
top 5Winter 
wandelroutes
door de meest vogelrijke natuurgebieden



Alde Feanen  
bij Earnewâld

Noard-Fryslân Bûtendyks 
bij Hallum

Paardendobben  
bij Marrum

Easterskar  
bij St Johannesga

Een uniek, waterrijk laagveen-
gebied met veel wintergasten, 
maar ook de zeearend!

Kraanlannen  
bij De Veenhoop

Open water, petgaten met 
stripen en broekbos. Ideaal 
voor ganzen en eenden.

1

54

32
Kwelderlandschap waar jaarlijks 
zo’n 600.000 vogels rusten, 
broeden en foerageren.

150 paarden gered van 
overstroming. Een wandelroute 
over dit bijzondere verhaal.

Wonderschoon laagveenmoeras 
met paden om te struinen, 
omringd door vogelgeluiden.

Welke winterroute 
ga jij wandelen?  
Druk op het gebied van je 
keuze en volg onderweg het 
routekaartje gemakkelijk 
op mobiel, voorzien van de 
leukste (vogel)weetjes.  
 
Oant sjen yn It Fryske Gea!



De Alde Feanen is één van de pronkjuwelen van It Fryske Gea dat 
niet voor niets de status Natura2000 en Nationaal Park heeft. 
Het is een uniek, waterrijk laagveengebied, waarvan wij 2500 
hectare beheren. Uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle 
petgaten, je komt het tegen tijdens deze wandeling.

Alde Feanen  
bij Earnewâld

4 km

1



Vogelkijkhutten
In het Wikelslân staan drie vogelkijkhutten. Jaarrond broeden, 
rusten of foerageren honderden soorten vogels in de Alde Feanen. 
Ze profiteren van de enorme variatie in het gebied. Voor krakeend, 
snor, waterral, rietzanger, baardmannetje, porseleinhoen en niet 
te vergeten roerdomp is het moeras een ideaal broedgebied. De 
mystieke roerdomp verschuilt zich bij voorkeur in het oude riet, 
zodat hij met zijn geelbruine kleur niet opvalt.

Weet jij welk geluid de 
roerdomp maakt?

Hij maakt een ‘hoempend’ 
geluid. Soms lijkt het net 
alsof je mobiel overgaat 
op trilstand of dat je 
een scheeptoeter hoort. 
Weet jij de Friese naam 
van de roerdomp? Het 
antwoord vind je in onze 
vogelkijkhutten.

https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/


Praktische informatie
Parkeerplaats Ds. Van der Veenweg 
9264 TA in Earnewâld

4 km
Onverharde paden afgewisseld met 
vlonders. In natte perioden zijn hoge 
schoenen of laarzen een aanrader. 

Honden welkom, mits aangelijnd

P

https://goo.gl/maps/oE3AYYsqSmm1vSEAA
https://goo.gl/maps/oE3AYYsqSmm1vSEAA


 Wikelslân

Het Wikelslân is een deelgebied van de Alde Feanen. Eén van 
de meest pure stukjes moeras. Voor Europa zijn moerasbossen 
met veenmossen zeldzaam. De kaden zorgen ervoor dat 
het winterregenwater tot in de zomer wordt vastgehouden. 
Planten en dieren profiteren van dit beheer.

Zie je een grote zaakbek, smient, nonnetje, brandgans of 
kolgans? Dan komt de winter eraan. Veel vogels uit Scandinavië 
en Rusland trekken ‘s winters naar het zuiden. Schrik ook niet 
als de zeearend overvliegt. Deze roofvogel verblijft het hele 
jaar in de Alde Feanen net als veel andere dieren.
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2  Reid om ‘e Krite
In 2005 is de herinrichting van  het gebied aan de noordoost-
kant gestart, wat we ook wel Reid om ‘e Krite noemen. De 
nieuwe inrichting wierp al vrij snel haar vruchten af. Natte 
rietlanden, moeras en veenplassen vormen een ideale biotoop 
voor zeldzame vogelsoorten die elders zijn verdwenen zoals 
baardmannetje en waterral. De waterral is een stiekeme vogel 
die zich niet graag laat zien, maar bij vorst wil hij nog wel eens 
tevoorschijn komen. Je ziet ‘m dan over het ijs lopen. 

