
Bijeenkomst 

Datum 

Aanwezig 

Verslaglegging 

Algemene Ledenvergadering 2021 

Dinsdag 15 juni 2021;  digitaal via Zoom  

Bestuur, Raad van Toezicht, Directie en leden It Fryske Gea 

J. Veenstra-Veenstra 

 

 

 

Agendapunt 

 

 

1. Opening Voorzitter mw. J. Vlietstra opent om 19.00 uur de 91ste Algemene Ledenvergadering van 

It Fryske Gea en heet iedereen van harte welkom. 

Graag hadden we live willen vergaderen, maar helaas lukt dat nog niet.  

 

Agenda:  

Eén wijziging: in verband met de presentatie van C. Bakker na de pauze, vindt de 

rondvraag voor de pauze plaats. 

 

2. Verslag d.d.  

    07-12-2020 

 

De voorzitter geeft een korte terugblik op de bestuursperiode van A. van der Meer. 

 

Inhoudelijk: 

Pag.1/Opening/6e alinea over Staatssteun: 

A. van Meer: aanpassing ‘Door een klacht van de VGG over staatssteun, hebben we 

weinig grond aangekocht omdat er geen sprake was van volledige financiering’ moet zijn 

‘Door een klacht van de VGG zat de grondmarkt op slot, zodat we geen grond konden 

aankopen’. 

 

De notulen van de ledenvergadering van 7 december 2020 worden met de opmerking van 

Van der Meer vastgesteld. 

 

3. Mededelingen Ingekomen stukken 

We hebben een afmelding ontvangen van H. Folmer en G. van der Burg. 

We hebben een aantal binnengekomen stukken  ontvangen. Deze worden behandeld 

tijdens de rondvraag. 

 

4. Activiteiten & 

Resultaten 2020 

Directeur Henk de Vries blikt in een korte presentatie terug op een bevlogen jaar onder 

bijzondere omstandigheden en kijkt vooruit naar volgend jaar. 

 

Hoogtepunten 

90 jaar natuurbescherming; het jubileum is in het water gevallen. De activiteiten konden 

niet doorgaan door de corona.  

Wat wel door kon gaan:  

- De fotowedstrijd Kiek’es. De resultaten staan in de media; de mooiste foto’s worden 

uitgezocht. 

- Er is een Jubileummagazine uitgegeven over historie en actualiteit, o.a. verspreid via de 

Leeuwarder Courant. 

- De Natuurgids is herzien en aan alle leden verzonden. 

 

Corona bij IFG 

Het werk in het veld kon redelijk doorgaan; de werkzaamheden op kantoor gingen ook 

door d.m.v. thuiswerken; het grootste gemis is het contact met onze achterban.  



De vrijwilligersactiviteiten zijn al gestopt sinds maart 2020. Hopelijk kunnen ze 

binnenkort weer aan de slag. 

 

 Natuurbeheer 

- Aankoop Sefonsterpolder:  25 ha (naast het Rysterbosk). 

- Waterhuishouding Noarderleech: dit is al het derde jaar dat het erg droog in het veld 

was. Veel vogels zoeken voedsel in de zachte grond; de waterhuishouding is aangepast, 

waardoor het langer nat is. 

- Aankoop boerderij Venema in de Heanmar (boerderij en 10 ha weidevogelreservaat).  

- Natuurherstel It Sân Fluezen. Dit betreft ondiep water en zand en ontwikkeling van 

oevervegetatie op de overgang van water naar land. 

- Beheerevaluaties Lendevallei, Slachtedyk en Bancopolder. 

- We zijn gestart met de derde fase van de herinrichting Alde Feanen: vernieuwing gemaal 

Wynlannen. 

- Er zijn voorbereidingen getroffen voor de Vis Migratie Rivier (VMR) bij de Afsluitdijk; 

een vispassage van de Waddenzee naar het IJsselmeer en vice versa. Er is gestart met 

riettransplantaties. 

- Waterbeheersing Haenmar i.v.m. broedende weidevogels. 

 

 

Planten en Dieren 

- Eanjumerkolken is een weidevogelparadijs. 

- In de Tsjongerwallen is een ‘klapstoelbeheer’, dat betekent dat we niets aan het mooie 

bos doen. 

