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TERP FAN DE TAKOMST

Wie ga jij blij maken?

‘ Wist je dat de 
natuurfeitjes van 

onze natuurgidsen 
je geluksgevoel een 
extra boost geven? ’ 

Geef de natuur cadeau én een gezonde dosis groen geluk 
www.itfryskegea.nl/cadeau

Eropuit in de natuur is goed voor je, dat weet (bijna) iedereen. 
Minstens	twee	uur	per	week	zorgt	voor	positieve	gezondheidseffecten.	Het	
maakt	je	fitter,	socialer	en	creatiever!	Daar	word	je	toch	blij	van?	Toch	lukt	75%	
van	de	Nederlanders	dit	niet.	Help	familie	of	vrienden	vaker	de	natuur	in	te	

gaan.	Minder	stress	en	drukte,	meer	groen	geluk!	

Samen op pad en blijvend genieten van de Friese natuur
Met	een	lidmaatschap	van	It	Fryske	Gea	verras	je	al	vanaf	€	19,50	per	
jaar	iemand	met	een	duurzaam	cadeau!	Wij	beschermen	niet	alleen	

de natuur, maar zorgen ook voor leuke uitjes in onze gebieden.

Buitendijkse 

belevingsplek in

woelige wereld

It Fryske Gea maakt deel uit van het samenwerkingsverband 
LandschappenNL, dat ook dit jaar een financiële bijdrage 
van de Postcode Loterij ontving. Dankzij onze deelnemers 
kunnen wij meer dan 100 organisaties financieel 
ondersteunen. De Postcode Loterij heeft sinds 1989 al ruim 
7,1 miljard euro aan goede doelen geschonken.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

We komen 
ook op  
plekken  
zonder  
postcode.

18+ Speel bewust

De wandelbrug aan de westzijde van natuurgebied 
de Makkumersúdwaard was door verval niet meer te 
gebruiken. Dankzij de financiële steun van de Postcode 
Loterij kon It Fryske Gea de brug vernieuwen. Nu kan 
iedereen weer genieten van deze mooie wandelroute 
langs rietlanden en met uitzicht over het IJsselmeer.  
Lees meer op pagina 6.

BEDRIJVEN VOOR DE FRIESE NATUUR

Wie onderneemt in Fryslân heeft belang bij de 

instandhouding van de Friese natuur. De stichting 

Ynnatura biedt bedrijven en organisaties de 

mogelijkheid zich te verbinden met het werk van 

de natuurbescherming in Fryslân.

Door in Ynnatura te participeren, adopteert 

een bedrijf als het ware het Friese landschap. 

Tientallen bedrijven nemen inmiddels deel aan 

dit groene netwerk. Sluit je aan en ervaar dat 

Ynnatura ook een passend “bedrijfsterrein” voor 

jouw organisatie kan zijn!

EEN GOEDE ZAAK 
VOOR ONZE NATUUR

VOOR MEER INFORMATIE WWW.YNNATURA.NL
OF VRAAG OM DE BROCHURE
VIA SECRETARIAAT@@YNNATURA.NL
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TERP FAN DE TAKOMST

Wie ga jij blij maken?

‘ Wist je dat de 
natuurfeitjes van 

onze natuurgidsen 
je geluksgevoel een 
extra boost geven? ’ 

Geef de natuur cadeau én een gezonde dosis groen geluk 
www.itfryskegea.nl/cadeau

Eropuit in de natuur is goed voor je, dat weet (bijna) iedereen. 
Minstens twee uur per week zorgt voor positieve gezondheidseffecten. Het
maakt je fitter, socialer en creatiever! Daar word je toch blij van? Toch lukt 75%
van de Nederlanders dit niet. Help familie of vrienden vaker de natuur in te

gaan. Minder stress en drukte, meer groen geluk!

Samen op pad en blijvend genieten van de Friese natuur
Met een lidmaatschap van It Fryske Gea verras je al vanaf € 19,50 per
jaar iemand met een duurzaam cadeau! Wij beschermen niet alleen

de natuur, maar zorgen ook voor leuke uitjes in onze gebieden.

Buitendijkse 

belevingsplek in

woelige wereld

It Fryske Gea maakt deel uit van het samenwerkingsverband 
LandschappenNL, dat ook dit jaar een financiële bijdrage 
van de Postcode Loterij ontving. Dankzij onze deelnemers 
kunnen wij meer dan 100 organisaties financieel 
ondersteunen. De Postcode Loterij heeft sinds 1989 al ruim 
7,1 miljard euro aan goede doelen geschonken.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

We komen 
ook op 
plekken 
zonder 
postcode.

18+ Speel bewust

De wandelbrug aan de westzijde van natuurgebied 
de Makkumersúdwaard was door verval niet meer te 
gebruiken. Dankzij de financiële steun van de Postcode 
Loterij kon It Fryske Gea de brug vernieuwen. Nu kan 
iedereen weer genieten van deze mooie wandelroute 
langs rietlanden en met uitzicht over het IJsselmeer. 
Lees meer op pagina 6.

BEDRIJVEN VOOR DE FRIESE NATUUR

Wie onderneemt in Fryslân heeft belang bij de 

instandhouding van de Friese natuur. De stichting 

Ynnatura biedt bedrijven en organisaties de 

mogelijkheid zich te verbinden met het werk van 

de natuurbescherming in Fryslân.

Door in Ynnatura te participeren, adopteert 

een bedrijf als het ware het Friese landschap. 

Tientallen bedrijven nemen inmiddels deel aan 

dit groene netwerk. Sluit je aan en ervaar dat 

Ynnatura ook een passend “bedrijfsterrein” voor 

jouw organisatie kan zijn!

EEN GOEDE ZAAK
VOOR ONZE NATUUR

VOOR MEER INFORMATIE WWW.YNNATURA.NL
OF VRAAG OM DE BROCHURE
VIA SECRETARIAAT@@YNNATURA.NL



De Grutte Wielen is
bijna otterveilig!
Het gaat goed met de otter in Fryslân. Ook in de 
Grutte Wielen (ten noordoosten van Leeuwarden) 
leven één à twee paartjes. Het grootste deel van de 
Grutte Wielen is inmiddels voorzien van afrastering 
die de otter naar veilige oversteekplekken leidt. 
Op dit moment werkt de provincie nog aan de 
realisatie van een faunapassage in de Westerdyk bij 
Gytsjerk. Maar de otter is inventief. Hij weet vaak juist die 
tracées te vinden waar nog géén raster staat. Bij de Grutte Wielen gaat het om de 
zuidoostelijke hoek, waar vanuit de Ryptsjerksterpolder een opvaart loopt richting 
de vijverpartijen in park Vijversburg. Rondom het park werden in de afgelopen 
jaren vier otters doodgereden, weten we dankzij de monitoring van Calutra. 
Daarom wil It Fryske Gea ook dit laatste stuk voorzien van otterwerende rasters en 
het gebied volledig otterveilig maken.

De totale kosten voor de realisatie van dit raster komen op € 50.000,-. Daarvan kan 
€ 7.500,- uit het Otterfonds van It Fryske Gea worden betaald. Inmiddels hebben 
we diverse partijen en fondsen benaderd voor een aanvullende financiële bijdrage, 
maar we zijn er nog niet. Alle hulp is dus welkom!

Wil jij ook dat 2021 (het jaar van de otter) wordt afgesloten
met een volledig otterveilige Grutte Wielen? Kijk voor meer
informatie op  www.itfryskegea.nl/otterraster-doneren

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

Succesvol broedseizoen voor de grutto
Op 14 oktober jl. is het Jaarbericht Weidevogels in Fryslân 2021 overhandigd aan 
de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland. Uit dit jaarbericht, dat sinds 
2019 wordt uitgebracht, blijkt dat we kunnen terugkijken op een zeer succesvol 
broedseizoen voor de grutto. Het vele regenwater zorgde er in het voorjaar van 
2021 voor dat er voor de weidevogels voldoende voedsel beschikbaar was, dat door 
de natte zachte bodem ook bereikbaar was voor de gevoelige snavels. Bovendien 
werd de grasgroei door de natte omstandigheden vertraagd, waardoor boeren pas 
laat konden maaien. En waar de weidevogels profiteren van de nattigheid, houden 
predatoren als vos en steenmarter niet van natte voeten. Het broedsucces van de 
grutto kwam dan ook ruimschoots uit in de categorie ‘voldoende’.

Samenwerkingsverband
Het jaarbericht over weidevogels in Fryslân is een gezamenlijk resultaat van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, 
Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten.

 www.itfryskegea.nl/jaarbericht-weidevogels-2021
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Gezondheid is een van de belang-

rijkste zaken in het leven van een 

mens. Veel factoren zijn daarop 

van invloed. Gezonde voeding is 

er daar één van. Voor de productie 

van gezond voedsel is een gezonde 

bodem nodig. De natuurgebieden 

van It Fryske Gea kunnen daarin een 

rol spelen. En doen dat ook. Door 

bijvoorbeeld vee te weiden in wei-

devogelreservaten, gaan terreinbe-

heer, bescherming van weidevogels 

en productie van gezonde zuivel en 

gezond vlees hand in hand. Zo kun-

nen we meer voorbeelden noemen. 

Vaak is dat niet bekend.

Daarom gaan we ondernemers voor 

het voetlicht brengen die - mede 

door gebruik te maken van natuur-

terreinen van It Fryske Gea - mooie 

en gezonde producten maken. 

Voorbeelden van natuurinclusieve 

landbouw ten top!  In dit magazine 

komen Frank Ypma en Klaas Oeve-

ring aan het woord. Twee gedreven 

natuurboeren in De Ryp bij de 

Blauhúster Puollen. Mogelijk inspi-

reert het u (nog) bewuster levens-

middelen in te kopen. Goed voor uw 

gezondheid, maar ook goed voor 

duurzame producenten als Frank en 

Klaas. En goed voor de natuur. 

Natuurlijk kunt u ook zelf een kijkje 

nemen in De Ryp. Dan ziet u met 

eigen ogen hoe deze boeren een 

geweldige bijdrage leveren aan de 

biodiversiteit. Het kan wel! Als u 

daar meteen een wandeling aan 

koppelt, draagt uw bezoek ook nog 

bij aan uw gezondheid!

