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Voorwoord 

Weer een jaar voorbij. Op 21 juli is het dertig jaar geleden dat in 1987 de 
akte van oprichting van onze stichting werd ondertekend bij de notaris. We 
willen samen met onze donateurs terug kijken naar het soms roerige ver-
leden. Zaterdag 16 september organiseren wij een leuke middag voor u, 
verdere informatie volgt. 
 
Het jaar 2016 is een bewogen jaar geweest, waarin het woord “land-
schapspijn” veel stof deed opwaaien in de Leeuwarder Courant. Ook in 
Gaasterland was veel nieuwe landschapspijn waar te nemen: 
 

♦  Agrarisch Gaasterland is zorgvuldig verder afgegraven, diep 
geploegd, en gedraineerd voor het poten van nog meer lelies die 
wekelijks in de watten worden gelegd met allemaal “sproei-
middeltjes”.  

 

♦ De flikkerende rode lichten van de windmolens in het windpark 
Noordoostpolder. zijn  tot “bloei” gekomen. Honderden mooie 
bomen met een stamomtrek van meer dan een meter legden het 
loodje.  

 

♦ Particuliere en gemeentelijke bomen zijn nagenoeg allemaal vo-
gelvrij geworden met het nieuwe kapbeleid van de gemeente.  
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Een triest jaar zo kan 2016 derhalve getypeerd worden, hopelijk wordt 
2017 een stuk rooskleuriger en krijgen we een mooie nieuwe toekomst nu 
Experiment Gaasterland eindelijk is geëindigd. 
 
 

Website 

In September 2016 is onze vernieuwde website in de lucht gegaan. De 
oude website was gedateerd, zeg maar ouderwets maar belangrijker de 
site werd niet meer technisch ondersteund. Het had de Koninklijke Biblio-
theek behaagd om de oude website te archiveren als een representatief 
beeld van cultuur, geschiedenis en samenleving. Hiermee blijft deze site 
raadpleegbaar voor toekomstige generaties. We moesten natuurlijk daar-
door wel even wachten om de oude website uit te lucht te halen totdat 
noodzakelijke aanpassingen zeer dringend werden (ANBI vermelding). 
 
Het resultaat mag gezien worden, visueel aantrekkelijk en informatief. 
Aangezien de informatie zich in een razend tempo verplaatst is het zaak 
de site actueel te houden. Dat is geen eenvoudige opgave aangezien za-
ken rond de bescherming van de natuur vaak traag en stroperig verlopen,  
zie het verslag over de campus en manege. 
 
 

Campus 

Het hoofdpijndossier rond de Campus Wyldemerk kan bijna worden dicht-
geslagen. Waar ging het ook al weer om? In 2007 gaf de gemeente Gaas-
terlân-Sleat toestemming voor de vestiging van een campus op het terrein 
tegenover de grasdrogerij. Dit was in strijd met het bestemmingsplan bui-
tengebied. De beslissing leverde veel bezwaren op die door de gemeente 
werden afgewezen. De campus werd in mei 2008 in gebruik genomen. 
Een procedure bij de rechtbank in Leeuwarden leverde voor de bezwaar-
makers niets op. In 2010 deed de Raad van State uitspraak in deze zaak 
en oordeelde dat de campus er niet had mogen komen. Aangezien deze 
al gebouwd was kon de toestemming van de gemeente niet teruggedraaid 
worden. Echter een tijdelijke ontheffing voor het bestemmingsplan kon 
nooit langer gelden dan 5 jaar en dat was tot uiterlijk 16 oktober 2012. 
 
In juli 2011 ging de campus dicht en de onderliggende organisatie failliet. 
Bij verkoop zou de bebouwing bestaande uit diverse units door de nieuwe 
eigenaar verwijderd moeten worden. Die nieuwe eigenaar in de vorm van 
Wyldemerk bv diende zich in 2014 aan. Maar de units werden niet verwij-
derd, sterker nog er werd een verzoek tot legalisering ingediend. De ver-
eniging Campus nee I.O. kwam opnieuw in actie want de gemeente de 
Fryske Marren stond hier positief tegenover. De bezwaarmakers hadden 
gehoopt dat de nieuwe fusiegemeente wat verder op afstand zou staan 
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ten opzichte van de initiatiefnemers. De wethouder van Gaasterlân-Sleat 
had na de uitspraak van de Raad van State al laten weten er een andere 
opvatting op na te houden en die ook te volgen. 
 
