plaats in 
Gelderland

mannetjes
bij

inpalmen

dieren-
verblijf

tennis-
organisatie

leeuwerik
(Frysk)

jongens-
naam

bolgewas

op
krachten
komen

unif orm

3

half -half -
edelsteen

dieren-
dokter

generaals-
bewind

4 openbaren

voorzetsel

meisjes-
naam

open
ruimte

tros
wormen

hectogram

vogelbek

slam-
pamper

roem

1

hard-
rubber kelner

5 Europeaan

plan
bev lieging

water in
Fryslân

koning
(Eng.)

water bij
Akkrum

voorzetsel
plaats in 

Gelderland

airbag
(af k.)

insnijding

toneel-
kunst

lidwoord

oude 
vertelling

2

inham
van de

zee
treiteren

6

S D O L A A
T O P A A S J U N T A

V E E A R T S U I T E N
I N A P E U R O N S

P L E I N N I K S N U T
E E E S T N E E

E B O N I E T R A K R
A B D R A M A T I E K

S N E D E L E G E N D E
K R E E K T E R G E N

Stuur de oplossing vóór 16 juli naar: It Fryske Gea, Postbus 3, 9244ZN Beetsterzwaag of info@itfryskegea.nl.

De winnaars krijgen een leuke verrassing! De oplossing van de vorige puzzel was Valkenier. De winnaars van de vorige 

puzzel zijn Welmoed Huitema en D. van der Meer.
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It Fryske 
Gea start 
gedrags-
campagne

“Met respect omgaan met

de natuur én met elkaar” 

Honderdduizenden 
bezoekers weten jaarlijks 
de natuurgebieden van It 
Fryske Gea te vinden. Even 
uitwaaien, de gedachten 
verzetten, genieten van 
bloemrijke graslanden, 
heide, moerassen, bossen, 
kwelders, het eilandgevoel. 
Dat is goed voor een mens, 
helemaal in ‘coronatijd’. 
Belangrijk is wel dat we ons 
aan de regels houden die in de 
natuurgebieden gelden. Deze 
gedachte staat centraal in 
een nieuwe campagne van It 
Fryske Gea.

Tekst: Henk Dilling

Foto's: Wendy Thomassen, Trea Knoops, Fonger de Vlas

Bijna negentig procent van de ruim zes-

tig natuurgebieden van It Fryske Gea 

is opengesteld voor natuurvriendelij-

ke vormen van recreatie: wandelen, 

fietsen, roeien, kanoën en zwemmen of 

schaatsen. Voor ieder wat wils en volop 

genieten dus! Maar soms heeft dat ook 

een keerzijde, voor de natuur.

“Mensen hebben vaak niet eens in de 

gaten dat ze overlast veroorzaken”, 

zegt communicatiemedewerker Wendy 

Thomassen van de natuurvereniging. 

“Dat is meestal onwetendheid. Om 

daar verandering in te brengen, starten 

we een gedragscampagne waarin we 

vertellen waarom het zo belangrijk is 

om je in een natuurgebied aan de regels 

te houden. Daarbij draaien we de rollen 

om: hoe zou jij het vinden als je in je 

eigen leefomgeving wordt opgeschrikt 

door ongewenste bezoekers? Terwijl je 

bijvoorbeeld net aan het eten bent of 

een bad neemt? Een serieuze bood-

schap met een vette knipoog.”

Ambassadeur en gastheer  
It Fryske Gea brengt de boodschap via 

de sociale mediakanalen Facebook, 

Instagram en Twitter, haar website en 

flyers onder de aandacht. Gericht op 

het broedseizoen, de vakantietijd en 

het vaarseizoen. Wanneer het extra 

druk is en de natuur ook kwetsbaar 

is. De campagne ondersteunt 

het werk van de buitengewoon 

opsporingsambtenaar (boa) of 

toezichthouder in de natuurgebieden 

van It Fryske Gea. 

Richard Bonthuis is één van die 

toezichthouders. Voor Richard voelde 

het als een droom die uitkwam, toen 

hij na een kwart eeuw fabriekswerk 



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 foto-opdracht. 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!
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“Met respect omgaan met

de natuur én met elkaar” 

een baan kreeg in het groen. “Ik ben 

mijn hele leven al het liefst buiten. Als 

je dan de kans krijgt om in de natuur 

te werken, ben je een bevoorrecht 

mens.” Hij treedt op als ambassadeur 

en gastheer van It Fryske Gea en 

controleert op naleving van de 

natuurregels. Als iemand die regels 

overtreedt, dan mag hij een boete 

geven. “Mijn belangrijkste wapen is 

echter het gesprek”, zegt hij. 

“Soms is dat lastig. Mensen houden er 

niet zo van te worden aangesproken 

op hun gedrag. Maar ik wil ze laten 

inzien waarom iets nadelig of zelfs 

schadelijk is voor de natuur. Neem 

bijvoorbeeld de kwelder bij Westhoek, 

een waardevolle plek voor wadvogels. 