Natuurinclusief

Henk de Vries, directeur 



Opknapbeurt uitkijkpunt Bûtefjild
It Fryske Gea is gestart 
met werkzaamheden 
bij het uitkijkpunt aan 
het Koekoekspaad in 
het Bûtefjild. Samen 
met de gemeenten 
Dantumadiel en 
Tytsjerksteradiel richten 
we dit punt opnieuw in om 
de elektrische vaarroute 
en de omgeving langs de 
route op te waarderen. 

Daartoe maken we het terrein klaar voor de bouw van een nieuwe uitkijktoren naar een 
ontwerp van architect Nynke Rixt Jukema. Om de toren heen ontstaat een waterplas. 
Dit zorgt voor meer variatie in het gebied en zorgt voor een grotere soortenrijkdom aan 
waterplanten, vogels en insecten. Naast de toren komt in het water een steiger te liggen 
waar bootjes en kano’s kunnen aanleggen. Wandelaars, fietsers, kanoërs en bootjevaarders 
kunnen hier straks weer genieten van een rustmomentje.

Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Ynnatura en een legaat door 
A.W. Verdelman

 www.itfryskegea.nl/uitkijkpunt-koekoekspaad

Aan het woord
Ik ben sinds 2007 actief als vrijwilliger bij It Fryske Gea. Ik reageerde op een advertentie 
voor excursieleiders. Dat sloot goed aan bij wat ik zocht: zinvol werk in de buitenlucht 
en contact met mensen. Bovendien houd ik van de natuur. Sindsdien verzorgde ik zo’n 
400 excursies en zat ik zo’n 150 keer achter de balie van het bezoekerscentrum in 
Earnewâld. 

Ik geniet vooral van de excursies met kinderen. Die vinden ook een pissebed 
interessant, als je er mooi over vertelt. Bovendien hebben ze een grote fantasie. Als 
ik eitjes van slangen laat zien, hebben zij de moeder beslist achter een boom zien 
wegglijden. Mooi toch.

Johannes Schurer, vrijwilliger bij It Fryske Gea

Het hele verhaal van Johannes vind je op www.itfryskegea.nl/vrijwilliger-vertelt

Oprop foar de Skriuwersarke
Takom jier is de arke fan skriuwer Rink van der Velde (1932 – 2001) wer beskikber foar skriuwers as 
dichters dy’t yn alle rêst dwaande wêze wolle mei Fryske literatuer of literatuer yn in oare streektaal 
fan Fryslân. De arke leit yn in petgat oan de Drachtster Heawei tusken De Wylgen en De Feanhoop.
Skriuwers as dichters dy’t noch net earder yn totaal seis wiken yn de arke west hawwe, meitsje kâns hjir 
maksimaal seis wiken oan it wurk te gean. It giet om it simmerskoft mar oare winsken binne ek mooglik. 
Ofsjoen fan iten, drinken en telefoankosten is it fergees.

Belangstelling? Skriuw foar 1 febrewaris 2022 nei Pieter de Groot fan Stifting Frysk Letterkundich 
Museum en Dokumintaasjesintrum, De Koarte Baan 11, 8731 DX Wommels.

 www.stiftingflmd.frl/skriuwersarke

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 vanghokken vee, Noarderleech,
 erfenis Piet Braaksma: € 1.500,- 

Legaat mw. L. de Jong, 
besteed aan broedeiland Noarderleech

Promotiewagen natuureducatie jeugd,
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân: € 1.500,- 

Nalatenschap mw. G. Hiemstra-de Vries

Broedeiland Noarderleech,
Jaap van Duijn Vogelfonds: € 4.500,-

Legaat mw. A.J. Wempe

Nalatenschap dhr. S. van Heerewaarden

Weidevogelprojecten,
Schenking Zeeuwse familie

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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Uitwaaien in de
Makkumersúdwaard

Een waterplas, riet, 
struiken, gras en verder 
niet? Zeker wel. In de 
Makkumersúdwaard 
aan het IJsselmeer 
gebeurt veel. Ook 
kun je er een heerlijke 
wandeling maken, 
vooral nu de loopbrug 
is hersteld.

Tekst:  Cecile Huitenga

Foto's: Fonger de Vlas en Dico de Klein

De échte Makkumersúdwaard ligt 
op de zuidpunt, vertelt opzichter Jan 
Schram. Hij staat bij de Súderseewei 
aan de rand van Makkum, waar een 
wandelroute start. Die súdwaard 
is een schiereiland en beschermd 
natuurgebied. “Dít is in buffer tusken 
dat kwetsbere Natura 2000-gebiet 
en it rekreaasjedoarp fan Makkum”, 
licht Jan toe. Gescheiden door een 
vaart staan de woningen pal naast 
deze overgangszone, tot 1999 nog 
landbouwgrond. Een uitgegraven 
waterplas beslaat het grootste deel; 
de zandgrond is gebruikt in het 
recreatiegebied.

Sporen
Een graspad gaat rond de 
ogenschijnlijk lege plas, omzoomd 
door riet en struiken. Maar al na een 
paar stappen wordt duidelijk dat ook 
dit jonge gebied een natuurfunctie 
heeft. Jan Schram steekt zijn hoofd 
de rietkraag in, waar een grote pijp 
de wal uitsteekt. “Sjoch, spraints!” 
Oftewel: otterpoep.  Midden op het 

gras heeft ook een vos zijn (geur)
spoor achtergelaten: met veren 
gevulde uitwerpselen. “Der is hjir 
ek in bever, wierskynlik hat immen 
dy útset.” Een grijsverkleurde dode 
boom is een stille getuige.

Het graspad strekt zich nu uit van 
oever naar oever; de hele strook 
is pas gemaaid. “Mar yn it foarjier 
en de simmer is it hjir ien grutte 
blommensee.” Een paadje wordt 
dan vrijgehouden, de rest wordt 
maar twee keer per jaar gemaaid. 
De eerste keer blijven brede randen 
staan, gemaaid in golvende banen, 
zodat insecten en andere kleine 
dieren volop kans houden. Pas 
tegen het najaar gaat alles eraf. 
Het maaisel wordt weggehaald. 
“Sa krije we skrale grûn, mei in 
grutte fariaasje oan blommen.” 
Zoals biggenkruid, muizenoor, 
heelblaadjes, klaver en grote 
aantallen zeldzame orchideeën. 
De wilgen langs het water worden 
regelmatig verwijderd. Besdragende 

Opzichter Jan Schram
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struiken blijven gespaard, zoals 
kornoelje, duindoorn, Gelderse roos 
en meidoorn. Vogels zijn er gek op 
en ook vossen en reeën zullen er wel 
eens van snoepen.

Er waait op dat moment een stevige 
wind. Vanuit het wild wuivende riet 
hoor je nog net het ondeugende 
getsjilp van baardmannetjes. “Sy 
fine dêr ynsekten en ite winters it 
sie. It binne nijsgjirrige fûgeltsjes 
dy’t faak efkes hun kop boppe it reit 
útstekke.” 

Lees alles over het baardmannetje
op pagina 10

Eldorado
Achter het riet dobberen enkele 
eenden. Op andere dagen kun 
je zomaar honderden vogels 
treffen. Onder meer tafeleenden, 
kuifeenden, waterrallen, 
koperwieken, de bruine (‘s zomers) 
en blauwe kiekendief (‘s winters). 
“Foaral yn de winter is it in 
eldorado.” En vertrekt de visarend 
dan, de machtige zeearend blijft. De 
Makkumersúdwaard is een rustpunt 
met beschutting en voedsel, 
waaronder waterplanten en volop 
vissen die hier paaien en opgroeien; 
het water is rechtstreeks verbonden 
met het IJsselmeer.

Langs de route geeft een bankje 
een goed zicht. Leuk detail: het 
is gemaakt met eikenhout uit het 
Rysterbosk. Twee zilverreigers 
staan geduldig op wacht. Een 

roerdomp vliegt stilletjes voorbij en 
verdwijnt achter het riet. Op een 
rij palen midden in het water landt 
een aalscholver kunstig tussen zijn 
soortgenoten. De zwarte vogels 
steken af tegen het wit van een 
rij meeuwen. Die paaltjes staan 
in het water om zandgrond op de 
ondieptes vast te houden voor de 
vogels, legt Jan uit. “Troch hurde 
wyn giet hjir in soad wetter fan de 
Iselmar yn of út. It peil kin wol 1,5 
meter ferskille. It kin hjir aardich 
tekear gean en flink streame.” 

Nieuwe loopbrug
Het water perst zich dan door de 
doorgang waar Jan inmiddels is 
aangekomen. Aan de overkant 
ligt het Natura 2000-gebied. 
Wandelaars konden er – buiten 
het broedseizoen – over een 
brug naartoe, langs de rand van 
het natuurgebied lopen en via 
een kortere brug de wandeling 
voortzetten aan de andere kant 
van de plas. De afgelopen twee 

jaar was deze langere brug echter 
onbegaanbaar. De houten palen en 
het brugdek hadden flink te lijden 
gehad van het opstuwende water, 
zegt Jan. Het kostte tijd om geld 
en nieuwe vergunningen rond te 
krijgen.

Inmiddels is dat gelukt en ligt er 
een nieuwe loopbrug. Gemaakt 
van robuuste betonnen palen en 
houten leggers voor het tachtig 
meter lange brugdek. De planken 
zijn stevig verankerd en over een 
jaar of vijfentwintig makkelijk te 
vervangen. Bij heel hoog water kan 
de brug een keer onder water staan, 
maar het rondje is weer compleet. 
Jan: “Ik rin it sels ek graach. Lekker 
in lyts oerke útwaaie.”

Heelblaadjes →
De nieuwe loopbrug ↓ 

"It kin hjir aardich 

tekeargean en 

flink streame.”
Opzichter Jan Schram

Wandelen in de Makkumer súdwaard
Vanaf twee plekken aan de Súderseewei gaat een onverhard wandelpad het 
gebied in. Van 15 juli tot 15 maart is de hele route toegankelijk en kun je een 
rondwandeling maken.

Honden aan de lijn – aan de overkant van de Súderseewei is een losloopgebied.