Uiteindelijk volgde er een gang naar de bezwarencommissie. Deze was 
van mening dat er aan de uitspraak van de Raad van State gevolg moet 
worden gegeven. De gemeenteraad heeft daarna een voorstel tot legalisa-
tie afgewezen. De verplaatsing van de units heeft nog een tijd op zich laten 
wachten maar onder dreiging van een dwangsom zijn de units dit najaar 
verwijderd. Er rest nog een troosteloos maanlandschap. Anno januari 2017 
is de gemeente zo ver, dat zij een vooraankondiging last onder dwangsom 
de deur uit hebben gedaan naar Wyldemerk BV, om ook de rest te verwij-
deren en de grond te egaliseren. 

 
 

Manege Gaasterland 

Eind goed bijna al goed zou men denken bij het verhaal van de campus 
maar het verhaal gaat door. Enkele units van de campus zijn verplaatst 
naar het terrein van de manege. Stichting Gaasterlân-Natuerlân was ver-
bijsterd. In het verleden heeft de stichting haar bezwaren tegen de aanleg 
van een brug, voor de ruitersport, over de Luts ingetrokken. In ruil daarvoor 
deed het bestuur van de manege de toezegging dat er geen gebouwen 
meer bij de manege zouden komen. 
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En nu was daar ineens een bedrijfswoning, een kanoverhuur, wedstrijd-
boxen en een wedstrijdgebouw met toestemming van de gemeente. De 
kanoverhuur is ingetrokken maar de overige gebouwen zijn al geplaatst.  
 
De Luts en het Roekenbos zijn belangrijke gebieden voor vooral vleermui-
zen en vogels. Verdere bebouwing, met name de bedrijfswoning brengt 
extra verstoring van licht en geluid.  
 
De bezwarencommissie heeft naar aanleiding van onze bezwaren een 
natuurtoets gevraagd. Deze natuurtoets is door Altenburg & Wymenga 
uitgevoerd en ook daarop heeft de stichting gereageerd. De commissie 
heeft uiteindelijk ons bezwaar ongegrond verklaard. Wel adviseert de be-
zwarencommissie aan de gemeente de mitigerende  maatregelen ge-
noemd in het rapport over de natuurtoets over te nemen. De gemeente zal 
deze richting de vergunninghouder kenbaar maken. 
 
Voor de stichting is het lastig dat in verschillende zaken, bijvoorbeeld de 
campus en de manege, dezelfde belanghebbenden in steeds verschillen-
de combinaties en functies opduiken. Zo zijn de aandeelhouders van de 
Wyldemerk bv ook bestuurslid bij de manege waardoor bijvoorbeeld het 
doorschuiven van de units makkelijk te regelen is. Zij worden bovendien 
veelal gesteund door de gemeente c.q. wethouder.  
 
De campus is niet gelegaliseerd maar er moet nog wat gebeuren met het 
terrein van de voormalige grasdrogerij. Dit betekent dat wij er niet zeker 
van kunnen zijn dat de rust is weergekeerd. 
 
 

Water 

“water is the driving force of all nature”, leonardo da vinci 
 
Het thema van de 29e Gaasterlandse Natuurweek was afgelopen jaar  
WATER.  
 
Ruim 70% van ons aardoppervlak bestaat uit water. Een groot deel van 
het water wat we gebruiken komt uit de watervoorraden van de diepe on-
dergrond. We zouden nog veel bewuster met Water moeten omgaan en 
wat dat betreft onze watervoetafdruk in de gaten moeten houden.  
 
Hoeveel kost één kilo rundvlees, één liter melk, één kilo sojabonen, één 
spijkerbroek bv. aan water. Ook de kwaliteit van de natuur staat of valt met 
de kwaliteit van het water. 
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In de Natuurweek kwamen al deze kwesties aan de orde. Waterbeheer in 
de natuur, in het huis of bedrijfspand, gebruik van groene daken bestaan-
de uit vetplanten. Een groendak zorgt voor een vertraagde afvoer van wa-
ter, wat weer positieve effecten heeft op de riolering. Het dak vangt fijnstof 
op, zorgt voor verkoeling in de zomer en biedt ruimte aan insecten en vo-
gels. 
 
De natuurweek wordt georganiseerd door bezoekerscentrum Mar & Klif en 
alle natuurorganisaties. Voor de activiteiten in de natuurweek was grote 
belangstelling.  
 