Zodra het wad bij hoogwater onder 

water loopt, verplaatsen tienduizenden 

vogels zich naar de hoger gelegen 

kwelder om te rusten. Een loslopende 

hond die alle kanten op rent, verstoort 

die rust. De vogels vliegen op en gaan 

een paar honderd meter verderop 

zitten. Mensen vinden die opvliegende 

vogels prachtig om te zien, maar het 

is wél verstoring. Het kost ze energie 

die ze juist nodig hebben voor hun 

trektocht in het voor- en najaar.”

Weg kwijt
Ook dieren die je vrijwel nooit ziet 

houden niet van loslopende honden, 

vertelt Richard. Een das bijvoorbeeld. 

“Door de geur van een hond bij de 

dassenburcht vertrouwt de das zijn 

huis niet meer en moet hij een nieuw 

onderkomen zoeken. Ook een haas 

heeft last van loslopende honden. 

Omdat ze geen hol hebben om in weg 

te kruipen, kunnen ze alleen maar hard 

wegrennen als ze worden achtervolgd. 

Als ze jongen hebben, vinden ze die 

vaak niet meer terug na hun vlucht. 

Ook reeën zijn schrikachtige dieren. 

Wanneer ze in paniek raken, slaan ze 

op de vlucht. Door dat soort schrik- en 

angstreacties gebeuren er soms ook 

nog verkeersongelukken.”

Moeilijker is het niet
Als Richard met bezoekers in gesprek 

gaat en uitleg geeft, valt bij de meeste 

mensen gelukkig het kwartje. “Dan 

realiseren ze zich wat het belang is van 

een bepaalde plek. Ik doe vooral een 

beroep op de verantwoordelijkheid 

van al die fietsers, wandelaars, ruiters, 

bootjesmensen en hondenbezitters. 

Mensen zijn gelukkig in ruime 

meerderheid meestal wel voor rede 

vatbaar. We moeten met respect 

omgaan met de natuur én met elkaar. 

Zo eenvoudig is het eigenlijk.”

Richard Bonthuis in gesprek met bezoekers

Ook een nog zo rustige huishond kan veranderen in een heuse jachthond bij het zien van wild

De trouwe viervoeter keurig aan de lijn



Yn maaie en juny is it Noarderleech op syn moaist. Alteast, dat fynt Gea-
frijwilliger Jan de Boer. Reden genôch om mei him op ‘en paad te gean yn 
dit unike kwelderareaal. As natuergids, oplieder én fûgeler hat er genôch te 
fertellen. Bygelyks dat dit bûtendykse gebiet net allinne belangryk is foar 
briedende waad- en kustfûgels, mar ek foar greidfûgels. 

Tekst: Marrit de Schiffart
Foto: Dico de Klein
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OP 'EN PAAD MEI  JAN DE BOER

GREIDFÛGELS SPOTTE OP

IT NOARDERLEECH



“Fûgels spotte dochst mei dyn 
eagen en earen.” Jan krûpt direkt yn 
syn rol as oplieder as er tsjinoer it 
Kweldersintrum de seedyk op rint. 
De fokus leit hjoed op greidfûgels. 
Yn ’e maitiid briede dy manmachtich 
op it Noarderleech. Moai, want yn 
dit rêstige gebiet wurdt let meand 
en dus hawwe de jongen in goeie 
kâns om grut te wurden. “Fan de 
tradisjonele greidfûgels dogge 
foaral de ljip (kievit), tsjirk (tureluur) 
en de strânljip (scholekster) it hjir 
goed,” fertelt Jan. “De skries (grutto) 
wat minder, dat hat wierskynlik 
mei de biotoop te krijen, hast hjir 
swiere klaai, sawol oerstreaming as 
útdrûging komme foar.”

Alle jierren telt Jan de briedfûgels 
mei syn âlde aaisikersmaten, in 

“Wy kenne inoar al mear as fyftich 
jier. In skoft lyn stapten wy oer fan 
aaisykjen nei briedfûgeltellen, fan 
kop omleech nei kop omheech, 
sis ik ek wol.” Neist de ‘Big Four’ 
briede hjir ek lytse greidfûgels 
lykas de ljurk (leeuwerik) en de 
piipljurk (graspieper). Jan wiist in 
pear ljurkjes oan. “Sjochst se op en 

gedrach. Piipljurken en ljurken 
lykje op elkoar, mar net kwa lûd; 
de iene pipet en de oare sjongt. 
De fûgeltsjes ha hjir grutte kâns 
om jongen grut te krijen. Fan aai 
oant ‘vliegvlug’ ha se sa’n seis 
wiken nedich, gewoan greidlân 
is dan al meand.” Foaral de ljurk 
docht it goed op It Noarderleech, 

Nettsjinsteande de sâlte grûn is der 
foar greidfûgels genôch fretten. Ek 
de rêst en de grutte fan it gebiet, wol 
5000 hektare, lokket de fûgels.