Op excursie
Ga eens mee met een excursie. Dat kan ook in de nabijgelegen Makkumer
noardwaard en in de Koaiwaard, waar je ook een vogelkijkhut vindt.

  www.itfryskegea.nl/makkumerwaarden
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Buitendijkse 
belevingsplek in 
woelige wereld

In de kwelder ter hoogte 

van het dorp Blije staat 

de Terp fan de Takomst. 

Geen vluchtplaats voor het 

wassende water, maar een 

eigentijdse belevingsplek om 

het buitendijkse landschap 

te ervaren. Als eigenaar van 

het gebied en beheerder van 

de terp is It Fryske Gea nauw 

betrokken bij dit project 

uit de koker van de lokale 

bevolking en Sense of Place.

Wie in het noordoosten van 
Friesland de randen van het Wad 
verkent, wacht ter hoogte van Blije 
een aangename verrassing. Bijna 
een kilometer achter de dijk, in het 
uitgestrekte kwelderlandschap, 
torent de Terp fan de Takomst. 
Een lang gekoesterde wens van de 
dorpsbewoners die de nabijheid van 
de Waddenzee meer wilden ervaren. 
Zo ontstond het idee van een 
buitendijkse terp als belevingsplek 
waar je weer even op adem kunt 
komen in een woelige wereld.

In de projectgroep die het 
idee handen en voeten gaf, 
zaten vertegenwoordigers van 
Dorpsbelang Blije, het Terpen-
centrum van Rijksuniversiteit 
Groningen, It Fryske Gea en 
ontwikkelorganisatie Sense of Place 
van Joop Mulder (1953-2021). Sense 
of Place wil de beleving van, en de 
waardering voor, het Waddengebied 
met dit soort initiatieven vergroten. 
Onder meer door het gebied 
aantrekkelijker te maken voor een 

bezoek, bij een breder publiek 
onder de aandacht te brengen en 
de regio economisch en sociaal-
maatschappelijk een impuls te geven. 
In de visie van de projectgroep is de 
Terp fan de Takomst een plek om te 
onderwijzen, te onderzoeken en te 
luisteren naar de stilte. En een plek 
om de verbeelding te laten spreken.

Slakkenhuis 
Het initiatief startte een paar 
jaar geleden met een optocht 
van dorpsbewoners die de eerste 
terpgrond in kruiwagens en emmers 
achter de zeedijk brachten. Dit onder 
het motto ‘wy wolle us klaai werom’, 
een verwijzing naar het midden van 
de negentiende eeuw, toen ruim 
tweederde van de bijna 1000 Friese 
terpen grotendeels is afgegraven. 
Deze vruchtbare grond werd als 
'kunstmest' gebruikt om arme 
landbouwpercelen te bemesten.

Namens It Fryske Gea zijn 
zowel Stefien Smeding, Ebo Del 
Grosso als Jan Jelle Jongsma 

Terp
fan de 
Takomst 

Tekst: Henk Dilling
Foto's Dico de Klein en BinnAir
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bij het project betrokken. 
Stefien als beleidsmedewerker 
cultuurhistorisch landschap en 
erfgoed. Ebo als  manager educatie, 
Jan Jelle als beheerder van het 
gebied.

Uit verschillende, ingediende ont-
werpen voor de Terp fan de Takomst 
viel het voorstel van kunstenaarscol-
lectief Observatorium het meest in 
de smaak. “Hun terp heeft de vorm 
van een slakkenhuis, waarin bezoe-
kers via een oplopend wandelpad 
een hoogte van vijf meter bereiken”, 
vertelt Stefien. “Langs het pad staan 
houten palen, die steeds een ander 
venster op het landschap bieden. Zo 
ervaar je het Werelderfgoed van alle 
kanten. Hoe de terp er over pakweg 
twintig jaar bij ligt, weten we niet. 
Zeker is wel dat hij een paar keer 
per jaar onder water staat. Dat kan 
betekenen dat de terp groter wordt, 
omdat er slib achterblijft. Maar de 
zee kan ook stukken wegslaan. Het is 
en blijft een natuurlijk proces en dat 
is mooi.”      

Dynamiek van het landschap 
Het verhaal van de nieuwe terp van 
Blije wordt verbonden met dat van 
de oude terp van Hegebeintum, een 
paar kilometer verderop. In het fon-
kelnieuwe informatiecentrum bij de 
iconische,  hoogste terp van Neder-
land, leer je bijvoorbeeld dat terpen 
door mensenhanden opgeworpen 
heuvels zijn die bescherming boden 
tegen het opkomende zeewater. En 
dat ze regelmatig werden opgehoogd 
met klei, mest en huishoudelijk afval 
en hierdoor een hoogte bereikten 
van twee tot zeven meter boven NAP. 
Niet zonder trots wordt vermeld dat 
de terp van Hegebeintum de kroon 
spant met bijna negen meter boven 
NAP.

In de zomer van 2022 wordt de Terp 
fan de Takomst officieel geopend. Be-
zoekers zijn nu echter al welkom. Het 
is verstandig laarzen aan te trekken, 
want de terp en het wandelpad over 
de dijk zijn nog vrijwel onbegroeid. 
Stefien is enthousiast over de omge-
ving. “Je beleeft hier de dynamiek van 

← De Terp fan de Takomst met aan de horizon Ameland
↓  Stefien en Ebo

het landschap. Dicht bij de zomerpol-
der zie je nog 'gewoon' grasland. Hoe 
meer je richting de kwelders gaat, hoe 
ruiger de begroeiing wordt. Ook de 
seizoenen kun je hier heel mooi bele-
ven. In het vroege voorjaar het frisse 
groen van zeekraal. In de nazomer 
paarsbloeiende zeeasters. In de herfst 
die bruinrode kleuren van het klein 
schorrekruid. Prachtige variaties.”

Omdat het gebied belangrijk is voor 
trek- en broedvogels, is de terp 
vanaf maart tot en met 15 juli niet 
toegankelijk voor publiek. “Vanaf half 
juli tot eind september organiseren 
we fiets- en wandelexcursies met 
als startpunt Kennis- en Informatie-
centrum Hegebeintum”, vertelt Ebo. 
“Vanaf daar gaan we naar de dijk en 
lopen we naar de terp. Een van onze 
gidsen begeleidt de excursie.” Bij te-
rugkeer in Hegebeintum raadt hij een 
bezoekje aan het informatiecentrum 
aan. “In een expositie komt ook onze 
rol als gebieds- en natuurbeheerder 
aan bod, net als de samenwerking 
met pachters.”
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ping, ping. Ze bewegen zich vaak 
voort in groepjes, met kleine 
vluchtjes, en verraden zich door hun 
geluid. Het is altijd weer prachtig 
om deze kleine, kleurige vogels 
te ontdekken. Maar je moet wel 
opletten. Met hun snelheid zitten ze 
zo weer ergens anders. Het riet uit 
en weer in.” 

Overjarig riet
Vooral de IJsselmeerkust, waar 
stukken riet bewust niet worden 
gemaaid, is een belangrijk 

Als een ware acrobaat 
zoekt de baardman op 
de wuivende rietstengels 
naar zaden. Knap hoe 
hij meebeweegt om de 
zaadjes uit de rietpluimen 
te pikken. Grote rietvelden, 
met vooral overjarig 
riet, langs meren en 
grote plassen vormen 
het leefgebied van deze 
karakteristieke vogeltjes 
met hun kenmerkende 
geluid. Daar maken ze 
nesten en brengen ze 
hun jongen groot. Man 
baardman valt vooral op 
door zijn ‘bakkebaarden’, 
maar ook vrouw baardman 
mag er zijn met haar 
kleurige verenkleed.

Tekst: Roely Boer

Foto's: Hans Pietersma

De baardman, de Panurus biarmicus, 
is een echte rietvogel. “Bijzonder 
is dat je ze vaak veel eerder hoort 
dan ziet”, zegt Germ van der Burg, 
districtshoofd West van It Fryske 
Gea. Met de IJsselmeerkust en 
de Friese meren is dit district 
een belangrijk leefgebied voor 
de baardman. “Als je door de 
rietvelden loopt, of in de buurt 
bent van riet, hoor je regelmatig 
het kenmerkende, heldere 
baardmanroepje. Het is net een 
klein belletje met een soort ping, 

Balanceren op 
wuivend riet

Baardmanmannetje
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eten, schakelt hij in het voorjaar in 
één keer om naar insecten en zijn 
de zaden taboe. Dus moeten de 
maagjes helemaal omschakelen. Ik 
vergelijk het wel met ons mensen: 
stel dat we de hele winter alleen 
noten en havermout eten en in het 
voorjaar en de zomer alleen vlees. 
Reken maar dat de maag daaraan 
moet wennen. Die van de baardman 
kan daar blijkbaar heel goed tegen.”

Ook andere vogels foerageren wel 
op die manier, maar hun palet aan 

leefgebied voor de baardman. 
Met de Makkumerwaarden, de 
Koaiwaard en de Mokkebank als 
favoriete stekken. “Ons beheer 
is gericht op het creëren van 
overjarige rietstroken als leefgebied 
voor rietvogels. Dus zeker voor 
de baardman die er echt van 
afhankelijk is.”

En dat werkt, zo blijkt. “In 
2019 hebben we langs de hele 
IJsselmeerkust de baardman geteld. 
We kwamen op maar liefst 110 
paar, 82 in de Makkumerwaarden 
en Koaiwaard, 12 bij de Mokkebank 
en de rest in de Bocht van Molkwar 
en de Warkumerwaard. Omdat 
de paartjes soms wel voor twintig 
nakomelingen zorgen, telden 
we dat najaar zo maar zo’n 250 
baardmannetjes.” 

De vogelkijkhutten bij Piaam en 
de Bocht van Molkwar bieden 
volgens Germ gerede kans om het 
vogeltje te spotten. “Maar ook onze 
moerasgebieden met rietvelden 
als de Alde Feanen, de Lendevallei 
en het Easterskar zijn bij uitstek 
geschikt voor het vogeltje. Voor ons 
als beheerders is het een makkelijke 
soort. Als je in de rietvelden 
niks doet, komt de zelfredzame 
baardman eigenlijk vanzelf. We 
moeten er alleen voor zorgen dat 
er niet te veel bos gaat groeien, 
want een open gebied is belangrijk. 
Anders zijn ze verdwenen.”