De week werd afgesloten met de “Nacht van de Nacht” waarbij grote groe-
pen mensen door het Rijsterbos liepen genietend van de donkerte en de 
verschillende acts. De natuurweek heeft overigens alleen kans van slagen 
door de inzet van vele vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsvisie 

Conform nieuwe wetgeving moeten Provincies en Gemeenten omgevings-
visies formuleren voor hun grondgebied. Feitelijk het fundament onder 
beleidsdocumenten die de ruimte moeten ordenen zoals Streekplannen en 
Bestemmingsplannen (buitengebied).  
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Zowel richting ons Provinciaal bestuur als richting ons gemeentebestuur 
hebben we opnieuw aandacht gevraagd voor meer ruimte voor onze na-
tuur.  
 
Wat nog rest van onze natuur zit opgesloten in veel te kleine gebieden 
waar het door gebrek aan genetische “verversing” langzaam uitdooft. Het 
agrarisch gebied is inmiddels feitelijk een ecologische woestijn die de barri-
èrewerking alleen nog maar verder vergroot. Noodzakelijke vergroting en 
verbinding van natuurgebieden blijft uit. De aantrekkende economie legt 
grote druk op het openbaar bestuur om landelijk gebied verder te laten ver-
harden en verstenen. Kortom: beleid om ons natuurlijk en landschappelijk 
erfgoed te behouden en te herstellen is hard nodig. En dat begint met een 
duidelijke stellingname in een omgevingsvisie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch Natuur Overleg 

In 2016 hebben we in januari, mei en november met de terrein beherende 
natuurorganisaties om tafel gezeten om te zoeken naar natuurversterking. 
Het Experiment hing echter nog steeds als een schaduw over Gaasterland.  
 
Met name de laatste opgave om in de Sefonsterpolder tot een bevredigen-
de afronding te komen heeft nog de nodige voeten in de aarde.  
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We hebben zelfs geparticipeerd in een gesprek met gedeputeerde Kramer 
om te voorkomen dat we als natuurorganisaties helemaal buiten spel zou-
den worden gezet. 
 
Nu het Experiment dan eindelijk afgelopen november tot een voortijdig 
einde is gekomen, zijn we hopelijk verlost van een belangrijke blokkade 
om stappen vooruit te zetten.  
 
Er zijn voorzichtige ontwikkelingen in zowel de Huitebuursterbûtenpolder 
als de Witakkerpolder die een sprankje hoop bieden op een betere toe-
komst. In het SNO doen wij er in ieder geval alles aan om elkaar tijdig en 
adequaat van relevante zaken op de hoogte te stellen en zo bedreigingen 
te neutraliseren en kansen te benutten. 
 
 

Experiment Gaasterland 

29 November 2016 was daar dan eindelijk de avond dat de officiële afslui-
ting van het Experiment een feit was. Zowel procesmatig als inhoudelijk 
sleepte het zich al een reeks van jaren voort; niemand wist nog waarheen 
of waarvoor. Het einde kwam dan ook als een bevrijding. 
 
De Stichting heeft zich van meet af aan uiterst kritisch opgesteld ten aan-
zien van het Experiment. Gebrek aan sturing en het ontbreken van garan-
ties voor blijvende natuurwaarden waren onze belangrijkste bezwaren. 
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Natuurwaarden die aan een permanent subsidie-infuus hangen zijn nu 
eenmaal gedoemd uit te doven. 
 
Toch zijn we als Stichting meerdere malen over onze schaduw heen ge-
sprongen. Geplaatst voor een voldongen feit hadden we geen andere 
keus dan toch maar te proberen enige waarde aan de Gaasterlandse na-
tuur toe te voegen door samenwerking te zoeken met Bosk en Greide. 
 
Stepping stones voor de das en andere dieren richting Sint Nicolaasga. 
Ontwikkeling van bosranden (mantel- en zoomvegetaties) in nauwe sa-
menwerking tussen bosbeheerder en agrariër. Integrale herinrichting van 
het gebied rond Nij Amerika om Bremer Wildernis en Lycklamabos met 
elkaar te verbinden. Hoe zeer we ook ons best deden, hoeveel liters water 
we ook bij de wijn deden, ieder voorstel werd genegeerd. De ervaringen 
van de terrein beherende natuurorganisaties waren niet anders. 
 
De uiterst hautaine houding van Bosk en Greide en hun onwil tot samen-
werking is veel te lang gefaciliteerd door ons Provinciaal bestuur. Meer 
dan 10 miljoen euro van ons gemeenschapsgeld is verdwenen in de zak-
ken van boeren en gaan zitten in eindeloze overlegstructuren, evaluaties 
en vacatiegelden. Gedurende 20 jaar heeft ons Provinciaal bestuur weg-
gekeken toen landschap, flora en fauna van Gaasterland zienderogen 
achteruitgingen. Al onze waarschuwingen werden in de wind geslagen. 
Een uiterst frustrerende ervaring die het je bijna doet spijten dat je liefde 
opbrengt voor het landschap om je heen en de planten en dieren die er in 
leven. Onverschilligheid doet minder pijn. 
 