Oare wrâld
Boppe op ’e seedyk bliuwt Jan 
eefkes stean en eaget de wrâld 
dy’t der efter leit oer. “Dit gebiet 
hat in oare diminsje: de romte, 
de stilte, de planten, de fûgels, 

de sâlte loft, it is krekt of komst 
yn in oare wrâld.” Hoewol’t Jan 
grut wurden is yn Wergea en ek 
frijwilligerswurk yn de Alde Feanen 
en by de Himpensermar docht, hat 
it Noarderleech in spesjaal plakje 
yn syn hert. “It liket keal en wiids, 
mar ast de pealtsjesrûte rinst, 
komst fan alles tsjin.” Kinst werom 
yn ’e tiid gean by de âlde bunker 
of genietsje fan de kij, skiep of 
hynders dy’t hjir weidzje en drinke 
út natuerlike dobbes. Der is ek in 
spesjaal kykskerm dat útsjocht op de 
útwetteringsslink achter gemaal De 
Heining. “Mar it bysûnderst is wol 

soargje foar in rike boaiem, goed 
foar plant en bist.”

loft yn, it jout in alderheislikst leven. 

“Yndrukwekkend, hin? Dat dogge 

se net foar neat, se hawwe grif in 

rôver op it each.” Wy sjogge in hazze 

foarby draven. Jan: “Dit kear is it 

in hazze, mar soks kin ek komme 

troch minsken. Dêrom is it yn it 

briedseizoen net tastien om bûten 

de fûgels in soad enerzjy en dy ha se 

hurd nedich. Elk stapke is in hapke…

“De briedperioade op it Noarderleech 

begjint in wike as trije letter as 

op it fêstelân, ynherent oan de 

temperatuer – in graad as trije kâlder 

– en de begroeiïng dy’t letter op gong 

komt. Planten wurde yn it betide 

foarjier ek nochris koart holden 

troch tûzenen guozzen dy’t harren 

fol frette foardat se nei it Hege 

Noarden geane. De ljippen briede 

as earste, krekt lykas strânljippen 

meitsje harren nêst yn in kûltsje yn ‘e 

grûn. Skriezen en tsjirken ferstopje 

harren nêst yn poltsjes gers en ha 

dus mear begroeiïng nedich. Skriezen 

bliuwe faak oan ‘e binnenkant fan de 

simmerdyk, wylst de oare fûgels ek te 

Drokte fan komsa
“Ho, wat hear ik?” It is al de sechde 

kear dat Jan it seit. Hy - in held 

as it giet om it werkennen fan 

fûgellûden - stoarret omheech en 

(zomertaling). Fjouwer mar leafst! Dy 

ha’k hjir noch nea sjoen, bysûnder.” 

Oare fûgelsoarten dy’t Jan hjir 

tsjinkomt binne de kob (kokmeeuw), 

bûnte wilster (bontbekplevier), 

boumantsjewipsturt (kwikstaart), 

sawol wite as giele, en de klút. It 

territoarium fan de klút begjint efter 

de bunker. Boppe-op dit restant út 

‘e Twadde Wrâldoarloch genietest 

fan in fraai útsjoch. Op heldere 

dagen sjochst Skylge, It Amelân en 

Skiermûntseach en oan ‘e eastkant 

sjochst de dobbe wêr’t de hynders 

fan Marrum knel sieten. Yn it 

briedseizoen komt dêr in drokte fan 

komsa by. Alarmearjende fûgellûden 

klinke, aaien wurde beskerme of 

in heidensk kabaal. Jan hat gelyk, der 

falt hjir genôch te belibjen.

De Nederlandstalige versie van dit artikel is te vinden op www.itfryskegea.nl/jandeboer

Ek fûgels werkenne oan harren gedrach? Sjoch dan 
ris op www.itfryskegea.nl/greidfugels. Jan jout tips, de 
earste: brûk dyn sintugen!

“De iene pipet
en de oare
sjongt”
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Groot, open weidevogel-
landschap

 

 

 

 

 

 

      

Gevarieerde overgang  
van bos naar kust 

Groene randen rond bebouwing 
Begraasd open boslandschap

Dynamisch moeras met zilte 
kenmerken

Dynamische boezemrandzone

Natuurrijk kleinschalig 
coulisselandschap met 
houtwallen en elzensingels

Natte zone overgang 
Noordoostpolder

Robuuste natuur in 
brongebieden beken 

Open, natuurrijk dooraderd 
akkerlandschap

Laagveenplas; benutten 
toestromend grondwater

Vitaal 
beekdallandschap

 

Natuurlijke zachte oever Zachte kustzone met kwelderlandschap Overstromingslandschap in randveenzone

Afgelopen maanden werkten de 
natuurorganisaties van Fryslân 
hard aan een gezamenlijke visie 
op de toekomst van de natuur 
in Fryslân. Ze vroegen Eddy 
Wymenga van ecologisch advies-
bureau Altenburg en Wymenga 
en landschapsarchitect Peter de 
Ruyter mee te denken. Het resul-
taat is een compact raamwerk in 
vijf heldere deelkaarten en één 
overzichtskaart met uitleg over 
hoe Fryslân er in 2050 uit kan 
zien als er groene keuzes worden 
gemaakt. “Een uitnodiging,” 
benadrukt Chris Bakker, hoofd 
Natuurkwaliteit van It Fryske 
Gea, “geen blauwdruk”.