Sterke maagjes
Het aantal jongen dat een paar 
grootbrengt is volgens Germ 
natuurlijk prachtig, maar als 
kleine vogeltjes zijn ze ook teer en 
kwetsbaar. Vooral tijdens strenge 
winters. “In de zomer voeden ze zich 
met insecten, maar ‘s winters zijn die 
er niet. Dan eten ze alleen zaad van 
riet en rietgras.” 

Met dat eetpatroon is de baardman 
een heel bijzondere vogel. “Na 
een hele winter uitsluitend zaden 

“Ze bewegen zich vaak 
voort in groepjes, met kleine 

vluchtjes, en verraden zich 
door hun geluid”

Baardmanvrouwtje
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voedsel is toch gevarieerder door 
een ruimer leefgebied, vertelt Germ. 
“Neem bijvoorbeeld de koolmees 
en pimpelmees, qua voedsel echte 
opportunisten die de hele dag naar 
wat eetbaars zoeken.”

Grote populatie
In de jaren zestig en zeventig telde 
ons land zoveel baardmannetjes dat 
ze door populatiedruk uitzwermden 
over heel West- en Midden-Euro-
pa. Vanaf de jaren negentig nam 
het aantal af doordat er veel meer 
riet werd gemaaid. De laatste 
jaren neemt de populatie weer toe. 
Nederland is in West-Europa een 
van de belangrijkste broedgebieden, 

Weetjes en feitjes
De baardman is met het veren
kleed van geel, oranje en bruin echt 
kleurig. Ook de lange staart valt 
op. Met de zwarte baardstrepen, 
de ‘bakkebaarden’, en de grijze kop 
onderscheidt het mannetje zich 
van vrouw baardman. Qua kleur 
doet zij niet veel onder voor man
lief, zoals geldt voor veel andere 
vogelsoorten. 

In maart begint het baardmanpaar 
al met het bouwen van een nest  
een bekervorm met een afdakje  in 
de rietkraag, laag boven het water. 
Met bladeren, rietpluimen en tak
jes is het nest klaar voor de vijf tot 
zeven eieren, alhoewel twaalf geen 
uitzondering is. Met twee en soms 
drie legsels kan een paartje in een 
jaar tijd wel twintig jongen op de 
wereld zetten. De broedtijd is zo’n 
twaalf dagen en de jonge vogels 
vliegen na een dag of veertien uit. 
Als de winter invalt en spinnen en 
insecten als libellen, muggen en 
rupsen zijn verdwenen, leren ook 
zij rietzaden eten.

waarbij de Oostvaardersplassen de 
kroon spant. Logisch volgens Germ, 
want daar wordt weinig aan beheer 
gedaan.

De baardman is geen trekvogel en 
overwintert veelal in het leefgebied. 
“Er zijn wel wat trekbewegingen, 
maar de meesten blijven. Koude 
winters kunnen echter wel inhakken 
op de populatie. Dat merkten 
we toen hun aantal in de relatief 
strenge winters van 2009 tot 2012 
sterk daalde. Door de vele jongen 
nam dat aantal ook snel weer toe. In 
2012 telden we in ons gebied dertig 
paar en in 2019 was dat alweer bijna 
vier keer zoveel.”  
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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.

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.

Informatie

Oudemirdum is een prima uitvalsbasis voor wandel- 

en fietstochten. De vele kilometers fietspaden 

bieden diverse mogelijkheden voor mooie tochten.

Deze fietsroute volgt voor zover mogelijk de 

fietsknoop   punten. Vanaf de parkeerplaats van 

VV NOK over de Fonteinwei naar centrum 

Oudemirdum. 22-23-16-15-06-richting 05 tot de 

Mokkebank, terug naar 06-07-richting 13. Rijsterdyk 

volgen tot T-splitsing, daar rechtdoor fietspad naar 

Rijsterbos, vervolgens bij bosrand linksaf 14-17-

18-20-21-27-26-25 richting 45 tot vogelkijkhut 

Sondelerleien, terug naar 25-24-23-22 en terug naar 

parkeerplaats Fonteinwei. De route is bij knooppunt 

20 te splitsen, waardoor twee routes van ca. 20 km 

ontstaan.

Vogels kijken

Dat kan onder andere vanuit vogelkijkhut De Mok 

ten zuiden van Laaksum, bereikbaar via de oude 

zeedijk tussen Mirns en Laaksum. Achter de dijk ligt 

het smalle pad naar de vogelkijkhut. Ook vanaf het 

uitzichtpunt met vaste kijker op de Oudemirdumerklif 

ten zuiden van Oudemirdum kunnen tal van 

vogels worden gespot. Deze plek is toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers. Het uitzichtpunt ligt ten 

zuiden van Oudemirdum aan de Dollen. Er is een 

parkeerplaats bij het begin van het toegangspad.

Bij informatiecentrum Mar en Klif, Brink 4 in 

Oudemirdum zijn kaarten en routes verkrijgbaar,

tel. 0514-571777

FIETS-

Toertocht over gaasten en 
langs grillige kusten

Gaasterland



In weinig lijkt Gaasterland op de rest van Fryslân. Het glooien-

de landschap dankt haar uiterlijk aan de voorlaatste ijstijd. Een 

wel honderd meter dik pakket ijs bedekte Noord-Nederland. 

Het gewicht vormde kommen en hoogten. De gletsjertong 

stuwde keileem op. Zo’n 80.000 jaar geleden, in de laatste 

ijstijd, raakte het gebied bedekt met een dikke laag zand, op-

gewaaid uit de drooggevallen Noordzee. De ontstane, zandige 

hoogten werden ‘gaasten’ genoemd. De daaropvolgende 

opwarming zorgde voor uitgestrekte moerassen in de lagere 

delen van de provincie, waaruit Gaasterland als een eiland 

opdook. Geen wonder dat hier al zo’n 4.500 jaar geleden 

mensen neerstreken. De hunebedbouwers van de Trechter-

bekercultuur lieten bij Rijs een grafbed van keien achter dat in 

1849 door de onkundige vinder ernstig werd verstoord. Een 

replica van de steenkist is in het Rysterbosk, niet ver van het 

Murnzerklif, te vinden.

Wouden en bossen
In de Romeinse tijd was Gaasterland bedekt met uitgestrekte 

wintereik- en beukenbossen. De geschiedschrijver Tacitus 

rept van het heilige Baduhennawoud dat de zandige hoogten 

bedekte. ‘Een ruig, dicht oerwoud waar ’s zomers geen mens 

dieper in kon doordringen dan pakweg honderd meter en waar 

goudvinken, nachtegalen en andere vogelsoorten broeden.’

Binnen enkele eeuwen verdween het bos door overbegrazing 

en ontginning voor akkerbouw. De wind kreeg vrij spel. Eind 

17e eeuw brachten rijke Amsterdammers verandering in dit 

kale landschap. Zij kochten grote stukken land op en legden 

bossen aan. Aanvankelijk voor verpozing, later vooral als 

productiebos dat meer loonde dan de landbouw. Bij Rijs liet 

regent Hiob de Wildt een versterkt huis bouwen dat hij Huize 

Rijs doopte. Later volgden de families Van Swinderen en Star 

Numan zijn voorbeeld. Vooral de eikenhakhoutbossen bleken 

bijzonder lonend. Na 1900 dreigde opnieuw kaalslag, vooral 

omdat het hout gewild was in de Belgische en Duitse mijn-

bouw. Slechts 300 hectare bos bleef gespaard. De natuuror-

ganisaties vormden de productiebossen om tot afwisselend 

loof- en naaldbos.

Grillige kust
De kust is voor Nederlandse begrippen ronduit spectaculair 

met oprijzende kliffen van keileem. Bij de vorming van de 

Zuiderzee, in de middeleeuwen, viel steeds meer van de veen-

bodem ten prooi aan het water dat bij storm aanbeukte tegen 

het land. Daaraan dankt Gaasterland haar grillige kust met 

inhammen, zandbanken en het Oudemirdumer- en Murnzer-

klif. Hoogten die direct grenzen aan het water.

Een fietsroute om te zoenen, zo mooi. De tocht van 37,7 kilometer voert vanaf de dorpsrand van 
Oudemirdum door glooiende weilanden, beboste keileemruggen en polders, langs de rafelige 
IJsselmeerkust met prachtige uitkijkpunten en vogel observatieplekken. Met hier en daar de 
mogelijkheid af te stappen, de benen te strekken en een klein rondje te wandelen, zoals in het 
Rysterbosk. Het is net een stukje buitenland, dit heuvelachtige deel van Gaasterland, met soms zelfs 
een uitdagend klimmetje.

Toertocht over gaasten en langs 
grillige kusten

Tekst: Fokko Bosker
Foto's: Hans Pietersma, Henk de Vries, Dico de Klein



1 Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum is een 

uitstekend startpunt voor de ontdekkingsreis door 

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De expositieruimten 

vertellen het gelaagde verhaal van de ontstaansgeschiedenis 

van Gaasterland met een ijsgrot. Er wordt ingegaan op de 

rijke natuur met de dieren en planten van het bos, de weide 

en het water. De openingstijden van het centrum vindt u op 

nationaallandschap.frl/contact of google 'Mar en Klif'.

2 Na een pittig klimmetje en een lekkere slalom door het 

Jolderenbosk is de Gaaikemabank uit 1925 vermeldens-

waard. In 1902 werd Harmannus Gaaikema tot burgemeester 

benoemd. Een tijd waarin een groot deel van het aangeplante 

bos verdween richting de Duitse en Belgische mijnen. De bur-

gemeester stak daar een stokje voor. Hij zorgde ervoor dat de 

gemeente restanten bos opkocht en verdere kap voorkwam. 

Zo’n 300 hectare bleef gespaard. Uit dank schonk de bevol-

king hem zijn bank, waar het in de schaduw van de bomen nog 

altijd goed toeven is.

3 Het Murnzerklif, met aanpalend strand en paviljoen 

’t Mar, is een mooi rustpunt. Het uitzicht over het 

IJsselmeer, de zandbanken voor de kust en de waarden aan 

weerszijden is ronduit spectaculair. Vooral als tientallen 

kitesurfers deze bij hen geliefde plek aandoen. In 2021 

maakte het uit de jaren zestig van de vorige eeuw stammende 

paviljoen plaats voor een vernieuwde versie met meer ruimte 

en een weids uitzicht over het water.