De bescherming van natuur heeft in de Alde Feanen een hoge 
prioriteit. Ooit werd het betiteld als onland waar bewoners 
een armoedig bestaan hadden. Tegenwoordig is het een 
schitterend natuurgebied dat van levensbelang is voor dieren 
en planten. Een stukje wilde natuur in het hart van Fryslân.



3  Petgaten en legakkers
Door het graven van petgaten als onderdeel van de 
herinrichting ontstond er ruimte voor vissen en specifieke 
moerasvogels. De grond is gebruikt voor het maken of 
ophogen van legakkers. Een legakker werd vroeger gebruikt 
om het veen op te drogen, maar ze zijn nu ideaal als werk- en 
wandelpad. De otter maakt ook graag gebruik van dit gebied. 
De aanwezigheid van dit kwetsbare roofdier toont aan dat 
het water schoon is. De kans om ze te zien is overdag klein, 
maar hun sporen zoals pootafdrukken en spraints zijn wel te 
ontdekken, vooral in najaar en winter. Voor de otter zijn onder 
diverse wegen verschillende faunapassages gemaakt. Hiervan 
maken hij en andere dieren dankbaar gebruik.



4  Uitkijktoren Earnesleat
Het uitzicht vanaf de uitkijktoren is fenomenaal. Het geeft een 
impressie van de uitgestrektheid van het Friese landschap. 
Je kunt er als een vogel over het gebied heen kijken en ze 
natuurlijk spotten!

5  Veenmosrietlanden
Deze zeldzame vegetatie komt voor in laagveengebieden. 
Veenmosrietlanden ontstaan door het verlanden van 
petgaten met riet. Jarenlang rietbeheer resulteert in een 
voedselarme rietkragge (vlechtwerk van wortels in de bodem) 
die steeds dikker wordt. De invloed van regenwater zorgt 
voor een vegetatie met veenmossen en bijzondere soorten 
als zonnedauw. Wist je dat dit een vleesetende plant is?

naar boven ↑



Wat zou het toch geweldig zijn als de oorspronkelijke bewoners, 
de kraanvogels, terugkeren naar de Kraanlannen. Aan deze 
bijzondere vogels heeft dit gebied ten zuiden van het dorp De 
Veenhoop haar naam te danken. Volgens een placaat uit 1542 
broedde de kraanvogel hier eeuwen geleden. In de Kraanlannen 
werd na 1930 ook nog turf gegraven. Door die late vervening is het 
nu een natuurgebied met veel open water, petgaten met stripen 
en broekbos. Prachtige natuur om tijdens een winterwandeling te 
verkennen.

Kraanlannen  
bij De Veenhoop

6 km

2



Vogels
In de Kraanlannen komen meer dan zestig soorten broedvogels 
voor. Zangvogels voelen zich thuis in het rietland en moerasbos. 
En de petgaten en plassen zijn het domein van watervogels. 
Bijvoorbeeld de (geoorde) fuut, kuifeend, slobeend, dodaars, 
en zomer- en wintertaling, maar ook vele wilde eenden en een 
enkele pijlstaart. In de winterperiode trekt het gebied bovendien 
veel ganzen. Denk aan de kolgans, grauwe gans en brandgans. 
Verrekijker in de aanslag dus!
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Geef de wilde eend zijn poten
De wilde eend is een algemene soort die je 
vaak tegenkomt in het park of ergens in de 
sloot. We zouden ‘m dus kunnen herkennen. 
Op welke foto staan de poten van de wilde 
eend? Het antwoord staat verderop.

https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/
https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/


Praktische informatie
Parkeerplaats sportpark De jister, 
Kraanlânswei 16 in De Veenhoop

6 km
In natte perioden zijn hoge 
schoenen of laarzen aan te raden.