Natuur en landschap als basis
voor onze toekomst

Het idee voor de visie kwam in 
2020 op. “We constateerden met 
z’n allen dat we aan de vooravond 
staan van een interessante 
periode. Er komt beweging in een 
aantal discussies die lang vastza-
ten. Denk aan het klimaat, stikstof 
en weidevogels. Bovendien leeft 
de brede wens om deze onder-
werpen onderling te verbinden. 
Wanneer je dat wilt, moet je een 
beeld hebben van waar je naartoe 
wilt. Het leek ons goed om dat in 
ieder geval vanuit onze invalshoek 
scherp te hebben. De visie is ons 
denkwerk en ‘huiswerk’ voor nieu-
we gespreksronden, zodat we de 
natuur een duidelijke stem kunnen 
geven.” 

Natuur en landschap
Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer, de Friese Milieufederatie, 
Landschapsbeheer Friesland en It 
Fryske Gea zien de toenemende 
aandacht voor natuur en biodiver-
siteit enigszins als een ‘herkansing’, 
aldus Bakker. In de oorspronkelijke 
plannen van wat toen nog de Eco-
logische Hoofdstructuur heette 

- tegenwoordig het Natuurnetwerk 
Nederland - zou een relatie wor-

Natuerlik Fryslân

2050
den gelegd met het landschap. In de 
loop van de uitvoering raakte die 
combinatie ondergesneeuwd. Door 
de stikstofcrisis en een toenemende 
roep om een duurzamere landbouw, 
komt die echter weer in beeld. Een 
positieve ontwikkeling, vinden de 
groene organisaties. “Breder kijken 
dan alleen de natuurgebieden leidt 
tot betere oplossingen.”

In de visie gaan de natuurorga-
nisaties dan ook uit van die 
bredere scope. Op basis van 
onder meer Grutsk op ‘e 
Romte en de provinciale 
Omgevingsvisie deelden 
zij Fryslân in vijf land-
schapstypen in (zie 
kader). Die namen ze 
vanuit drie invalshoeken onder 
de loep. Als eerste keken ze naar het 
verloop van hoog naar laag in het 
landschap, vanwege het belang voor 
het waterbeheer en de klimaatver-
andering. Waar kunnen deze gradi-
enten in de toekomst problemen op-
leveren voor de natuurwaarden van 
de landschappen? Maar vooral, waar 
bieden ze kansen? Dat laatste lever-
de volgens Bakker soms verrassende 
opties op. Hij denkt bijvoorbeeld aan 
mogelijkheden om grondwater, ook 
op de hogere zandgronden, weer 
aan het oppervlak te brengen. 

Meedoen
De tweede invalshoek was die van 
de lange termijn. Hoe zien de land-

schappen eruit in 2050 en welke 
invloed heeft dan bijvoorbeeld de 
klimaatverandering gehad. Welke 
soorten zouden zich in Fryslân 
kunnen vestigen bij hogere tempera-
turen en welke nieuwe natuur kan er 
ontstaan? Maar ook welke moge-
lijkheden bieden de maatregelen 
die nodig zijn voor klimaatadaptatie. 

“Gebieden die worden aangewezen 
voor waterberging kunnen mogelijk 
zorgen voor nieuwe paaigebieden 
voor vis”, geeft Bakker als voorbeeld. 

“Als je kijkt naar wanneer in het jaar 
het veel zal regenen, valt dat goed 
samen.” 
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Natuurlijke zachte oever Zachte kustzone met kwelderlandschap Overstromingslandschap in randveenzone

lijk niet alleen 
over natuur, maar ook over 
mensen, aldus Bakker. “Wat kunnen 
zij met onze ideeën en hoe kunnen 
ze een rol spelen?” Belangrijk is 
bijvoorbeeld de dooradering van 
het landschap. Ook kan er meer bos 
aangelegd worden. Oude slenken 

De langetermijn-
visie helpt volgens Chris Bakker 
ook beter in beeld te krijgen wat 
er nog moet gebeuren in Fryslân 
om het streefbeeld dat Natuerlik 
Fryslân 2050 schetst te bereiken: 