4 Vogelkijkhut De Mok is een kort ommetje over de 

Wieldijk meer dan waard. Het is maar een paar honderd 

meter over de dijk, maar biedt een totaal andere wereld van 

ruisend riet, kabbelende golven en vogels die in de luwte van 

een landtong op het water dobberen.

5 Bakhuizen is een katholieke enclave. Het dorp ligt 

aan de voet van een met zand bedekte keileemrug, de 

hoogste van Gaasterland, die ook wel als Bakhuisterhoog 

of Hoogebergen bekend staat. Mirns, Rijs en Bakhuizen 

kenden uithoven van het beroemde klooster Sint-Odulphus 

dat op een uitloper van de leemrug tegen zee aan lag. De 

plaatselijke dorpskerk is naar de heilige genoemd. Bij Mirns 

zijn verschillende laatmiddeleeuwse muntschatten gevonden, 

evenals de resten van kloostermoppen en tufsteen. 

6 De entree naar het Rysterbosk ligt aan de hoofdweg 

door Rijs. Hier begint een korte wandelroute van 3,5 

kilometer, door It Fryske Gea gemarkeerd met rode paaltjes. 

Over bos- en zandpaden is het heerlijk wandelen over 

statige lanen en kronkelige paadjes. Slot Huize Rijs is in 1937 

verkocht en gesloopt. De slottuin is in ere hersteld, evenals 

de slotgracht, de vijver en een boomgaard met oude Friese 

fruitrassen. Stenen muurtjes geven de contouren van Huize 

Rijs weer

7 Vanaf het fietspad loopt een wandelpad naar 

libellenreservaat De Wyldemerk. Het gebied dankt 

haar naam aan de ruilmarkten, kermissen en paardenrennen 

die in het ruige terrein werden georganiseerd. Het ging er 

vaak wild aan toe. In de jaren zestig is er zand gewonnen 

voor de weg tussen Balk en Koudum. De aanwezigheid 

van 35 soorten libellen leidde tot de oprichting van het 

eerste libellenreservaat. De gevlekte witsnuitlibel en de 

vroege glazenmaker behoren tot de meest bijzondere 

libellensoorten. Langs de Spoekhoeksterfeart richtte 

Wetterskip Fryslân een natuurvriendelijke oever in die 

gunstig is voor libellen, maar ook snoek, bruine kikker en 

gewone pad tot paaiplaats dient. De verbreding van de vaart 

vergroot de capaciteit als waterberging, mede met het oog op 

de klimaatverandering.

Wyldemerk Gevlekte witsnuitlibel / gielflekwytsnút

Murnzerklif



Goudhaantje / goudtúfke Kuifeend / túfein

Grasmus / hagekrûper

8 De Bremer Wildernis dankt haar naam aan de bewoner 

van een nabijgelegen gaastdijkje. In de 19e eeuw legde 

de familie Van Swinderen een eikenhakhoutbos aan op rabat-

ten, ruggen afgewisseld door greppels, zodat het water dat op 

het keileem bleef staan werd afgevoerd. Elke tien jaar ging de 

bijl in het bos. De bast van de bomen diende als grondstof bij 

het looien van huiden. Rond 1900 raakte de methode van het 

eekschillen in onbruik. 

In het bos komt één van de kleinste Europese vogels voor, 

het goudhaantje dat van staartpunt tot snavel slechts negen 

centimeter meet. In de schemer laat de schuwe houtsnip zich 

soms zien. Het bos herbergt, net zoals de andere bossen in 

Gaasterland, de nodige dassenburchten. Naast de hoofd-

burcht ligt meestal een tweede burcht met bijburchten die 

twintig dassen kunnen huisvesten. De kamers zijn gestof-

feerd met gras, mos en bladeren. Bijzonder zijn ook de wel 

twee meter hoge nesten van rode bosmieren. Een nest kan 

wel 700.000 werksters bevatten die in de burcht leven en er 

tevens overwinteren. Zo’n gigantische huishouding kan jaar-

lijks maar liefst 800 miljoen insecten consumeren. Belangrijk 

ter voorkoming van plagen.

9 De Sondelerleien is vanaf knooppunt 25 een kilometer 

heen en terug fietsen, maar dat blijkt geen straf. In een 

weiland is een vlucht wulpen geland. Met tientallen prikken 

ze met hun snavel naar wormen en larven. Prachtig. De uit de 

kluiten gewassen waterplas is het restant van een Zuider-

zee-inbraak. De tussen wilgen verscholen liggende kijkhut 

biedt zicht op kuifeenden, wintertalingen, slob- en tafeleen-

den en smienten. Anders dan wilde eenden duiken kuifeen-

den naar voedsel op de bodem, het liefst driehoeksmosselen. 

Andere eenden ‘grondelen’ in de Sondelerleien naar een 

hapje, hun achterlijf blijft boven water. 

10 Na Nijemirdum buigt de route scherp af naar de kust 

en volgt een stuk de Zuiderzeedijk. Daarachter ligt de 

buitendijkse Huitebuersterbûtenpolder. De hoge zandkoppen 

aan de zuidzijde vallen op, evenals de schrale begroeiing. Het 

beheer door It Fryske Gea is gericht op verschraling van het 

gebied om zeldzame plantensoorten terug te laten keren. 

11 In een knik van de dijk ligt, vlakbij boerderij De Beton-

pleats, uitkijkpunt Seedyk Kiekje. Een stalen brug biedt 

een blik, over de zeewering, op het IJsselmeer en de buiten-

dijkse polder. De op het platform gemonteerde verrekijker 

werkt op muntgeld, binnenkort een unicum. Voor de kust 

spat het schuim op de zandbanken die bij laag water vogels 

rustplekken bieden.

12 Een wandelpad van 800 meter gaat vanaf de weg 

naar het Oudemirdumerklif. Net als het Murnzerklif 

een overblijfsel van de keileemrug. Door de afkalving die 

de Zuiderzee veroorzaakte ontstond een relatief steile 

scheidslijn van land en zee. Een prachtig uitzichtpunt om nog 

eenmaal een blik te werpen op de grillige kustlijn en de rijke 

natuur. In de klifwand hebben dassen burchten gegraven. 

Rond het klif zijn, naast veel watervogels, bijzondere 

zangvogels zoals kneu, grasmus en rietzanger te spotten.

Oudemirdumerklif



PUZZEL
Streep onderstaande 
woorden door in het logo 
van it Fryske Gea. Letters 
worden steeds eenmaal 
gebruikt. De overblijvende 
letters vormen de 
oplossing.

Stuur de oplossing vóór
22 februrari 2022 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 
porseleinhoentje. De 
winnaars van de vorige 
puzzel zijn Malinka Bakker 
en Mw. M. Valk.

Fryske Gea 2021.3 

Bij juist oplossen vormen de genummerde vakjes een Fryske vogelnaam.

oplossing: 1-2-3-4-5-6-7 (wilster)
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De Bouwepet is voor Uulco 
Hoekstra de plek waar zijn 
carrière bij It Fryske Gea in 2017 
begon. “Het blijft hier uniek, 
zo wisselend per seizoen. In de 
winter trekt het gebied veel 
watervogels en in het voorjaar 
komen alle rietzangers weer 
terug. Alleen al het gezang van de 
vogels is gewoon genieten!”

De Bouwepet maakt deel uit van 
het Bûtefjild, een belangrijke 
schakel in de natte ecologische 
verbindingszone tussen de Grutte 
Wielen en het Lauwersmeer. 
Door de aanleg van de nieuwe 
faunapassage bij Gytsjerk en de 
duiker in de Ottemaweg kan het 
water - en al wat er in leeft - zich 
verplaatsen van de Grutte Wielen 
via de Bouwepet, het Ottema-
Wiersmareservaat, de Sippen-
finnen en de Houtwiel naar het 
Lauwersmeergebied. 

Otter
Een ideaal leefgebied voor de 
otter! Voor Uulco brengt dat een 
speciale herinnering met zich 

mee. Als leerling bij It Fryske 
Gea zette hij in 2017, samen met 
collega’s, weesotter Abby uit in de 
Bouwepet. “Elke keer als ik hier 
ben, hoop ik haar eens te zien!” 
Herkennen zullen ze elkaar niet, 
maar het idee is natuurlijk prachtig.

’s Winters staan grote delen 
van de Bouwepet onder water. 
“Wintergasten als ganzen, eenden 
en steltlopers eten en rusten hier. 
En grote groepen spreeuwen 
slapen ‘s winters in de rietvelden. 
Een uniek gezicht, die wolken van 
spreeuwen.”

In het voorjaar keren rietvogels 
als baardman, blauwborst, 
bosrietzanger, kleine karekiet 
en zwartkop terug in het gebied. 
“Stuk voor stuk kleine vogels die 
hun territorium afbakenen met 
hun eigen zang. Bij de blauwborst 
komen eerst de mannetjes en 
daarna de vrouwtjes. Ook bruine 
kiekendief en roerdomp broeden 
in de rietvelden van de Bouwepet. 
Bovendien tref je er de buizerd 
en de torenvalk aan en als je 

geluk hebt ook de visarend die 
als dwaalgast op zoek is naar een 
visje.” It Fryske Gea onderhoudt 
de Bouwepet door te maaien 
en de wandelroute te klepelen. 
“Bovendien krijgen we jaarrond 
hulp van een kudde Exmoorpony’s 
die verruiging tegengaan.” 

Zwerfkeien
Het gebied kent een rijke historie. 
In de voorlaatste ijstijd, 150.000 
tot 100.000 jaar geleden, 
ontstonden hier stroomdalen. 
Veroorzaakt door landijsgletsjers 
die ook zwerfkeien meevoerden. 
“Die zwerfkeien werden tijdens de 
ruilverkaveling in 1996 gevonden. 
We geven er nu de wandelroute in 
het gebied mee aan.”

De Bouwepet grenst aan het 
Ottema-Wiersmareservaat en de 
Sippen-finnen. “De wandelroute 
voert door het gebied, waarbij 
in het midden een bankje staat. 
Een mooi rustpunt waar je in 
de luwte kunt genieten van het 
uitzicht op het stroomdal én van de 
vogelgeluiden”, besluit Uulco.