- Hoanekrite / Princehof Alde Feanen:  ook hier is het beheer ‘niets doen’. Er zijn veel 

waterdiertjes en broekbossen. Macrofauna. 

-Er zijn otterrasters/buizen onder weg door geplaatst in de Steenwijkerweg bij Wolvega, 

zodat otters zich kunnen verplaatsen op een veilige manier. 

- We proberen de broedvogel tapuit in de Schaopedobbe terug te krijgen.  

- De vogelgriep treft veel eenden en ganzen in kuststreken en moerasgebieden. Het is erg 

besmettelijk. Dode vogels worden gegeten door roofvogels en zo verspreid het zich. 

 

Biodiversiteit 

De Stichting Ynnatura start projecten op bedrijventerreinen voor biodiversiteit (groen 

natuurbeheer voor bloemen en insecten). 

 

Recreatie en Educatie 

Door corona vonden excursies online plaats met een camera; deze staan op de website, 

evenals online doe-opdrachten voor de jeugd. 

 

It Fryske Gea in de media 

- Vara Vroege Vogels: Friese IJsselmeerkust en Alde Feanen 

- Serie over Cultuurhistorie door Omrop Fryslân  

- Op Ameland is ‘wie is de mol’ opgenomen 

- In Binnenstebuiten heeft J. Schram vertelt over het herstel van het half rondeel bij de 

Slottún in het Rijsterbos. 

 

Landschap en Cultuurhistorie 

- Boek over het herstel van park Jongemastate en stinzeplanten in Fryslân is aangeboden 

aan Nynke van der Ploeg, de dochter van D.T.E. van der Ploeg 



- Link WOII in het KS. In het droppingsveld zijn vleermuisbunkers. Informatie hierover 

kan via een link bij het bezoekerscentrum in Ketlik via zuilen. 

- In de Alde Feanen in de Lytse Saiterpolder is de molen gerestaureerd. 

 

Beleid en Opinie 

- LBF en IFG bundelen hun krachten. Een bestuurlijke fusie met hetzelfde bestuur. 

- Twee weken terug is Natuerlik Fryslân 2050 gepresenteerd; C. Bakker zal hierover na de 

pauze een presentatie houden. 

- Aanvalsplan Grutto. P. Winsemius is hiervan ambassadeur. Morgen wordt de petitie 

aangeboden. 

- Lezing klimaatbuffers door D. Bakker bij de Groenlunch; dit is te vinden op de website 

van de FMF. 

- Kening van de Greide. Er vindt een Kring-Loop plaats, dit is een tocht om aandacht te 

vragen voor natuur inclusieve landbouw; er is een petitie overhandigd aan minister 

Schouten. 

 

Vereniging 

- Fusie LBF 

- It Fryske Gea heeft een nieuwe voorzitter. Mw. J. Vlietstra volgt A. van der Meer op. 

- We hebben een stabiele achterban, 36.000 leden. 

 

Social media 

Social media was zeer succesvol, we konden veel bezoekers (leden en niet-leden) bereiken 

via onze website.  

 

De Vries bedankt iedereen voor hun aandacht. 

 

Vlietstra complimenteert De Vries en de organisatie, dat ondanks een zwaar jaar door 

corona en de vele beperkingen It Fryske Gea op een goede manier is neergezet. 

 

5. Verslag Raad 

van Toezicht 

 

De voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer H. Wubs, geeft een korte toelichting. 

De RvT heeft in 2020 een interim- en accountantscontrole beoordeeld, de jaarrekening 

goedgekeurd en ingestemd met de bestuursfusie It Fryske Gea en Landschapsbeheer 

Fryslân. 

Namens de RvT wil Wubs hen graag bedanken voor de goede samenwerking. Het contact 

met de vrijwilligers was moeilijk te onderhouden door de digitale situatie; het beheer ging 

wel door; de organisatie toonde haar veerkracht. De RvT is ervan overtuigd dat dit ook in 

2021 in goed zal verlopen. 

 

6. Vaststelling 

jaarrekening en 

décharge 

bestuur 

 

a. Vaststelling jaarrekening door de voorzitter van de Raad van Toezicht 

Het accountantsverslag en de jaarrekening 2020 zijn door PWC beoordeeld en besproken 

in de Financiële Commissie en is door de RvT goedgekeurd.  