“Een aantrekkelijke provincie om te 
wandelen, te fietsen en te wonen. 
Rijk aan natuur en met een land-
schap dat leeft en bloeit. En waar 
een schone bodem aan de basis 
staat van gezonde producten uit de 
eigen omgeving”. Bij het ontwikkelen 

van projecten 
is de vraag vaak wat je 
nu kunt doen, weet Bakker. “De visie 
helpt het grotere geheel in beeld 
te brengen en laat ook zien welke 
projecten er nog ontbreken.”
Als derde bekeken de opstellers de 
vijf gebieden ‘landschapsbreed’ om 
te bepalen wie welke rol kan spelen 
in het versterken van de natuur. Na-
tuerlik Fryslân 2050 gaat nadrukke-

Al
te

nb
ur

g 
en

 W
ym

en
ga

 e
n 

Pe
te

r d
e 

Ru
yt

er

23



Natuerlik Fryslân 2050
Met Natuerlik Fryslân 2050 hebben alle groene organisaties in de provincie hun 

kijk op de toekomst van natuur en landschap voor Fryslân vastgelegd. Daarvoor 

verdeelden ze de provincie in vijf gebieden, gebaseerd op de bodem en het 

landschapstype. In deze en komende edities van ons ledenmagazine komen ze 

stuk voor stuk voorbij:

 — De Stellingwerven en hoge zandgronden - Landschap van Tjonger, Linde en 

Koningsdiep

 — Noardlike Fryske Wâlden - Landschap van Leien, Lits en Lauwers

 — It Lege Midden - laagvenen en veenweiden

 — Greidhoeke, IJsselmeerkust en Gaasterland

 — De Bouwhoeke en kwelders - Noordelijke kleischil

kunnen beter worden benut, zowel 
voor het waterbeheer als voor de 
herkenbaarheid van het landschap, 
die ook voor een herwaardering kan 
zorgen. “De mens heeft last van de 
klimaatverandering, de natuur kan 
oplossingen bieden.” Daarom is het 
volgens Bakker belangrijk dat beide 
in de visie zijn meegenomen. 

Gesprekspartners
De vraag hoe je natuur en landschap 
goed laat samenwerken, welke 
structuren daarvoor nodig zijn en 
hoe je de natuur laat werken voor 
de mensen die er wonen en werken, 
is door de opstellers uitgebreid 
besproken. Niet omdat ze er heel 

verschillende ideeën over hadden, 
aldus Bakker. “Over de meeste zaken 
waren we het eens.” Het was echter 
wel een puzzel om te bepalen welke 
keuzes waar het beste zijn. Water-
beheer bleek daarin sturend. Ook 
als antwoord op de grootste opgave: 
de klimaatverandering. Zowel wat 
het tegengaan van uitstoot betreft, 
als het omgaan met veranderin-
gen. “Als je vanuit waterstructuren 
kijkt, ontdek je dat het niet alleen 
mogelijk is de uitstoot van CO2 door 
veendaling tegen te gaan, maar dat 
het zelfs mogelijk is dat er nieuw 
veen ontstaat.”  

Bakker benadrukt dat Natuerlik 
Fryslân 2050 niet op detailniveau 
antwoord geeft op wat waar zou 
moeten gebeuren. “Het is een 
globale visie, die we aan tafels en in 
discussies verder moeten uitwer-
ken.” Hij hoopt dat het stuk voor 
andere organisaties in Fryslân voelt 
zoals het is bedoeld: het begin van 
een gesprek en een uitnodiging om 
daaraan mee te doen. Zo willen de 
samenstellers graag in gesprek met 
Wetterskip Fryslân, dat de visie kan 
gebruiken voor zijn Blauwe Omge-
vingsvisie. Met Doarpswurk en de 
gemeenten willen ze kijken hoe de 
relatie natuur, wonen en recreëren 
kan worden gelegd. Maar bovenaan 
het lijstje van gesprekspartners 
staan de landbouworganisaties. 

Budgetten en vergoedingen
Wat Bakker betreft gaat de vraag 
dan niet alleen over wat boeren kun-
nen bijdragen aan de kwaliteit van 
natuur en landschap, maar ook over 
welke vergoedingen daar tegenover 
zouden moeten staan. “Het land-
schap levert ecosysteemdiensten 
waarvan alle bewoners profiteren. 
Denk aan schoon water en een 
gezonde leefomgeving. Agrariërs be-
heren grote delen van dat landschap. 
Dat betekent dat je iets van hen 
vraagt wat voor ons allemaal van 
belang is. Daarvoor zouden ze ook 
betaald moeten worden.” 