En zo zijn we dan aangeland in 2017. De pogingen van Bosk en Greide 
ten spijt is de sociaal economische situatie er bepaald niet beter op gewor-
den. Dat had beslist beter geweest als de tientallen miljoenen (toen nog) 
guldens die de Rijksoverheid langjarig had gereserveerd voor Gaaster-
land, conform de oorspronkelijke plannen, daadwerkelijk aan natuurherstel 
waren besteed. Ook de landbouw had daar van mee kunnen profiteren. 
Onder andere door een reallocatie van gronden die de bedrijfsvoering effi-
ciënter had kunnen maken. 
 
Als Stichting waren, zijn en blijven wij van mening dat er gewerkt moet 
worden vanuit een landschapsecologische systeemanalyse. Dat wil pri-
mair zeggen dat er goed gekeken wordt naar bodem en grondwater, om 
vanuit die basis kansrijke locaties te benoemen waar de voor Gaasterland 
typerende natuur nieuwe kansen wordt geboden. Linksom of rechtsom zal 
de landbouw grond moeten teruggeven om onze natuur de kans te geven 
te herstellen. En dat is geen vrijblijvend luxeprobleem.  
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Net zoals recentelijk de Nederlandse Staat onder dreiging van catastrofale 
klimaatverandering een stip op de horizon heeft geplaatst om Nederland 
klimaatneutraal te laten worden, en daar miljarden euro's voor te reserve-
ren, zal op enig moment hetzelfde moeten worden gedaan om onze biodi-
versiteit in stand te houden en te laten herstellen.  
 
Het verlies aan biodiversiteit dreigt, net als klimaatverandering, catastro-
faal uit te pakken en de basis onder ons bestaan weg te slaan. Het pro-
bleem is minstens zo urgent, zeker in Nederland. Alle reden derhalve om 
het herstel met verve ter hand te nemen; wat ons betreft te beginnen in 
Gaasterland. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat betekent de gangbare landbouw voor onze omgeving? 

Ons deltalandje kent van nature grote landschappelijke variatie, met bijbe-
horende biologische rijkdom. Lange tijd heeft kleinschalige, extensieve 
landbouw nog meer lokale diversiteit gebracht. 
 
Na de tweede wereldoorlog, maar vooral in de laatste halve eeuw is dit 
beeld 180 graden gekanteld en heeft zich een dramatische afvlakking en 
uniformering voltrokken. De uitvinding en grootschalige toepassing van 
kunstmest, samen met een reeks van ingrijpende cultuurtechnische ingre-
pen heeft grote productieverhogingen in de landbouw gebracht, maar gro-
te verarming in kwaliteit en variatie van onze natuur. 
 

 



 

- 10 - 

De landbouw werd ontdekt als een op export gerichte geldmachine, die de 
voedselvoorziening van de eigen bevolking “er nog even bij doet”. Met het 
voorhanden zijn van goedkope fossiele energie worden enorme hoeveel-
heden mineralen aangevoerd (sojaplantages waar ooit regenwoud stond), 
kunstmatige mest gesynthetiseerd, grondwaterstanden omlaag getrokken 
en -gehouden, en zware machines ingezet. Landbouwhuisdieren worden 
massaal doorgefokt en overeind gehouden met farmaceutica. 
 
Het gevolg is dat ons land zwaar gebukt gaat onder emissies en residuen 
uit deze landbouwindustrie. Kooldioxide, methaan en lachgas wakkeren 
klimaatverandering aan, fosfaat en stikstof trekken onze vegetaties (op het 
land en in het water) uit balans, verdroging heeft eenzelfde effect en wat 
er met tot louter productiemiddelen gedegenereerde dieren gebeurt in de 
bio-industrie wordt zorgvuldig voor het publieke oog verborgen gehouden. 
 