Mijn favoriete plek: Bouwepet

UulcoHoekstra

18

Foto's: Wendy Thomassen

 www.itfryskegea.nl/butefjild   Lees meer over weesotter Abby op  www.itfryskegea.nl/weesotter-abby



René Bosma is opgegroeid in 
Wolvega. Van jongs af aan kwam 
hij met zijn ouders in het Ketliker 
Skar om kastanjes te zoeken. 
“Hier is de basis gelegd voor mijn 
liefde voor bos en bomen. Hoe 
mooi is het dan, om later zelf in 
dit bos te werken en de prachtige 
lanen te mogen beheren!”

“Het mooiste gedeelte van de 
oude lanen in het Ketliker Skar 
ligt aan de blauwe wandelroute. 
Nergens zijn de beuken in het 
bos zo hoog als daar. Nadat de 
laan is aangeplant, is hij nooit 
gedund. Daardoor groeiden de 
beukenbomen prachtig tegen 
elkaar aan en kreeg de laan haar 
fraaie uitstraling.”
In het voorjaar, als het blad 
frisgroen is en in de herfst met haar 
warme volle kleuren, is de laan 
op haar mooist. “Helaas takelen 
de laanbomen nu langzaam aan 
af door ouderdom, vertelt René.  
“Een enkele boom ging zelfs al 

dood.” Dode takken of zware 
overhangende takken kunnen een 
gevaar opleveren voor wandelaars. 
“We geven ze dan ook eens in de 
drie à vier jaar een snoeibeurt. 
Mooi en dankbaar werk…”

Paddenstoelen
Als René zo nu en dan op zijn 
‘bosfiets’ een rondje door ‘It Skar’ 
maakt, rijdt hij bijna altijd even 
door de laan. “Prachtig zijn de 
paddenstoelen die op deze bomen 
beginnen te groeien. Eén van 
de beuken waaide een paar jaar 

geleden om en groeide vervolgens 
vol met tonderzwammen. In de 
herfst vind je aan de voet van 
enkele kwijnende beuken ook de 
reuzenzwam.”

Het mooiste wat René hier onlangs 
zag, waren drie jonge, spelende 
eekhoorns. “Ze waren zo druk met 
elkaar, dat ik ze bijna kon aaien. 
Dat zal ik niet snel vergeten. Op 
het kopse eind van de laan staat 
een prachtig bankje. Als je hier zit, 
kun je de hele laan doorkijken. Een 
fantastisch plekje.”

Mijn favoriete plek: Ketliker Skar

  RenéBosma
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 www.itfryskegea.nl/ketliker-skar

Weetjes en feitjes

Als je dan toch in het Ketliker Skar bent, bezoek dan zeker even ‘It Drop

pingsfjild’. René Bosma was voor It Fryske Gea een drijvende kracht 

achter het verzamelen van alle informatie en persoonlijke verhalen, van 

en over bewoners uit de tijd van WO II, die zich op en rond dit veld in het 

Ketliker Skar hebben afgespeeld. De vleermuisbunkers  speciaal ontwor

pen voor It Fryske Gea  vertellen de rest van het verhaal. Meer over het 

droppingsveld: www.itfryskegea.nl/droppingsveld



De iene is feeboer yn Aldegea, de oare yn buordoarp Idzegea. Tegearre 
pachtsje se 22 hektare greidfûgelreservaat fan It Fryske Gea yn De Ryp 
(Blauhúster Puollen) en buorkje dêr natuerynklusyf. In wurkwize dêr’t beide 
mannen hillich yn leauwe. En dochs is it somtiden yngewikkeld. Op ’en paad 
mei Frank Ypma en Klaas Oevering, twa besiele natuerboeren.

Tekst: Marrit de Schiffart
Foto: Fonger de Vlas
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OP 'EN PAAD MEI KLAAS OEVERING EN FRANK YPMA

NATUERYNKLUSYF
BUORKJE YN DE RYP



Fantastysk wie it. Dy kear dat er 
as lyts jonkje it earste ljipaai fan 
skoalle fûn. Hy krige in beker en 
tsien gûne. Undertusken is Klaas 
Oevering hast fyftich en bioboer. 
De leafde foar greidfûgels siet der 
al betiid yn, mar dat jildt eins foar 
alles wat libbet. “As ik by it hekkel-
jen in fisk omheech helje, goai ik ‘m 
werom. Soms moat ik wol fjirtich 
kear út ‘e trekker, mar ik wol net 
oars: ik leau dat wy op ‘e wrâld set 
binne om derop te passen.” 

In fisy dy’t er dielt mei Frank Ypma. 
Tegearre kuierje se op in moarn-
tiid yn oktober oer harren pacht-
grûn yn De Ryp wylst de dize dy’t 
oer de greiden leit stadichoan plak 
makket foar de sinne. De trein, 
earstfolgjende bestimming Drylts, 
sweeft foarby. “Natuerynklusyf 
buorkje is foar my in libbensstyl,” 
fertelt Frank dy’t mei syn bedriuw 
ûnder oare molke leveret foar de 
ambachtlike streektsiis De Fryske. 
“Ik fyn it machtich om mei de 
hûn yn it fjild om te strunen en te 
genietsjen fan alles wat libbet. In 
monokultuer fan Ingelsk raaigers 
sûnder krûden, ynsekten, boaiem-
libben en fûgels fielt earmoedich 
en saai. Sa wol ik net wurkje. It 
gelok sit yn beide: soargje foar 
myn bedriuw én soargje foar de 
natuer.”  

Dat gelok hellet er ek út de mins-
ken dy’t rekreatyf fytse en kuierje 
yn de Puollen. “Sy sjogge ek dat it 
hjir libbet - fan ’t simmer wie it in 
greidfûgelwalhalla - dêrtroch hat 
men wer mear each foar de natuer. 
Guon nimme sels de fierrekiker 
mei. Foar dat entûsjasme buorkje 
ik ek, al fertsjinje ik der gjin sint 
mei, it makket wol bliid.” 

Boaiemlibben
It duo past ferskate maatregels 
ta: stekken om de nêsten hinne, 
meane as de fûgels útbret binne, 
âlderwetsk dongje en de natuer 

har gong gean litte. Klaas wiist nei 
in stik lân fierderop: “Plas-dras, 
sadat fûgels makliker ynsekten 
omheech wrotte kinne. Wy meane 
yn etappes om’t piken baat hawwe 
by in mozayk fan heger en leger 
gers om harren yn te ferskûljen en 
iten yn te finen.” 

De pinken weidzje fan begjin 
maaie oant de hjerst, belangryk 
foar in sûne boaiem, follet Frank 
oan. “Wy ha de fegetaasje hjir 
feroarjen sjoen: mear klaver, we-
versblêd (weegbree) en rinkelbel 
(ratelaar).” Dat lêste ûnderdrukt it 
gers sadat blommen de kâns krije, 
boppedat soarget sok krûderyk 
gers foar minder stikstofútstjit by 
kij. Frank wiist ek op de strontbult-
sjes fan syn pinken: “Dy binne oer 
in wike fuort, dat is boaiemlibben!”

Dochs is it net ien grutte rôze 
wolk. Sa fine se it bygelyks frus-
trearjend om te sjen dat se minder 
fan it lân helje as oaren. Of dat 
lestige guozzen it krûderike gers 
ek preferearje boppe Ingelsk raai-
gers. De manlju kinne der dan ek 
wol ynkomme as kollega-boeren 
oare keuzes meitsje. Klaas: “Yn-
tinsyf buorkje is fierwei it maklikst 
en bringt ek mear op. Wy krije gjin 
sint mear om’t wy in soad piken 
grutbringe. It belied is noch tefolle 
rjochte op de yntinsive lânbou.” 

Predatoaren
Dat jildt ek foar it predatoare-be-
lied. Dat soene se leaver nei eigen 
ynsjoch regulearje. Frank: “Fan-
sels fine wy alle bisten belangryk, 
mar de ferhâldings moatte klopje. 
Tefolle predatoaren lykas stien-
murden of foksen kinne dyn wurk 
folslein ferpeste, hoe greidfûgel-
freonlik ast ek buorkest…” 

Al hielendal yn in lyts gebiet as De 
Ryp, omklamme troch it ferhege 
spoar en de reidkragen fan de 
Aldegeaster Brekken: prachtige 

plakken foar predatoaren om fû-
gels te spotten. Klaas: “Gelokkich 
dat we no yn Skriezekrite Idzegea 
legaal de romte krije fan de pro-
vinsje om stienmurden te fangen, 
dat ferleget de predaasjedruk ek 
op dit omlizzende gebiet.”

Tusken idealisme en frustraasje
De regeljouwing stiet it duo wol 
faker yn it paad. “Natuerbuorkje 
is soms echt in wrakseling tusken 
idealisme en frustraasje. Wy witte 
hiel goed wat nedich is om de na-
tuer yn har krêft te setten, mar wy 
meie net alles tapasse. Jou ús in 
bytsje romte en wy rêde dermei.” 

Dy romte hoopje se wol te krijen 
fia it Aanvalsplan Grutto, in plan 
wêrmei’t It Fryske Gea en oare 
natuerorganisaasjes de delgeande 
trend fan greidfûgels keare wolle. 
Klaas: “Dat plan liket foaroprin-
ners mear mooglikheden te jaan 
om te eksperimintearjen. Dat soe 
moai wêze, want ik bin der hillich 
fan oertsjûge dat it kin: de greid-
fûgels rêde, stikstof redusearje, it 
feangreideprobleem oanpakke én 
goed buorkje!”

 De Nederlandstalige versie van dit artikel is te vinden op www.itfryskegea.nl/natuurinclusief-boeren

“Wy meie 
net alles 
tapasse”
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en ’t Bûtefjild en het Burgumermar. 
Die hoogteverschillen bieden kansen 
om de natuurwaarden te versterken. 
Door regenwater op de hogere delen 
vast te houden, profiteren de lagere 
delen van de grondwatervoeding. 
De Mieden van Staatsbosbeheer 
laten met hun prachtige bloemrijke 
graslanden volgens Bakker al goed 
zien hoe de natuur daar bij wint.

Blik op water
Districtshoofd Jan Jelle Jongsma 

weet van de verhalen van zijn vader 

dat die ‘s winters in de Dokkumer 

Wâlden van dorp naar dorp schaatste. 