Voordat ze aan het opstellen van 
de natuur- en landschapsvisie 
begonnen, vroegen de opstellers 
de provincie Fryslân of hun ideeën 
aansluiting konden vinden en ergens 
in zouden passen. De provincie wees 
hen op de Agenda Herstel Biodiver-
siteit Fryslân waaraan zij deze winter 
heeft gewerkt. Bakker gaat ervan 
uit dat de ideeën van de groene or-
ganisaties in de uitwerking van deze 
agenda een plek krijgen. Daarnaast 
kijkt hij voor budgetten ook naar het 
Rijk en de Europese Unie. Met name 
de laatste zet met de Green Deals 
sterk in op vergroenen. “De visie is 
vooral ook bedoeld om klaar te zijn 
voor beleid dat daaruit voortkomt. 
Als er geld komt, moeten we zorgen 
dat we het zo kunnen inzetten dat 

Waterbeheer 
sturend in 

opgaven
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we er het meeste uithalen voor 
natuur en landschap in Fryslân.” 

Visie op het Lage Midden
Als er een gebied in Fryslân is waar 
waterbeheer de komende decen-
nia de gesprekken bepaalt, is het 
waarschijnlijk het Lage Midden. Dit 
landschap heeft twee kanten: het 
veen aan de voet van de zandgron-
den, met zijn grote moerasgebieden 
als de Rottige Meenthe, De Deelen 
en De Alde Feanen, en het veenwei-
degebied, waar het veen zich onder 
een kleilaag bevindt. Het kenmer-
kende boerenland en weidevogelge-
bied bij uitstek.

Om de klimaatverandering het 
hoofd te kunnen bieden, moet 
dit landschap veerkrachtiger en 
weerbaarder worden. Om de 
gevolgen van droogte voor natuur 
en landbouw te beperken, moeten 
pieken beter opgevangen en water 
beter vastgehouden kunnen worden. 
Daarnaast is vernatting nodig om 
verdere bodemdaling en de uitstoot 
van CO2 tegen te gaan. Waar het zo 
nat mag worden dat nieuw veen en 
vloedbos ontstaat, kan het gebied 
zelfs extra CO2 vasthouden. Veen is 
volgens Bakker een geweldig spons, 
die water vasthoudt tot de natuur 
het weer nodig heeft.

Veen is een 
geweldige spons

Veenweides zijn karakteristiek voor het Lage Midden (foto: Dico de Klein) 

Het ligt voor de hand voor die ver-
natting te kiezen voor de overgang 
van hoog naar laag Fryslân, waar 
grondwater weer aan het oppervlak 
kan komen, zodat de bijzondere 
soorten als Spaanse ruiter en Knots-
zegge beschermd worden tegen 
droogte. Op deze overgang begon 
ooit ook de veengroei, omdat het 
grondwater nooit ver wegzakt.

In zeer laaggelegen polders, waar 
het veen veraard is, zouden vloed-
vlaktes kunnen ontstaan zoals je ze 
rond de natuurlijke beken en rivie-
ren van Europa kunt vinden. Daar is 
ruimte voor natte teelten als lisdod-
de en groeien grote hoeveelheden 
vis op; aantrekkelijk voor vogels als 
roerdompen en bijzondere sterns 
en in een warmer klimaat misschien 
wel zwarte ibissen. 

Het ecologische systeem van de 
boezem kan worden versterkt door 
het waterpeil langs de randen mee 
te laten bewegen met de seizoenen 
en deze gebieden te koppelen aan de 
meren. Dat geeft niet alleen onder-
gedoken waterplanten een impuls, 
maar ook de noordse woelmuis 
en de otter. Nog maar een eeuw 
geleden stond elke winter 100.000 
hectare plas-dras. Honderddui-
zenden overwinterende eenden 

en steltlopers op trek profiteerden 
daarvan. De oudere generatie Frie-
zen heeft op zulke ondiepe wateren 
leren schaatsen.

Voor de weidevogels is zo’n land-
schap met meer ruimte voor water 
ideaal, zeker als de landbouw  na-
tuurinclusiever wordt. Het achter-
wege laten van bestrijdingsmiddelen, 
gebruik van vaste, strorijke mest en 
een grotere kruidenrijkdom helpen 
de grutto en andere weidevogels. 

Maar dat alles is best spannend, 
weet Chris Bakker. “Veel boeren 
voelen zich onder druk gezet door 
alle opgaven die ze op zich af zien 
komen. Ze vrezen dat oplossingen 
zoals natuurinclusieve landbouw 
niet tot een houdbaar bedrijfsmodel 
leiden. Toch is er een groep boe-
ren die het al in de praktijk brengt, 
van wie we kunnen leren hoe een 
Natuerlik Fryslân er buiten de 
natuurgebieden uit kan zien.” Om 
van de opgaven een kans te maken, 
is het volgens Bakker van belang het 
goede gesprek te voeren, met een 
open houding.

25



Ransuil Mevrouw Valk en haar dochter 

fietsten op 4 januari een rondje nabij 

Gorredijk, toen ineens een roofvogel 

langsvloog en in het gras landde. Ze zagen 

dat het een uil was en maakten snel foto’s. 