Als deze effecten beperkt zouden blijven tot de 70% van ons land (in Frys-
lân nog meer) die landbouwkundig in gebruik is, is dat al erg genoeg. 
Maar ook onze natuurgebieden krijgen de volle laag. Onze flora verarmt in 
hoge mate. Onze fauna is afhankelijk van de flora, en volgt direct in de 
neerwaartse spiraal. Het buitengebied wordt kleurloos en stil in de vorm 
van landbouwsteppen die wereldwijd griezelig veel op elkaar gaan lijken. 
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Maar ook onze voedselproductie lijdt hieronder. Kwantitatief geenszins 
natuurlijk, hetgeen zich ook weerspiegeld ziet in overgewicht in een haast 
epidemische vorm. Maar kwalitatief zeer zeker wel. Het aantal voedende 
bestanddelen in ons eten is aantoonbaar fors afgenomen. De zware ma-
chines die worden gebruikt, en de hoge frequentie van bewerking ruïneren 
de bodemstructuur. De biodiversiteit in de bodem (veelal in de vorm van 
micro-organismen) is eveneens drastisch afgenomen. 
 
Het is duidelijk dat het anders moet. En het kan ook anders, wanneer we 
afscheid nemen van onze focus op kwantiteit en meer waardering toeken-
nen aan kwaliteit. De status quo (fixatie op bulkproductie) laat zich echter 
maar moeilijk doorbreken. Er zijn miljarden gemoeid met de overexploita-
tie van onze natuurlijke hulpbronnen. Overheden en multinationals varen 
daar wel bij; van hen hoeven we niets te verwachten. Verandering zal echt 
van onderop moeten komen: burgers en boeren die gezamenlijk zelf het 
initiatief nemen. Het is aan ons. 
 
 
 

Lelieteelt 

De stichting heeft in samenwerking met Dorpsbelang Wijckel ondersteund 
door de Friese Milieufederatie op 9 maart 2016 een avond over de lelie-
teelt georganiseerd. Doel van Dorpsbelang was het geven van informatie 
naar aanleiding van vragen uit het dorp.  
 
Tijdens de avond was er ruimte voor verschillende meningen en visies. 
Over veel thema’s zoals gevolgen van het gebruikte gif voor de moestuin, 
impact op vogels en insecten, huisdieren en volksgezondheid is nog wei-
nig concrete informatie. Dat zal hoogstwaarschijnlijk zo blijven als het the-
ma niet op de politieke agenda komt te staan. De avond in het dorpshuis 
was druk bezocht met ongeveer 60 geïnteresseerden uit de regio, direct 
omwonenden en specialisten van het Waterschap, stichting Bolleboos en 
het RIVM. Bij de discussie waren betrokken Marc Montforts RIVM, Rodina 
Fournell Bolleboos (omwonende Diever) en Koos van der Avoird bollente-
ler. 
 
De bijeenkomst heeft niet geleid tot een vermindering van de lelieteelt in 
Gaasterland, alles behalve dat. Nu de grond in de polder uitgeput is wordt 
Gaasterland een steeds aantrekkelijker alternatief. De commotie rond het 
landbouwgif neemt toe en daarom coördineert het RIVM een onderzoek 
naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen, te begin-
nen bij de bloembollenteelt. Het zal nog tot eind 2018 duren voordat de 
resultaten beschikbaar zijn. 
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Tot slot 

Het thema van de natuurweek 2017 is “exoten”. Bijvoorbeeld planten en 
dieren die zo te zeggen een migratie achtergrond hebben maar wellicht 
ook personen die van elders komen of gewoon niet doorsnee zijn. En wel-
licht is onze stichting ook een exoot in Gaasterland. 
 
 

Bestuur 

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende mensen: 
 

Folkert Venema voorzitter 06-24876965 
Marijke Lodeweges secretaris 06-20811747 
Henk Folmer lid 0514-602553 
Arnoud van de Ridder lid 06-30105981 
Ilja Sanders lid 06-45077719 
Theunie Zijlstra lid 06-49948730 

 
Verder wordt de Stichting nog bijgestaan door Dieuwke Melchers, Ronald 
Schouten en Jan Tijsma. 
 
De stichting maakt zich sterk voor de natuur in onze gemeente, uw omge-
ving. Derhalve is meedoen van belang. Voor nog steeds € 5.-- per jaar 
bent u donateur en steunt u het werk van de SGN: stuur een e-mail naar 
info@gaasterland-natuurland.nl. Iedere bijdrage is welkom:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NL18RABO0131754831 
 t.n.v. 

Stichting Gaasterlân Natuerlân.  
 
 
Misschien kunt u ons uw e-mailadres doorgeven, als u het nog niet heeft 
gedaan, per mail of als omschrijving bij de jaarlijkse donatie. Altijd handig 
als we iets organiseren, zoals ons 30 jarig jubileum op zaterdag 16 sep-
tember! 