Dat is met het huidige peilbeheer 

niet meer mogelijk. Natuerlik Fryslân 

nodigt wat hem betreft uit om vanuit 

een andere uitgangspositie naar dit 

beheer te kijken. “Dan zie je moge-

Natuerlik
Fryslân 2050

Kern van het gebied dat dit keer 
centraal staat in onze serie over 
Natuerlik Fryslân 2050 is het 
coulisselandschap van de Noardlike 
Fryske Wâlden. Maar in de visie 
heet het niet voor niets Landschap 
van Leien, Lits en Lauwers. “Als je 
er via deze waterloopjes naar kijkt, 
zie je hoe dit gebied op verrassend 
korte afstand verbonden is met de 
natuur van de Wadden”, vertelt 
hoofd Natuurkwaliteit Chris 
Bakker. 

Het landschap van Leien, Lits en 
Lauwers is een landschap met veel 
gradiënten. Van zandkoppen die zo 
hoog liggen dat ze volledig afhan-
kelijk zijn van regenwater tot de 
laaggelegen Eanjumerkolken tegen 
het Lauwersmeer, de Mieden, Leien 

lijkheden om water slimmer en beter 

vast te houden.”

De natte verbindingen in het gebied 

zijn daarbij van belang, aldus beide 

heren. Door het gebied - anders dan 

meestal wordt gedaan - niet alleen te 

zien als uitloper van het Drents-Fries 

Plateau, maar ook de verbindingen 

van de waterlopen mee te nemen, 

zie je de kansen voor de natuur. “De 

gebieden vloeien hier mooi in elkaar 

over,” stelt Jongsma. In de Eanjumer-

kolken maakte hij daar gebruik van 

om vis vanuit de Súd Ie weer in de 

slootjes te laten.

Dit natuurgebied wordt door It 

Fryske Gea flink nat gehouden. Door 

passages aan te leggen krijgen trek-

vissen als driedoornige stekelbaars 

“Waarde toekennen 
aan wat waarde heeft”

Natuerlik Fryslân 2050: landschap van Leien, Lits en Lauwers

Tekst: Joke Schaapman, foto's: Dico de Klein
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behouden. Boeren en particulieren 

die bij de Noardlike Fryske Wâlden 

zijn aangesloten weten wat ze doen. 

Bakker hoopt dat de eigenaren die 

nog niet deel kunnen nemen aan de 

regelingen voor herstel en behoud 

van houtwallen door het nieuwe 

Europese Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) in staat 

gesteld worden om dit wel te 

doen. In het nieuwe GLB kan ook 

subsidie worden verkregen voor 

land dat niet direct bijdraagt aan de 

opbrengst van het bedrijf, zoals voor 

landschapselementen.

Daarmee doet het beleid volgens 

hem recht aan de vele functies van 

houtwallen. Die zorgen niet alleen 

De Súd Ie ter hoogte van de Eanjumer Kolken

en aal, die hun leven deels in zoet en 

zout water doorbrengen, toegang tot 

in de haarvaten van het gebied, waar 

ze paaien en opgroeien. Voor de lepe-

laars op Schiermonnikoog ontstond 

hiermee op korte afstand een nieuw 

foerageergebied. Een vispassage van 

het Lauwers meer naar de Súd Ie staat 

nog op de planning.

Kennis samenbrengen
Jongsma vindt het een prima 

voorbeeld van hoe met relatief 

kleine ingrepen grote natuurwinst 

kan worden geboekt. Eigenlijk is 

er niet meer voor nodig dan een 

vishevel en iets dikkere duikers in 

de dammen. Grotere duikers bieden 

ook het voordeel van lucht boven 

het water, zodat watervogels er 

ook doorheen kunnen zwemmen. 

Bakker merkt dat de tijd rijp is voor 

dit soort maatregelen. Dat zag hij 

niet zo lang geleden bijvoorbeeld 

bij een demonstratie ecologisch 

slootschonen van Living Lab 

Natuurinclusieve Landbouw. “Het 

is mooi om te zien dat mensen uit 

de praktijk, zoals loonwerkers, met 

de handen op de rug toekijken hoe 

anderen dat aanpakken en bedenken 

wat ze er zelf mee kunnen.”

Ecologisch slootbeheer wordt 

in het gebied van Leien, Lits 

en Lauwers gestimuleerd door 

de vereniging voor agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer de 

Noardlike Fryske Wâlden. Deze 

vereniging brengt meer zaken, 

waarvoor Natuerlik Fryslân 2050 

is opgesteld, in praktijk. Zo brengt 

ze mensen en kennis samen en ze 

stelt de boeren in staat hun rol als 

landschapsbeheerders goed op te 

pakken. “Daar vinden wij elkaar.”

Houtwallen
Jongsma ziet in het veld hoe 

belangrijk kennis is, bijvoorbeeld 

om de waarde van de kenmerkende 

houtwallen in het landschap te 

“De gebieden 
vloeien hier mooi 

in elkaar over”

Het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden

Natuerlik Fryslân 2050: landschap van Leien, Lits en Lauwers

23



voor de schaduw en luwte die veel 

soorten nodig hebben, maar slaan 

ook koolstof op. Bovendien leveren 

ze een belangrijke bijdrage aan een 

rijke biodiversiteit die plagen helpt 

voorkomen en belangrijk is voor de 

bestuiving van landbouwgewassen. 

“Het nieuwe beleid kent waarde toe 

aan wat waarde heeft,” aldus Bakker.

Kleine landschapselementen
Ook Jongsma is blij dat daar oog 

voor is. Zeker in dit landschap dat zo 

rijk is aan kleine, zeer waardevolle 

De pingoruïnes bieden een grote variatie aan biotopen

landschapselementen. De instand-

houding daarvan is belangrijk voor 

de natuur, maar ook vanwege de 

cultuurhistorische en archeologische 

waarden. Hij denkt dan onder meer 

aan de vele pingoruïnes in het gebied. 

In hun verschillende stadia van 

verlanding zorgen die voor een grote 

variatie aan biotopen waarvan veel 

soorten gebruik maken. 

Het districtshoofd maakt zich lichte 

zorgen over de intensivering van de 

landbouw tussen en rond de land-

Met Natuurlijk Fryslân 2050 
hebben It Fryske Gea, 
Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten en de Friese 
Milieufederatie hun kijk 
op de toekomst van natuur 
en landschap voor Fryslân 
vastgelegd. Hiermee gaan 
ze de boer op. Ze brengen 
de ideeën in aan politieke 
tafels, in beleid en in 
gesprekken met de omgeving 
om samen met anderen te 
werken aan een natuurlijk 
Fryslân in 2050. De visie 
verdeelt de provincie in 
vijf gebieden, op basis van 
bodem en landschapstype. 
In deze serie nemen we 
elk ledenmagazine een 
landschap onder de loep.

 ø Landschap van Tjonger, 
Linde en Koningsdiep

 ø Landschap van Leien, 
Lits en Lauwers

 ø Het lage midden; laagve-
nen en veenweiden

 ø Greidhoeke, IJsselmeer-
kust en Gaasterland

 ø Noordelijke kleischil

schapselementen. “Het zou mooi zijn 

als er ook pakketten voor agrarisch 

natuurbeheer komen voor het voor-

zien in overgangen tussen houtwal en 

grasland die doelsoorten versterken, 

zoals bloemrijke graslanden.” Ook 

Bakker ziet daar kansen, bijvoorbeeld 

voor agroforestry. Al voegt hij daar 

onmiddellijk aan toe dat het land-

schap van Leien, Lits en Lauwers dit 

soort moderne begrippen wellicht 

niet nodig heeft. “Eigenlijk is het cou-

lisselandschap al een heel oude vorm 

van wat nu strokenteelt heet.”
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Op aventoer yn de Fryske natoer

Winter: lekker uitwaaien!

Schaopedobbe
Zaterdag 11 december
10:00 – 12:00 uur

Rysterbosk
Zondag 12 december
09:30 – 12:00 uur

Makkumersúdwaard
Zaterdag 18 december 
10:00 – 12:00 uur

Taconisbosk
Zondag 19 december 
10:00 – 12:00 uur

Alde Feanen
Zondag 19 december 
15:00 – 17:00 uur

Alde Feanen
Zaterdag 22 januari
14:00 - 16:00 uur

Warkumerwaard
Zaterdag 12 februari
09:30 - 11:30 uur

Ketliker Skar
Zondag 13 februari
10:00 - 12:00 uur

Meer excursies

'Lokkich nijjier'-wandeling Rysterbosk 
Zondag 2 januari
09:30 - 12:00 uur

Struintocht Makkumersúdwaard 
Zaterdag 8 januari
11:00 - 13:00 uur

Kwelders Noard-Fryslân Bûtendyks
Zaterdag 22 januari
11:00 - 14:00 uur

Ganzenparadijs Warkumerwaard
Zaterdag 22 januari
09:30 - 11:30 uur

Damherten Ketliker Skar
Zondag 30 januari
09:00 - 11:00 uur

Geroffel in het Rysterbosk
Zaterdag 5 februari
09:30 - 12:00 uur

Sneeuwklokjes Landgoed Martenastate
Zaterdag 5 februari
10:00 - 11:30 uur

Mysterieuze eendenkooi Gytsjerk
Zaterdag 12 februari
08:00 - 10:30 uur

Speuren naar sporen Schaopedobbe
Zaterdag 19 februari
09:00 - 11:30 uur

Zondagmiddagwandeling Alde Feanen
Zondag 13 maart
14:30 – 16:30 uur

Op pad met de fotocamera (12+)

Tsjongerdellen
Zaterdag 5 februari
10:00 - 12:00 uur

Landgoed Martenastate
Zaterdag 5 februari
13:30 - 15:30 uur

Ketliker Skar
Vrijdag 25 februari
09:00 - 11:00 uur

Landgoed Martenstate
Zaterdag 19 maart
13:30 - 15:30 uur

Voorjaar: alles komt weer in bloei!