Vaststelling: de ALV stelt de jaarrekening 2020 vast.  

Digitale stemming: 28 van de 35 stemmers gaan akkoord. 

 

b. Décharge bestuur 

De ALV verleent het bestuur en de penningmeester décharge over 2020 

Digitale stemming: 28 van de 35 stemmers gaan akkoord. 

7. Afscheid 

bestuurslid 

Johannes Houtsma is 12 jaar lid geweest van het bestuur van It Fryske Gea; zijn termijn 

zit er op.  



J. Houtsma 

 

Vice voorzitter mw. J. van der Meer-Kooistra bedankt Houtsma voor deze 12 jaar. Hij was 

een enthousiast en kritisch bestuurslid en kon dit toch met een kwinkslag brengen. Het 

was fijn met hem samen te werken. 

 

Zijn loopbaan bij It Fryske Gea: 

- 5 jaar penningmeester 

- lid van de commissie Verenigingszaken, 

- bijdragen fusie IFG/LBF  

- goede vertegenwoordiger Noard Fryslân  

Een live afscheid volgt later dit jaar. 

 

Houtsma: het waren prachtige jaren met mooie projecten; hij bedankt de werkorganisatie 

en de oude en huidige bestuursleden.  

 

8. Verkiezing 

nieuw 

bestuurslid 

 

Het voorgedragen bestuurslid, P. Jelsma, stelt zich kort voor. 

Door het verhaal van Houtsma is hij enthousiast, hij wil graag iets betekenen voor IFG. 

Hij heeft en financiële achtergrond en is momenteel interim manager. 

 

De ALV gaat akkoord met de benoeming van P. Jelsma tot bestuurslid van IFG voor de 

duur van 4 jaar. Stemming: 90% gaat akkoord. 

 

9. Afscheid lid 

RvT F. de Jong 

 

Door de statutenwijziging van december jl. gaat de RvT van 4 naar 3 leden. We nemen 

afscheid van F. de Jong. 

 

Voorzitter H. Wubs van de RvT bedankt De Jong voor zijn bijzondere rol in de RvT. Oog 

voor de natuur en aandacht voor de mens. Dit gaan we missen.  

Later dit jaar zullen we ook live afscheid van Fred de Jong nemen. 

 

De Jong: hij heeft het werk met veel plezier gedaan. De RvT startte met 5 leden. Er is naar 

een goede structuur gezocht, een goede manier van samenwerking, dit was een organisch 

proces. De Rvt gaat door met 3 deskundige personen.  

 

10. 

Herverkiezing 

leden RvT 

Vaststelling: de ALV gaat akkoord met de herbenoeming van de heren H. Wubs, K. 

Zwart en Y. Bouma voor een volgende termijn van 4 jaar. 

Digitale stemming: 28 van 35 stemmers gaan akkoord. 

Er komt een rooster van aftreden, zodat er vervanging kan komen. 

 

 

We behandelen nu eerst de ingekomen stukken en de rondvraag. 

 

12. Behandeling 

vragen 

 

1e vraag van M. Hofkamp 

Goedendag, 

Waarom vernemen we van It Fryske Gea niets over de ernstig dreigende vaarwegplannen 

bovenwinds van de Alde Feanen en door Hege Warren en Burd? 

 

Antwoord: 

De wens van Smallingerland om een alternatieve vaarweg bevindt zich (weer) in een 

verkennende fase. Een van de mogelijke uitwerkingen van de Hege Warren bevat een 

vaarweg. Wij zijn bij die (inhoudelijke) uitwerkingen betrokken.  



De keus is straks aan de politiek. Dan komt het moment om standpunten naar voren te 

brengen. Nu publiekelijk onze mening verkondigen is niet een goed moment. 

 

J.B. Uildriks 

 

2e vraag van R.M. Riemersma 

1. Het gaat in ons land erg slecht met onze insecten. In hoeverre neemt u de bescherming 

van onze insecten mee in uw beleidsplannen. Kan de bescherming van onze insecten ook 

meegenomen worden als speerpunt in “Natuerlik Fryslan 2050”. 