Honden welkom, mits aangelijnd

P

https://goo.gl/maps/xAoJCjnXGyvPzQ8s8
https://goo.gl/maps/xAoJCjnXGyvPzQ8s8


1  De otter
Voor de otter is de Kraanlannen een ideaal leefgebied. Bij de 
Kranslaenswei is een otterpassage gerealiseerd, zodat de otter 
onder de weg door kan. De otter is een nachtdier en erg schuw. 
De kans om ‘m te spotten is dan ook klein. Wel kun je zijn sporen 
zoeken. Let bijvoorbeeld op pootafdrukken, spraints (is poep) of 
misschien zie je wel een wissel (is oversteekplek van de otter).

2  Functionele windmolen
Opvallend is de coating van de windmolen die hier rond 2008 
is geplaatst. Gekozen is voor zwart om hinderlijke schitteringen 
voor dieren en omwonenden te voorkomen. Met de windmotor 
kan het waterpeil worden aangepast. Een wisselend waterpeil is 
belangrijk voor verschillende moeras- en watervogels.



3  Vogelkijkhut
Neem tijdens je wandeling door de Kraanlannen een kijkje in 
de vogelkijkhut. Deze staat op een strategisch punt, waarbij je 
een fantastisch uitzicht hebt over de plassen. Kijkend over het 
water zie je verschillende watervogels genieten van de rust. Met 
een beetje geluk hoor je hier het ratelende geluid van de snor. 
En heb je echt super veel geluk dan spot je de zeearend. Ook in 
dit waterrijke gebied vindt deze roofvogel zijn voedsel. Met een 
spanwijdte van twee tot wel twee-en-halve-meter wordt hij ook 
wel de vliegende deur genoemd.  Je kan je dus wel voorstellen dat 
hij hier zomaar is, vanuit de Alde Feanen.

4  Picknickbankje
Even uitrusten? Op deze mooie plek met uitzicht over water en 
hooilanden heeft It Fryske Gea een picknickbank geplaatst.

https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/


5  Petgaten
Vroeger baggerden ze veen uit voor de winning van turf, waardoor 
in de hoogveengebieden petgaten ontstonden. Wanneer door 
stormen de legakkers wegsloegen, werden de plassen groter. 
Soms kwam dit ook doordat de legakkers alsnog werden weg- 
gebaggerd. Langs de randen zie je fraaie zoomvegetatie, dit zijn 
kruiden en grassen. Zo zie je hier grote pollen pluimzegge.

In de Kraanlannen zie je stroken land tussen het water. Dit noemen 
we stripen. De veenarbeiders haalden het veen uit de petgaten 
waarna het hierop te drogen werd gelegd. Daarna werd het tot turf 
gestoken. Op de stripen van heischraal grasland groeit zeldzame 
flora, die je bij een bezoekje in de lente kunt bewonderen.



6  Hooigraslanden
De graslanden in de Kraanlannen worden verpacht. Met de 
pachter stemmen we het beheer van het grasland af. Het gras 
wordt gefaseerd gemaaid, zodat rekening wordt gehouden met 
de broedvogels en de toename van insecten wordt bevorderd.

De natte hooilanden waren vroeger in Nederland algemeen en 
werden niet beweid. In de wintermaanden stonden ze geregeld 
onder water, waardoor ze alleen gebruikt werden voor het winnen 
van hooi. Kenmerkende plantensoorten als blauwe zegge hadden 
baat bij deze vochtige, arme veengrond die niet werd bemest 
(boeren gebruikten de stalmest voor hun akkers). De naam 
blauwgraslanden is te danken aan de blauwe zegge.



7  Polderhoofdkanaal
Het kanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop is uitgediept om 
het geschikt te maken voor de recreatievaart. Eind 2014 was het 
project dat een lange voorgeschiedenis kende klaar. 

8  Polderhûs
De voormalige brugwachterswoning en de schuur zijn omgebouwd 
tot café-restaurant It Polderhûs. Het is net als de bruggen bij het 
Eijzengapaed en de Slûswei een gemeentelijk monument.

KidsGea antwoord:  
op foto 2 staan de poten van 
de wilde eend!

naar boven ↑



Waar eens de slikwerkers hun ruggen kromden… ligt nu een uniek 
natuurgebied. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd vind 
je één van Europa`s grootste kwelders: Noard-Fryslân Bûtendyks. 
Het ruim 4200 hectare grote gebied met zomerpolders, dobben, 
zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken is een eldorado 
voor planten en dieren. Ook is het gebied onderdeel van het 
Werelderfgoed Waddenzee. Kom tijdens de wandelroute niet te 
dichtbij de vogels om verstoring te voorkomen. Geniet op afstand!