Het bleek een ransuil te zijn. Moeder 

en dochter verbaasden zich erover hoe 

ver de uil zijn kop kon draaien. Dat kan 

namelijk tot 270 graden, dus driekwart 

rond. Ze hebben dat nodig voor een breed 

gezichtsveld. De ogen zitten namelijk vast 

in de schedel en kunnen niet bewegen. 

Om de kop zover te kunnen draaien, bezit 

de ransuil veertien halswervels met extra 

grote gaten voor de slagaders. Ook heb-

ben de slagaders extra bloedreservoirs 

om de hersenen van voldoende zuurstof 

te kunnen voorzien.

Het draaivermogen van de kop en de gro-

te, oranje-gele ogen om goed te kunnen 

zien en de ooropeningen op verschillende 

hoogte om de richting van het geluid te 

bepalen, maken de ransuil een uitsteken-

de nachtjager. De gesignaleerde ransuil in 

Gorredijk was waarschijnlijk verstoord, 

zodat hij overdag van zijn roestplaats 

vloog. Overigens hebben de opvallende 

lange oorpluimen van het dier geen 

gehoorfunctie. Ze drukken de gemoeds-

toestand van de vogel uit. Bij gevaar staan 

ze recht omhoog en bij rust liggen ze plat 

op de kop. 

De ransuil jaagt graag op veldmuizen en 

profiteert van muizenplagen, zoals in 

2019 in Fryslân. Desalniettemin staat de 

vogel nog altijd als kwetsbaar op de Rode 

Lijst van broedvogels.

De ransuil broedt vaak in oude ekster- of 

kraaiennesten. Ze benutten meestal elk 

jaar hetzelfde nest. Het broedbiotoop 

kan bestaan uit open bos, houtwallen, 

duinen, heiden en moerassen, maar soms 

broedt de soort ook in tuinen. Vaak is 

het landschap halfopen en gevarieerd. 

Als nestplaats gaat de voorkeur uit naar 

naaldbomen, vanwege de dekking. In het 

najaar verzamelen ze zich in groepen op 

vaste, zogenaamde roestplaatsen om te 

overwinteren. De groepsgrootte varieert 

van enkele vogels tot tientallen.

Bûtefjild onderzocht Steeds vaker wor-

den er otters gesignaleerd en niet alleen 

in de natuurgebieden. De familie Sappé 

bewoont een boot in hartje Dokkum en 

heeft een bijzondere buur die zich niks 

van de avondklok aantrekt: een otter. In 

de avond van 28 januari konden ze het 

dier met een zaklamp goed waarnemen. 

De otter ging telkens kopje onder en 

kopje boven naast de boot. De natuurdo-

cumentaire 'De otter: een legende keert 

terug', die begin januari door de EO werd 

uitgezonden, liet zien dat er een otter 

leeft in de stad Groningen. Maar ook in 

Fryslân blijkt het dier zich dus prima thuis 

te voelen in de stad. 

Ook in de haven van Rottevalle waren 

in maart minstens twee otters actief, 

zelfs overdag. Mevrouw. J. Wijmenga 

signaleerde dat ze aan het begin van de 

ochtend en aan het einde van de middag 

aan het vissen waren. ‘s Avonds hoort ze 

ze soms ‘fluiten’. Dit kan een paringsroep 

van een mannetje zijn. 

Bij de Skarster Rien, tussen het Tsjûkemar 

en de Langwarder Wielen, zag de heer R. 

Beukema vanuit zijn woning overdag een 

otter zwemmen. Hij lukte hem om het 

dier vanachter het raam te filmen.

We kampen nog steeds met 

corona en bijbehorende 

maatregelen. Hopelijk 

vordert het vaccineren 

snel en kunnen we deze 

zomer weer vaker samen 

op pad. Mede door corona 

wandelen meer mensen in 

de natuur. Er worden dan 

ook zeker niet minder, maar 

eerder meer bijzondere 

waarnemingen aan ons 

doorgegeven. Hoog tijd 

voor een actueel overzicht!

Zwarte specht Mevrouw S. Krol maakte 

op 16 januari een ommetje in de bossen bij 

Beetsterzwaag.

Ze hoorde een geluid dat ze niet direct 

kon plaatsen. Kort daarna ontdekte ze 

een zwarte specht die druk in een boom 

aan het hakken was. Die had ze nog nooit 

gezien, een prachtige ervaring dus. De 

vogel leeft in grotere en vooral oude (loof)

bossen en is een zeldzame verschijning in 

Fryslân. Overigens werden dit voorjaar 

meerdere waarnemingen van de zwarte 

specht gemeld in het Ketliker Skar. 

➊

➋
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Krooneenden De heer P. en mevrouw A. 