2. Mijn indruk is dat beheer van natuurgebieden vooral is gebaseerd op de bescherming 

van vogels en planten. Vaak zie ik dat er veel te rigoureus onderhoud wordt gepleegd, 

namelijk: maaien, snoeien, hekkelen, kappen en begrazing. Insecten  hebben 

maatwerk nodig als het gaat om onderhoud. Vaak wordt er nu grootschalig onderhoud 

gedaan, terwijl insecten juist baat hebben bij kleinschalig onderhoud. 

Dan denk ik aan bijvoorbeeld: niet alles wegmaaien, maar hier en daar vegetatie laten 

staan, het niet wegmaaien van bloeiende planten, het afwisselen van begrazing en het 

inzetten van verschillende grazers, het niet volledig verwijderen van opslag, maar een 

paar wilgjes of vuilboompjes laten staan!  

  

Dan nog een idee voor een ander onderwerp: 

3. Mijn indruk is dat veel bezoekers de bordjes bij de entree van natuurgebieden niet 

lezen. Bovendien zijn deze bordjes vaak slecht leesbaar en van een onduidelijke  kleur. 

Daarnaast gebruikt elke beheersorganisatie weer haar eigen bordjes, wat voor bezoekers 

erg verwarrend kan zijn. 

Is het een idee dat alle beheersorganisaties dezelfde type bordjes gebruiken? 

Voor het bordje had ik het idee van een rechthoekig bord waarop afbeeldingen in 

zwart/wit staan van: aangelijnde hond, loslopende hond, fiets, paard, brommer, 

wandelaar, etc.. Met de achtergrondkleur rood en groen kun je dan aangeven of dit is 

toegestaan of niet. 

  

Antwoord: 

(Slecht met de insecten) 

De beheervisies voor onze natuurgebieden (ruim 65 voor in totaal bijna 22.000 hectare 

natuurterrein) zijn als volgt opgebouwd; 

We starten altijd met de basis: bodem, waterhuishouding en de ontstaansgeschiedenis van 

het landschap. Daarna beschrijven we welke inrichtingsmaatregelen en beheer er hebben 

plaatsgevonden en welke natuurwaarden dat heeft opgeleverd.  

Naast vegetatie en vogels is er wel degelijk ook aandacht voor insecten, maar ook 

bijvoorbeeld vissen, reptielen en amfibieën en zoogdieren.  

Qua insecten zitten veel bronpopulaties van zeldzame en bedreigde soorten alleen maar 

meer in natuurreservaten. Daar hebben we als Fryske Gea dus een grote 

verantwoordelijkheid voor. Denk aan zilveren maan, bruine vuurvlinder en 

moerassprinkhaan. Het beheer van de gebieden waar dergelijke soorten voorkomen is daar 

zo goed mogelijk op afgestemd.  

Maar ook met voorheen algemene soorten gaat het al lang niet meer goed. Denk aan 

oranjetipje, argusvlinder en bruin zandoogje. Deze kwamen vroeger overal in het 

landelijke gebied voor, in bermen en op agrarische percelen. Maar ook deze soorten zijn 

steeds afhankelijker van reservaten. Het feit dat hier vaak meer nectarplanten voorkomen 

en later wordt gemaaid is op zich al waardevol. Maar u heeft gelijk dat ook een 

kleinschalige afwisseling in het beheer (gefaseerd maaien) belangrijk is.  



Er zijn wel steeds meer reservaten waar we dit proberen maar het lukt niet overal. Dat 

heeft te maken met praktische zaken zoals weersomstandigheden en de afhankelijkheid 

van bijvoorbeeld pachters en loonbedrijven, die veelal grote apparatuur inzetten.  

Ons ideaalbeeld is dat we die kleinschalige afwisseling in het beheer realiseren samen met 

de omgeving, dus samen met de gemeenten die de bermen beheren, het wetterskip dat de 

kades beheert en de boeren die het agrarisch gebied beheren. We hebben hierin allemaal 

een belangrijke rol. Het behouden en uitbreiden van insectenpopulaties kunnen we niet 

alleen in natuurreservaten voor elkaar brengen. Inderdaad is dit ook wat we met Natuerlik 

Fryslân 2050 hebben proberen uit te drukken. En insecten zijn daarin zeker even 

belangrijk als vogels, dat kunt u zien aan de “medebewoners” die zijn uitgelicht.  