Noard-Fryslân 
Bûtendyks 
bij Hallum

5,5 km

3



Vogelparadijs
De geluiden uit dit wijdse kweldergebied komen uitsluitend uit de 
natuur. De kilometers brede polders en kwelders bieden vogels 
alle ruimte én een gevarieerde vegetatie. Elk jaar komen hier ruim 
één miljoen vogels om voedsel te zoeken en uit te rusten. In de 
winter zie en hoor je nu vast de gakkende brandganzen. Het is 
heel indrukwekkend om zoveel vogels bij elkaar te zien.

Wintertijd is ganzentijd
In december, januari en februari brengen 
tienduizenden ganzen uit Noord-Europa en 
Rusland hier de winter door. In het hoge noorden 
wordt het tijdens de winter te koud voor ze. 
Observeer ze met deze buiten-doe-opdracht.

Tip: bekijk dit filmpje thuis 
voor vertrek, zodat je weet 
wat je nodig hebt (verrekijker 
en vogelboek mee)!

https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/
https://www.itfryskegea.nl/in-de-natuur/kinderen/buiten-doe-opdrachten/ganzenspotten/%20


Praktische informatie
Kweldercentrum, Noorderleeg 5a in 
Hallum

5,5 km
In natte perioden zijn laarzen aan te 
raden. 

Honden zijn niet toegestaan.

P

https://goo.gl/maps/7aRpkM1uJnz6LJRc8
https://goo.gl/maps/7aRpkM1uJnz6LJRc8


1  Kweldercentrum Noarderleech
Bezoek voordat je start met wandelen het onbemande 
Kweldercentrum Noarderleech. Hier kun je de twee exposities 
‘Anders Bekeken’ over de Terp fan de Takomst en de  
natuurexpositie over het Noord-Friese kustgebied bekijken. 
De plek waar kennis en verhalen uit de omgeving prachtig 
samenkomen. Even binnenkijken om buiten meer te zien.



2  Kijkscherm
Het kijkscherm is een hotspot waar je als vogelliefhebber prachtig 
uitzicht hebt op een vogelbroedeiland. Het is gerealiseerd om 
vogels meer broedkansen te bieden. In het voorjaar maken hier 
kokmeeuw en kluut gebruik van. Deze broedvogels houden van 
een open kwelderlandschap. Op het eiland zie je dan ook een 
schelpenlaag, dat verruiging tegengaat. Bovendien biedt het water, 
dat met de komst van het gemaal ‘De Heining’ is opgeschoond, veel 
voedsel in de vorm van vis. Het kijkscherm heeft een natuurlijke 
tint en subtiele vogelkijkgaten, zodat je onopgemerkt de vogels 
kunt bekijken. 



3  Bunker
Onderweg kom je ook een oude oefenbunker uit de Tweede 
Wereldoorlog tegen. Rust hier uit op de picknickbank, maar geniet 
vooral van het prachtige uitzicht. It Fryske Gea gebruikt deze 
bunker in het voor- en najaar voor scholenprogramma’s. Onder 
leiding van vrijwilligers gaan leerlingen in het uitgestrekte gebied 
op excursie. Ze leren dan ook van alles over vogels. Zo kun je hier 
het hele jaar roofvogels spotten. Nu kun je torenvalken, buizerds, 
slechtvalken, smellekens en de blauwe kiekendief tegenkomen. 
Houd je verrekijker bij de hand.

https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/
https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/


4  Westerdobbe
Bij hoog water is dit een uitwijkplaats voor vee. Regenwater wordt 
in de dobbe opgevangen, zodat het vee beschikt over drinkwater.