Venema zagen op 31 maart acht kroon-

eenden in het Iselmar, voor de dijk bij 

Koarnwert, in de ondiepte ten noorden 

van de Makkumer Noardwaard. De 

mannetjes en vrouwtjes waren aan het 

foerageren tussen een groep kuifeenden 

en een enkele tafeleend. De laatste jaren 

gaat het goed met de krooneend langs de 

Fryske Iselmarkust. Op de Makkumer-

waarden broedde in 2005 voor het eerst 

weer een krooneend. In 2019 werden 

langs de hele Iselmarkust negentien 

broedparen geteld, ook bij de Bocht fan 

Molkwar en de Steile Bank. De toename is 

te danken aan de verbeterde waterkwa-

liteit. Het water is op sommige plekken 

helder, er groeien dan fonteinkruiden en 

kranswieren. Waterplanten die kroon-

eenden graag eten. Rosse vleermuis Medewerker A. Huitema 

zag op 30 maart bij de Houtpylk een dode 

vleermuis. Hij hing aan de buitenzijde 

van het hokje op het middenterrein. Het 

bleek een rosse vleermuis te zijn. De rosse 

vleermuis gebruikt vaak boomholten of 

nestkastjes als winterslaapplaats.

Waarschijnlijk is het dier door de plotselin-

ge warmte die dag ontwaakt en rond gaan 

vliegen, op zoek naar voedsel en water. Er 

waren tijdens de warme dagen eind maart 

meer meldingen van vleermuizen, terwijl 

er nog niet zoveel insecten actief waren. 

Een gebrek aan voedsel kan de dieren dan 

fataal worden. 

➊ Ransuil/hoarnûle, foto Hans Pietersma  ➋ Zwarte specht/swarte spjocht, 

foto Dico de Klein ➌ Das/das, schermopname video T. de Jong ➍ Krooneend/

readkopein, foto P. Venema ➎ Rosse vleermuis/reade flearmûs, foto A. Huitema

Baltsende houtsnip Vrijwilliger M. Sikke-

ma monitort de broedvogels in het noorde-

lijke deel van de Fjirtich Mêd. Op 30 maart 

deed hij na zijn werk een nachtronde in 

het gebied. Hij verwachtte geen specifieke 

nachtsoorten, maar meten is weten! Tot 

zijn verrassing hoorde hij een baltsende 

houtsnip in een broekbos. Broedgevallen 

van houtsnippen in laagveengebieden zijn 

zeldzaam, maar worden waarschijnlijk ook 

zelden opgemerkt vanwege het stiekeme 

gedrag van deze vogel. 

In de Weerribben, in Noordwest-Overijs-

sel, worden jaarlijks wel enkele tientallen 

broedparen gemeld. In de natuurgebieden 

van It Fryske Gea zijn wel broedverdachte 

houtsnippen gesignaleerd in het Easters-

kar en de Lendevallei. Of de houtsnip in 

de Fjirtich Mêd een broedpaar vormt is 

onzeker. Latere waarnemingen zouden dit 

kunnen bevestigen.

Das gespot Vrijwilliger en oud-

medewerker T. de Jong plaatst in overleg 

met It Fryske Gea in en rondom De 

Alde Feanen cameravallen om otters en 

andere fauna vast te leggen. Op 15 maart 

verscheen een das voor de camera in 

een natuurgebied langs de Smelle Ie, 

ten westen van Drachten. Dergelijke 

waarnemingen zijn in de omgeving van 

De Alde Feanen zeldzaam. De snelweg A7 

en de Wâldwei (N31) zijn namelijk grote 

barrières voor dit dier. 

De das is een opportunist en past zijn 

dieet aan het aanbod aan. Hierdoor 

overleeft hij in verschillende biotopen. 

De voorkeur gaat echter uit naar een 

afwisselend, kleinschalig landschap met 

bosjes, houtwallen en weilanden. Voor 

de kraamburchten moet hij wel kunnen 

beschikken over het jaarrond droge 

(hogere) plekken. Wellicht vestigt de 

das zich in de toekomst definitief op de 

overgang van De Alde Feanen naar de 

Noardlike Fryske Wâlden bij Garyp en 

Aldegea (Smellingerlân).

➍

➎

Uitgelezen? Geef dit exemplaar door en laat meer mensen van de Friese natuur genieten.

Zonnende adder Tijdens een wandeling 

zag vrijwilliger J. Schurer al op 1 maart een 

mannetjesadder zonnen langs het fietspad 

tussen het Puntersbossien en de Schao-

pedobbe. Volwassen mannetjes komen als 

eerste uit hun winterverblijf. Ze besteden 

dan veel tijd aan zonnen om geslachtsrijp 

te worden. De vrouwtjes, en onvolwassen 

adders, volgen vaak één tot drie weken 

later. De mannetjes zijn dan klaar voor 

de voortplanting en gaan via geursporen 

op zoek naar de vrouwtjes. Soms vechten 

twee mannetjes met een zogenaamde 

‘adderdans’ uit wie met een getraceerd 

addervrouwtje mag paren.

➌

Bijzondere               waarnemingen door Sytske Rintjema en Mark Hilboezen
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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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