Maar we zijn het wel met u eens dat we als natuurorganisatie een grote 

verantwoordelijkheid hebben en daar zijn onze beheerders zich goed van bewust. Ondanks 

dat kunnen dingen altijd beter en is het noodzakelijk hier permanent aandacht aan te 

blijven besteden. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens beheerevaluaties die elke zes jaar 

plaats vinden in onze nauurreservaten. Daarbij is ook altijd aandacht voor de insecten. 

Ik hoop dat we uw vragen t.a.v. insecten voldoende hebben beantwoord.  

 

De vraag over bebording is van een andere orde. 

Het kennisnemen van de regels bij het bezoeken van een natuurgebied is allereerst 

natuurlijk de verantwoordelijkheid van bezoekers zelf. 

De meeste borden zijn prima zichtbaar. Onze toezichthouders en beheerders proberen dit 

ook goed op orde te houden.  

Mocht u voorbeelden weten van locaties waar dit een probleem is dan kunt u dit altijd aan 

ons doorgeven.  

Als Fryske Gea willen wij een vriendelijke gastheer zijn en het toepassen van alarmerende 

kleuren past daar niet goed bij. 

Bovendien hebben we een huisstijl ontwikkeld waar ook de bebording op is afgestemd. 

 

S. Rintjema 

 

3e vraag van P. Posthuma-De Boer 

Reeds maanden is het bruggetje van onze wandelroute op de Makkumer Zuidwaard 

"eruit". Zoals bekend bij u begint de wandelroute bij het voormalige servicepunt (Stort) 

van de (vroegere) gemeente Wunseradiel.  

Een prachtige wandeling  langs de Piamer geul rond het meertje en terug naar de 

strandweg tussen Makkum en het recreatiegebied de Holle Poarte. 

Er is hierover reeds contact geweest met uw bureau.  Er is overigens geen actie 

ondernomen, iets wat ons zeer betreurt. 

Mijn vraag is: Wordt het bruggetje nog hersteld en zo ja, wanneer gaat dat gebeuren? 

Mede namens nog enkele verontruste Makkumers, 

 

Antwoord: 

Het klopt dat de brug al enige tijd defect is en de rondwandeling niet mogelijk is. 

De gehele brug is afgeschreven en dient geheel vernieuwd te worden. De kosten hiervan 

hebben laten begroten door een technisch adviesbureau en komen rond de € 75.000 uit.  

Voor It Fryske Gea zijn deze kosten te hoog. Daarom wordt momenteel door middel van 

fondsenwerving gezocht naar medefinanciering via diverse partijen, maar dit proces is nog 

niet afgerond. 

Wij hebben goede hoop dat een aantal fondsen het in de nabije toekomst mogelijk maakt 

om de brug te vernieuwen.  



Ik vertrouw erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.  

Mede namens Jan Schram, Opzichter en Toezichthouder district West 

 

J. Schram en J.B. Uildriks 

 

4e vraag van Vonk 

De heer Vonk had een vergelijkbare vraag over het bruggetje in de Makkumer Súdwaard, 

welke vraag via e-mail op dezelfde wijze is beantwoord door Jan Schram, Opzichter en 

Toezichthouder district West 

 

5e vraag van mw. J. Davidse 

Graag wil ik jullie aandacht vragen voor de toename van het aantal kauwen in mijn 

omgeving.  

Om mij heen zie ik , ten zuiden van Leeuwarden vooral bij viaducten en in het dorp 

Wergea, steeds meer groepen kauwen zich nestelen in hoge bomen. Ze maken veel lawaai 

, (soms ‘s morgens om 4.00 uur al ) en poepen alles onder. Er zijn nu weer veel jongen 

geboren die ook een een plek gaan zoeken om zich te huisvesten. Bij mij in de tuin staan 

50 jaar hoge bomen zoals een kastanje en berken. Steeds vaker zitten daar kauwen in . Ik 

wil voorkomen dat ze ook daar gaan nestelen. Ze verjagen ook de vele kleine vogels uit de 

tuin. Zelf lawaai maken helpt even , maar daar zijn ze gauw aan gewend.  