5  Proefverkweldering
In 2000/2001 heeft It Fryske Gea zomerpolders ‘ontpolderd’ tot 
kwelder met als resultaat een hele strook met proefkwelders. Deze 
proefverkweldering heeft zeer waardevolle kennis opgeleverd 
door langjarige monitoring van opslibbing, vegetatie-ontwikkeling 
en onderzoek naar broed- en trekvogels.

naar boven ↑



In de stormnacht van 31 oktober 2006 overstroomde Noard-
Fryslân Bûtendyks. De 150 paarden die er graasden werden 
ingesloten door het water en zochten hun heil op de rand van de 
Ozingadobbe. Meerdere reddingspogingen strandden, totdat een 
amazone uit een nabij dorp bedacht om de leider te halsteren.
Door dit paard mee te nemen, zou de rest van de kudde volgen. 
Zo gingen zes amazones op 3 november het water in. Halsteren 
bleek niet eens nodig, de kudde volgde vanzelf.

Paardendobben 
bij Marrum

5 km

4



De invloed van het getij 
Je ziet hier geregeld de kracht van de natuur. Zo staan de slikvelden 
elke dag onder invloed van eb en vloed. Hierdoor groeien de 
kwelders langzaam aan.

Wil je kris-kras door een natuurgebied lopen? 
Dat kan in Noard-Fryslân Bûtendyks. Buiten 
het broedseizoen mag je vrij rondlopen en 
dat is uniek. Je kunt dan helemaal naar de 
slikvelden. Pas wel op dat je niet vast komt te 
zitten met je laarzen. Leuk voor stoere kids die 
niet bang zijn om vies te worden.



Praktische informatie
Achter de zeedijk bij Marrum ter 
hoogte van het tempeltje (parkeren 
kan nabij).

5 km
In natte perioden zijn laarzen aan te 
raden. 

Honden zijn niet toegestaan

P

https://goo.gl/maps/YVoureKJtio7GCrE9
https://goo.gl/maps/YVoureKJtio7GCrE9
https://goo.gl/maps/YVoureKJtio7GCrE9


1  Tempeltje
In 1993 was het project om de Friese zeedijken op Deltahoogte 
te krijgen klaar. Ter afsluiting van van de werkzaamheden is een 
monument geplaatst op de zeedijk bij Marrum. Het ‘tempeltje’ is 
gemaakt door kunstenaar Ids Willemsma.

2  Kunstwerk
Deze winterwandelroute start bij het monument van Machiel 
Braaksma. De afdruk van paardenhoeven in beton symboliseert 
het redden van de paarden.



3  Ozingadobbe
Op de rand van deze dobbe stonden de paarden opgepakt te 
wachten op hulp. Gelukkig kregen ze wel hooi en water totdat ze 
door de amazones werden gered. In het water is een fotokunstwerk 
geplaatst als herinneringsmonument aan de reddingsactie.

4  Alde dobbe
De paarden zijn voor de stormnacht eerst op deze hoge dobbe 
gebracht waar ze een relatief veilige overnachtingsplek
hadden. Op onverklaarbare wijze zijn ze tijdens de stormnacht 
toch naar de lagere Ozingadobbe vertrokken.



5  Oosterdobbe en schuilhok
Dit hok werd vroeger gebruikt voor het materieel voor 
landbewerking. Tegenwoordig is het een slechtweerschuilplaats 
voor wandelaars en inventarisatievrijwilligers. Maak hier 
gerust even gebruik van. Is het eind oktober? Dan begint het 
stormseizoen. Diverse malen per jaar overstromen de kwelders. 
Bij hoge waterstanden door springtij en noordwestenwind 
overstromen zo nu en dan ook de zomerpolders. Soms staat het 
kolkende water van de Waddenzee zelfs tot aan de zeedijk. Een 
indrukwekkend gezicht dat veel bekijks trekt.

6  Oude sluisje
Het oude sluisje over de afwateringslenk dateert waarschijnlijk 
uit 1919. Het fungeert als afwateringssluis voor de zomerpolder 
en keert via kleppen het zoute zeewater buiten de polder.



7  Inlaag
Voor het ophogen van de kade is grond afgegraven en een 
zogenoemde ‘laagte’ gecreëerd die zich in herfst en winter vult met 
regenwater. Wanneer het regenwater in het voorjaar verdampt, 
ontstaan slikrandjes waar weide- en kustvogels eten kunnen 
vinden. Vooral kluten profiteren van insecten en wormpjes.