Ketlikerheide
Zondag 27 februari
10:00 - 12:00 uur

Park Huize Olterterp
Zaterdag 5 maart
10:00 - 12:00 uur

Landgoed Martenastate
Zaterdag 5, 12, 19 en 26 maart
10:00 - 11:30 uur

Delleboersterheide
Zondag 6 maart
10:00 - 12:00 uur

Noard-Fryslân Bûtendyks
Zondag 6 maart
10:30 - 14:30 uur

Schaopedobbe
Zaterdag 12 maart
14:00 - 16:30 uur

Taconisbosk
Zondag 13 maart
10:00 - 12:00 uur

Benieuwd naar het volledige activiteitenoverzicht? Kijk voor alle excursies in It Fryske Gea op www.itfryskegea.nl/activiteiten 

Wandelen
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Invasie rouwmantel Na de vele waar-

nemingen van koninginnenpages deze 

zomer, die duidelijk bezig zijn met een 

opmars richting het noorden, volgde in 

augustus een invasie van de rouwmantel. 

Op 31 augustus trof medewerker E.P. de 

Boer van bureau FaunaX op de Schao-

pedobbe een exemplaar aan. Vrijwilliger 

R. Terpstra meldde op 8 september een 

rouwmantel die al drie dagen in zijn tuin 

in Doanjum verbleef.

De rouwmantel is een fraaie, grote 

vlinder met bruinzwarte vleugels met 

een opvallende gele achterrand met daar 

langs een rij van blauwe vlekken. De 

waargenomen vlinders komen vooral uit 

het zuidoosten van Zweden, waar ze van-

af half juli veel meer werden gezien dan 

in andere jaren. De rouwmantel is zeer 

mobiel en zwerflustig. Hij volgt daarbij 

vaak kustlijnen. Eerdere invasies kenden 

we in 1995 en 2006. Sinds 1964 is hij in 

Nederland uitgestorven als standvlinder. 

De oorzaak daarvan is niet helemaal 

duidelijk. Klimaatverandering kan een 

rol spelen. De rouwmantel leeft vooral in 

gevarieerde, open bossen met veel dood 

hout en dikke bomen met holtes. Volgens 

de Vlinderstichting zijn de huidige Neder-

landse bossen wellicht niet geschikt als 

leefgebied. 

De rouwmantel vliegt in één generatie, 

van eind juli tot begin mei. Hij overwintert 

in een houtstapel of holle boom en komt 

in het voorjaar weer tevoorschijn. De 

mannetjes bezetten een territorium vanaf 

een uitkijkpunt op een open, zonnige plek. 

Zodra een vrouwtje verschijnt, vliegt het 

mannetje er snel naartoe om te paren. 

Het vrouwtje zet de eitjes op een twijgje 

van een boom of struik. Vooral wilgen-

soorten zijn belangrijke waardplanten. De 

rupsen leven in groepen in een spinsel-

nest en voeden zich met de bladeren. 

Standvlinders in Mandeleijen Vrijwilliger 

E. van Hijum zag op 21 juli in de graslan-

den van de Mandeleijen bij Bakkeveen 

honderden koevinkjes, tientallen zwart-

sprietdikkopjes en tien oranje zandoogjes. 

Stuk voor stuk standvlinders van kruiden-

rijk grasland die verschillende grassoor-

ten benutten als waardplant. Dergelijke 

grote aantallen graslandvlinders zien we 

tegenwoordig niet vaak meer.  

De Mandeleijen ligt in het dal van de bo-

venloop van het Koningsdiep. Komende 

jaren herstellen we het beekdal hier, 

samen met de provincie, door het ontwik-

kelen van een bronmoeras in het dal en 

schrale hooilanden op de flanken. Bij de 

uitvoering van de maatregelen moet reke-

ning worden gehouden met de aanwezige 

soorten, zodat die zich kunnen handhaven 

en vervolgens verder uitbreiden.

Adder(tje)s Op 19 september beleefde 

dhr. W. Zuidersma een mooie 

nazomerse dag op de Schaopedobbe. 

Tijdens een wandeling trof hij vier 

zonnende, juveniele addertjes aan. Een 

toevalstreffer, want zulke aantallen 

worden zelden waargenomen. Dezelfde 

dag trof hij ook veel heivlinders en 

kleine vuurvlinders, en bloeiende 

klokjesgentianen aan. Ook lieten 

een raaf en een zwarte specht van 

zich horen. Verder ontdekte hij een 

grote rupsendoder en een bijenwolf; 

wespachtigen die hun naam eer aan doen.

Er kwamen ook addermeldingen uit het 

Easterskar. Dhr. P. Zeldenthuis ontdekte 

in de ochtend van 14 juli een adder langs 

het wandelpad. Diezelfde dag trof ook 

dhr. L. Hof, binnen een half uur, twee 

adders en een ringslang aan langs de 

wandelroute door het gebied.

Ringslang Mevr. J. de Vries had op 

4 augustus een spectaculaire ontmoeting 

bij het Wite Mar, bij Beetsterzwaag. 

Ze fotografeerde een ringslang die een 

grote, groene kikker verorberde. Dit 

lijkt een behoorlijke hap, maar slangen 

hebben zeer flexibele kaken.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we nu een koele en natte zomer achter de 
rug. Het groeizame weer was goed nieuws voor de natuur. De grondwaterspiegel werd 
weer aangevuld, het groen knalde de grond uit en menig plant en dier verwelkomde de 
met regelmaat terugkerende buien, afgewisseld met hogere temperaturen.

➊➊

➋

➌

➍
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Bijzondere               waarnemingen



Schaopedobbe 2021 was een bijzonder 

gunstig jaar voor de heischrale flora van 

de Schaopedobbe. Vrijwilliger J. Schurer 

telde meer dan 500 bloeistengels 

van valkruid, verspreid over drie 

groeiplekken. Daarnaast bloeiden 

de liggende vleugeltjesbloem, de 

blauwe knoop en de eerder genoemde 

klokjesgentiaan talrijk. De flora van de 

heischrale graslanden en de bijbehorende 

fauna, zoals de heivlinder en de 

kommavlinder, staan in Nederland sterk 

onder druk door de stikstofdepositie. 

Deze overmatige neerslag zorgt voor 

onbalans in de bodem en een sterke 

groei van grassen. It Fryske Gea tracht 

met bodemherstelmaatregelen, zoals 

bekalken, de heischrale flora op de 

Schaopedobbe in stand te houden.

Paddenstoelen Tijdens een Natura 

2000-excursie in de Alde Feanen viel 

het oog van H. Talsma, medewerker  

van de Provincie Fryslân, op een groep 

opvallend zwartkleurige aardtongen; 

paddenstoelen met een tong- of knots-

vormig vruchtlichaam. Ze groeiden in 

een veenmosrietland in het Bijsitter’s 

Unlân met plaatselijk ontwikkeling 

richting veenheide, met soorten als kleine 

veenbes, struikhei, gewone dophei, rode 

bosbes, ronde zonnedauw en veenmos-

sen. Na microscopisch onderzoek bleek 

het om de gewone ruige aardtong te gaan. 

In tegenstelling tot wat de naam doet 

vermoeden, is dit geen ‘gewone’ pad-

denstoel! De soort staat als ‘kwetsbaar’ 

op de Rode Lijst. Het biotoop van deze 

zeldzame paddenstoel loopt uiteen van 

schrale, kalkrijke duingraslanden langs de 

Hollandse kust en kalkarme hoogvenen 

tot voedselrijk loofbos op de klei.

 

Met deze mooie opmaat naar het pad-

denstoelenseizoen besluiten we deze 

bijdrage.

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

➊ Rouwmantel / roumantel – E.P. de Boer

➋ Koevinkje / donker sâneachje – D. de Klein

➌ Juveniele adder / njirre - D. de Klein

➍ Ringslang – J. de Vries

➎ Stinkende kamille / stjonkend poddekrûd – B. Bruinsma

➏ Echte kamille / kamelle – J. Weel
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Typische akkeronkruiden Vorig jaar 

zijn twee soortenarme graslanden 

bij de Dyksput Firdgum gefreesd en 

omgevormd tot een kleiakker met 

Emmertarwe. Botanische kleiakkers, 

met typische akkeronkruiden, zijn in 

Nederland namelijk sterk afgenomen. 

Vrijwilliger B. Bruinsma monitort de 

ontwikkeling van de kleiakker en trof 

dit jaar gelijk al leuke soorten aan, 

zoals duivenkervel, hondspeterselie, 

raketnachtschade en stinkende kamille. 

Hondspeterselie is een eenjarige 

schermbloemige die in de kuststreken 

zeldzaam voorkomt. De giftige plant 

lijkt op peterselie en groeit vaak langs 

akkerranden met een voedselrijke, open 

en meestal vochtige bodem. 

Raketnachtschade is ook zeldzaam 

en komt uit Zuid-Amerika. De plant 

wordt vanaf de jaren negentig in de 

aardappelteelt toegepast als biologisch 

bestrijdingsmiddel tegen aaltjes. De plant 

is namelijk resistent tegen aaltjes. Aaltjes 

gebruiken de plant als waardplant, maar 

de larven kunnen zich er niet mee voeden. 

De soort komt sinds de negentiende eeuw 

voor in ons land en lijkt het afgelopen 

decennium toe te nemen. 

Stinkende kamille werd al voor 1500 

ingevoerd vanuit  Zuidwest-Azië 

en Zuid-Europa. De soort is sterk 

afgenomen en heeft de status ‘bedreigd’ 

op de Rode Lijst. Stinkende kamille heeft 

een belangrijk bolwerk in het Friese 

zeekleigebied waar hij nog voorkomt in 

resthoekjes en langs perceelsranden.

Blauhúster Puollen Dhr. J. Weel telt 

al sinds 2010 de broedvogels van de 

Blauhúster Puollen. Het gebied ligt ten 

noorden van de Aldegeaster Brekken 

en bestaat uit drie meren, It Vliet, 

Sipkemar en Rietmar, en zomerpolder 

Tjesskar.  J. Weel merkte in juni op dat 

het natte voorjaar zeer gunstig was voor 

de broedvogels. Er waren veel vogels, 

in totaal 34 soorten. Vooral soorten van 

rietmoeras en open water waren goed 

vertegenwoordigd, zoals rietzanger met 

54 territoria, kleine karekiet met 31 

territoria, fuut met zes territoria, bruine 

kiekendief met drie territoria en een 

territorium van de roerdomp. Tjesskar 

geurt en kleurt met een deken van echte 

kamille.

➎

➏

Bijzondere               waarnemingen door Sytske Rintjema en Mark Hilboezen



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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