Het zijn beschermde vogels. Waarom eigenlijk nog? Er komen er te veel!  

Kunnen jullie iets doen tegen deze zich snel ontwikkelende plaag?   

 

Antwoord: 

Ten eerste: er is geen sprake van een toename van de kauw. De soort heeft al jaren een 

stabiele trend.  

De aantallen zijn ook niet groot wat de reden is waarom de soort terecht wordt beschermd.  

Je ziet ze nu meer omdat ze vaak in clusters broeden en dan pendelen tussen hun 

broedgebied en foerageergebied.  

In die periode hoor je ze ook meer, maar dat is een tijdelijk iets. In de winter merk je ze 

veel minder op.  

De kauw is een holenbroeder die niet nestelt in kastanjes of populieren, tenzij zich daarin 

grote holen in zitten.  

De kauw is een hele nuttige vogel die bv rupsenplagen kan bestrijden en afval opruimt in 

de stad.  

Ze ruimen zelfs poep van andere dieren op, en iedereen moet poepen nietwaar? 

Het is een opportunist die daarom graag de mens op zoekt in de hoop te kunnen profiteren 

van een lekker hapje.  

In het boerenland is tegenwoordig helaas minder van hun gading te vinden.   

Meer info over de kauw en hun trends vindt u op:  

https://stats.sovon.nl/stats/soort/15600 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-

vogels/vogelgids/vogel/kauw 
 

S. Rintjema 

 

Reactie van Davidse op het antwoord Rintjema 

Helaas ben ik niet voldoende geholpen met uw antwoord.  

Vanmorgen om half vijf werd ik weer gewekt door het gezang van de kauwen … Dat heeft 

me weer verder aan het denken gezet.. 

https://stats.sovon.nl/stats/soort/15600
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/kauw
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/kauw


Uw antwoord van gisteren heeft me algemene informatie gegeven, waardoor ik het gedrag 

van de vogels meer begrijp, maar dat helpt niet bij mijn individuele probleem met deze 

“overlast”. ( er zijn trouwens meer buren die dit zo ervaren..) Een micro vraag wordt niet 

op macro niveau opgelost.. 

Kunnen jullie nog verder helpen? Misschien met effectieve mogelijkheden om de vogels te 

verjagen?  

 

Reactie Rintjema: 

De vogels zijn aan het broeden nu en hebben jongen. Ze mogen nu niet worden verjaagd, 

anders sterven de jongen. Voor verjaging buiten het broedseizoen is een 

Natuurbeschermingswet-vergunning nodig. Die kan worden aangevraagd bij de Provincie, 

maar de kans is zo goed als nihil dat deze wordt afgegeven. 

 

6e vraag van R. Smid 

Ik heb 3 vragen over de kanoroute in de Alde Feanen (omgeving Bolderen / 

Earnewarrepoel):  

1) Er zijn deze zomer ontzettend veel algen in het kanogebied (zie ook foto’s). Het is zelfs 

zo erg dat veel kanoers en suppers rechtsomkeerd maken als ze de algen zien. Het gaat 

soms om zeer grote oppervlakten (>20m2) en het breidt zich snel uit. Dit is de eerste keer 

dat er zo veel algen zijn. Ik heb er geen verstand van, maar vermoed dat het aan een 

gebrek aan stroming ligt. Hoe wordt dit opgelost? 

2) Er groeien steeds meer bomen in de rietkraag langs de kanoroute (zie ook foto’swaar je 

de groene boomtoppen boven het riet uit ziet steken). Als deze niet gekapt worden vrees ik 

dat er over een paar door een bos gekanood wordt en niet meer door een Fries 

veenlandschap. Volgens de boeren die de weilanden pachten is Fryske Gea 

verantwoordelijk voor het onderhoud, maar is hier al jaren niets aan gedaan. De bomen 

zijn nu ongeveer 2-3 meter hoog. Is er een onderhoudsplan voor de rietkragen? 

3) Tenslotte is mij opgevallen dat de kanoroute steeds verder dicht slibt en op sommige 

plekken is het zelfs minder dan 20cm diep. Als ik het goed begrepen heb, zijn de meertjes 

en kanoroute ongeveer 10 jaar geleden uitgegraven. Zijn er onderhoudsplannen om te 

voorkomen dat het kanogebied dichtslibt en onbegaanbaar wordt? De route kan 

bijvoorbeeld gebaggerd worden en de rietkraag gehekkeld.  