8  Vangkooi
De pachter kan in deze vangkooi het vee bijeen drijven voor het 
veilig terugkeren naar de vaste wal aan het eind van het seizoen.

Tip! Tien kilometer verderop staat de Terp fan de Takomst, 
waarover in ons ‘Kweldercentrum Noarderleech’ een expositie is. 
Je kunt er via een onverhard pad van 1,2 kilometer naar toe lopen 
en een kijkje nemen. Vanaf de dijk is de terp het hele jaar rond te 
zien. Gegarandeerd lekker uitwaaien!

naar boven ↑



De afwisseling van waterplassen, rietvelden, legakkers met 
begroeiing eromheen, petgaten en moerasbroekbos maakt het 
Easterskar tot een walhalla voor wandelaars. In alle jaargetijden is 
het een genot om het laagveenmoeras te verkennen. Struin over 
de paden en luister naar vogelzang, de weeklagende roep van een 
roofvogel of spot een ree. Kijk je naar de grond, dan kun je sporen 
van de otter tegenkomen. Deze ambassadeur van schoon water 
doet het hier ook goed!

Easterskar 
bij St Johannesga

6 km

5



De otter
Dit speelse dier is gek op zwemmen en spelen! Dit doet hij al van 
jongs af aan. Ook trekt de otter van gebied naar gebied waarbij 
hij autowegen tegenkomt. In Nederland leven rond de 450 otters 
en jaarlijks overlijden helaas 150 otters door het verkeer. De otter 
moet daarom beschermd worden. It Fryske Gea helpt hierbij en 
zorgt dat de otter veilig in Fryslân kan blijven leven. 

Wil je weten waar de otter zich thuisvoelt en 
hoe je kunt zien of hij ergens is geweest? Dat 
ontdek je in dit filmpje. 

Na het kijken weet 
je straks precies 
waar je sporen 
kunt vinden!

https://www.itfryskegea.nl/in-de-natuur/kinderen/gea-reporter-natuurfilmpjes/waar-leeft-de-otter-en-hoe-zie-je-dit/


Praktische informatie
Parkeerplaats aan de Richard Jung-
weg, bij vogelkijkhut ‘Skiere goes’.

6 km 
In natte perioden zijn laarzen aan te 
raden. 

Honden welkom, mits aangelijnd

P

https://goo.gl/maps/sjuung66des3GqzE9
https://goo.gl/maps/sjuung66des3GqzE9


1  Oeverzwaluwwand en vleermuizenbunker
Kijk je bij de start van de route in de richting van de weg, dan 
zie je een betonnen wand met 105 gaten die de oeverzwaluw 
een veilige nestplaats biedt. De afgelopen jaren waren bijna alle 
plekken bezet. Dat is goed nieuws voor deze sierlijke zwaluwsoort 
die het in Nederland zwaar heeft. Natuurlijke broedplekken 
zijn namelijk schaars geworden. De zwaluwwand is tegen een 
vleermuizenbunker aangelegd. 

2  Vogelkijkhut Skiere Goes
Vogelkijkhut Skiere Goes (Fries voor grauwe gans) is ongetwijfeld 
één van de mooist gelegen observatiehutten in Nederland. 
Verstopt in een rietkraag is het uitzicht over een petgat 
fenomenaal. Vanwege de afgelegen ligging is het Easterskar een 
rustig natuurgebied met weinig verstoring waar ook de kleine 
zwaan zich thuis voelt. En ruim tachtig broedvogels laten zich hier 
wel eens zien. In de vogelkijkhut vind je meer informatie.

https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/
https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/


3  Schrale kruidenrijke graslanden
Aan weerszijden van de Bisschopsweg liggen tussen de 
broekbossen met elzen en wilgen een aantal natte en wat meer 
droge graslanden met een enorme soortenrijkdom aan planten. In 
de nattere schrale graslanden komt het moerasviooltje voor, een 
zogenaamde waardplant die voor de zilveren maan vlinder van 
groot belang is. Door het grondwaterpeil hoog te houden en de 
aanvoer van water uit de Tsjonger, wordt de verdroging een halt 
toegeroepen en kan het moerasviooltje beter gedijen. Hij bloeit in 
het voorjaar, maar kan prima tegen de winter.

De Bisschopweg is de liniaalrechte klinkerweg die het Easterskar 
doorsnijdt. Het verwijst naar de periode waarin de Münsterse
troepen van bisschop Bernhard van Galen de streek onveilig 
maakten. Nadat de aanval op Groningen in 1672 was afgeslagen 
trok ‘Bommen Berend’ zich terug op zijn versterking in Steenwijk. 
Ook de opmars naar Leeuwarden mislukte. De troepen sloegen 
aan het plunderen. Bij Nieuweschoot wisten Friese boeren zo’n 
rooftocht af te slaan en de indringers terug te drijven in het 
moeras. De Bisschopsweg herinnert aan dit voorval.



  Heide en petgaten
In het Easterskar zijn enkele jaren geleden vijftien petgaten 
gegraven die het water vasthouden in het natuurgebied. Er groeit 
waterscheerling en krabbenscheer in de plassen, planten die de 
veengroei weer op gang brengen. De heikikker is één van de 
opmerkelijke moerasbewoners. Ze staan op de rode lijst en maken 
een geluid als van een onder water vol lopende lege fles: wuob, 
wuob, wuob… Wil je dit meemaken? Dan is een herhaalbezoek in 
het voorjaar een aanrader!

5  Reptielenpassage
De faunapassages onder de Scharweg hebben de afgelopen jaren 
hun nut duidelijk bewezen. Reptielen als de ringslang, adder en 
levendbarende hagedis maken er gebruik van, maar ook andere 
diersoorten. De aanwezigheid van ringslangen is typerend voor 
laagveen, waaruit het Easterskar grotendeels beslaat. Dat de 
adder hier voorkomt is bijzonder. Maar de kans dat je er eentje 
ziet is erg klein.
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6  Aalscholverkolonie
Als je over het water richting de Gaasterweg kijkt, zie je een 
aalscholverkolonie. Deze ‘waterraven’ werden in de eerste helft 
van de 20ste eeuw sterk bejaagd, vooral op aandringen van de 
beroepsvissers. Dit zorgde ervoor dat rond 1960 de aalscholver 
relatief zeldzaam was en bijna uitgestorven in Fryslân. De 
verslechterde waterkwaliteit hielp hierbij ook niet. Met menselijke 
hulp is de aalscholver weer teruggekomen. Ze leven rondom 
zoet en zout water, maar broeden graag in moerasbos. De grote 
nesten die ze bouwen kunnen vele jaren mee. Je herkent ze vaak 
makkelijk, doordat de bomen waar ze in zitten wit zijn van de 
poep. Hierdoor gaan de bomen wel dood. Zie je ze?

naar boven ↑

https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/top-10-wintervogels-en-kijkhutten/


Meer eropuit-tips
Elke maand versturen we een online nieuwsbrief met een 
update vanuit de Friese natuur met leuke eropuit-tips voor 
jong en oud! De nieuwsbrief is ook gemakkelijk weer op te 
zeggen, mocht het toch niet voldoen aan je verwachtingen. 

aanmelden voor nieuwsbrief

Bekijk  
meer informatie over de top 10 wintervogels  
(en waar je ze het beste kan spotten). 

www.itfryskegea.nl  
Voor alle routes en activiteiten. Leer meer over de ruim 60 
natuurgebieden die we beheren.

Meehelpen
Wil je als beschermer ons werk extra steunen? Dit kan door 
vrijwilliger te worden of een donatie te doen.

Voor iedereen met het 
hart op de groene plek 

naar boven ↑

http://www.itfryskegea.nl/nieuwsbrief
meer%20informatie%20over%20de%20top%2010%20wintervogels%20%28waar%20je%20ze%20het%20beste%20kan%20spotten%29.
http://www.itfryskegea.nl
https://www.itfryskegea.nl/werken-bij-it-fryske-gea/vrijwilligers/
https://www.itfryskegea.nl/donaties/