 

Antwoord: 

1) Het ontstaan van groene flap (algen) komt meestal van nalevering van nitraten of 

fosfaten in het water. Dit kan meerdere oorzaken hebben en is soms maar pleksgewijs en 

verdwijnt soms ook weer heel snel. De kanoroute maakt deel uit van een hoofdwatergang 

en wordt dus al gebruikt voor de aanvoer van water richting petgaten, doorspoeling vindt 

dus plaats.  Flap komt dus meer voor en in principe doen we daar niks aan.  

 

2) De kanoroute is in de 2e module aanleg en in de aanliggende ontstane 

riet/moerasstroken komt hier en daar opslag voor en dat mag. We hebben niet een vast 

onderhoudsplan en houden de ontwikkeling in de gaten, maar het is niet bedoeling dat dit 

moerasbos wordt. Twee jaar geleden hebben we met vrijwilligers tijdens een 

natuurwerkdag nog een groot gedeelte opgeschoond. Maar verbossing in en rond de Alde 

Feanen is een probleem die mede veroorzaakt wordt door de stikstofdepositie. 

 

3) Het klopt dat deze kanoroute in 2013/2014 is aangelegd, bekend probleem bij 

veengronden is dat de bodem vrij snel weer omhoog komt en voor ondiepte zorgt.  



Enkele delen van de kanoroute is hoofdwatergang en wordt jaarlijks gehekkeld door 

Wetterskip Fryslân en indien nodig ook nog bij de zomer. De rest wordt gehekkeld door 

de gemeente Tytsjerksteradiel. In de Herinrichting Alde Feanen zijn afspraken gemaakt 

over beheer en onderhoud, de kanoroute is bestempeld als nautisch vaarbeheer en daar 

staat de gemeente Tytsjerksteradiel voor aan de lat. De ondiepte is hen bekend maar dit 

soort acties vragen om een forse investering en ze beraden zich nog hoe en wanneer dit 

moet gaan plaatsvinden. Gebeurt niet ieder jaar; duur; we houden dit in de gaten. 

 

De vragenstellers hebben ook schriftelijk bericht ontvangen. 

 

 

Hiermee is om 20.25 uur een einde gekomen aan het eerste deel van de vergadering.   
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Na de pauze; 20.30 uur. 

 

Hoofd Natuurkwaliteit en adjunct-directeur C. Bakker presenteert deze visie. In Natuerlik 

Fryslân geven 4 Friese natuurorganisaties aan  hoe natuur en landschap kunnen helpen om 

te gaan met de grote veranderingen die op Fryslân afkomen. De visie laat zien welke 

kansen dat biedt voor een rijkere natuur en landschap in onze provincie.  

 

Powerpoint presentatie. 

Er zijn grote ruimtelijke veranderingen: klimaat, biodiversiteit, landbouwtransitie, 

stikstof. Dit levert problemen op voor de natuur, maar natuur heeft ook de oplossing. 

Zorgen voor een integrale aanpak.  

Uitgangspunten: Natuur voor en met de gemeenschap. Aandacht voor het landschap. 

Samenwerking met alle partners (landbouw, recreatie, dorpen en steden). 

Natuurlijke bossen, vitale (herstelde beekdalsystemen, laanveenmoerassen, veenbossen in 

de randveenzone, dynamisch boezem (deel) systemen (zachte kust overgangen). 

 

Dit staat op een kaart van Friesland. De Powerpoit en informatie is na te lezen en te 

downloaden op www.natuerlikfryslan2050.nl, 

 

Bakker bedankt iedereen voor hun aandacht. Er worden verder geen vragen gesteld. 
 

Afsluiting Voorzitter Vlietstra bedankt de aanwezigen voor ieders aanwezigheid en inbreng en sluit 

de vergadering om 21.05 uur . 

 

Hopelijk was dit de laatste keer dat de vergadering digitaal heeft plaatsgevonden. Dan 

kunnen we de volgend jaar weer live op locatie. 

 
 

http://www.natuerlikfryslan2050.nl/

