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Voorwoord 

Het jaar 2017 was een bijzonder jaar; onze stichting, opgericht in 1987 
bestond 30 jaar. Misschien is dit voor de donateurs stiekem voorbijge-
gaan, voor het bestuur geenszins. In eerste instantie was het de bedoeling 
om iets voor u te organiseren, maar de natuurbegraafplaats en de daar-
mee samenhangende kosten van tweemaal een gang naar de rechter, 
gooide roet in het eten. Gelukkig hebben wij veel donaties van omwonen-
den en betrokken Gaasterlanders ontvangen. Wij hopen in 2018 alsnog 
het jubileum met u te kunnen vieren. 
 
Niet alleen stichting Gaasterlân-Natuerlân bestond 30 jaar, ook de natuur-
week had zijn dertigste editie. Tijdens de Gaasterlandse Natuurweek heb-
ben we ruimschoots aandacht besteed aan het feit dat we gezamenlijk 
met de andere natuurorganisaties dertig jaar lang een thema hebben be-
licht uit de natuur in Gaasterland. Er werd zelfs een jubileumnummer huis 
aan huis verspreid door de zuidwesthoek!  Het stuk over het begin van de 
stichting en de natuurweek plaatsen we nogmaals. 
 
Verder een keur van stukken over het landelijke gebied, de verschraling 
van natuur en landschap door beslissingen op het gebied van ruimtelijke 
ordening. Gemeentelijk beslissingen, maar ook besluiten van Rijk en Pro-
vincie waar we mee te maken hebben en die grote invloed op onze leef-
omgeving zullen hebben. 
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De natuurweek was trouwens weer een succes. De nacht van de nacht 
was al snel vol en ook allerlei andere activiteiten trokken veel mensen.  
 
Vermoedelijk is het thema van de natuurweek 2018: “thus”, waarbij we 
allerlei soorten verblijven belichten: holen, burchten, legers, huizen, nes-
ten…. 
 
 

Natuur(lijk) Gaasterland 

Gaasterlân-Natuerlân is opgericht in 1987, wel onder een andere naam. 
Bij oprichting was de officiële naam: Stichting tot Behoud Natuur en Land-
schap Gaasterlân-Sleat, al gauw aangeduid als stichting met de lange 
naam. Inwoners die minder gecharmeerd waren van de activiteiten die de 
stichting ondernam spraken over de stichting tegen alles. Dat was overi-
gens te kort door de bocht want de stichting was in ieder geval voor de 
natuur en het landschap. De initiatiefnemers zagen de dreiging dat allerlei 
activiteiten de natuur van Gaasterland onherstelbaar zouden veranderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeg Gaasterland en bijna iedereen heeft er een beeld bij. Gaasterland is 
een afwisselend landschap van gaasten en kliffen; bossen en boomwallen 
gelegen aan het IJsselmeer. Het is echter niet alleen een natuurgebied 
maar ook een gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt.  
 
Tegengestelde belangen maken het lastig keuzes te maken. De natuur 
heeft geen eigen stem en daarom zijn er organisaties die opkomen voor 
de belangen van de natuur. Gaasterlân-Natuerlân is daar één van en het 
bijzondere is dat zij geen gebieden in eigendom heeft. Voor de stichting is 
alle natuur belangrijk. Het is nadrukkelijk niet de intentie van ons om het 
gebied op slot te zetten. Nadenken over de consequenties van ingrepen in 
natuur en landschap is belangrijk; wat eenmaal weg is komt niet meer te-
rug. Bovendien is het toerisme, gebaseerd op natuur en landschap een 
belangrijke economisch bron voor het gebied. 
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Het is niet altijd eenvoudig om het belang van natuur en landschap te dui-
den. De ingrepen in de natuur hebben vaak een negatief effect op een lan-
ge termijn. Korte termijn opbrengsten lijken daarom aantrekkelijker.  
 
Gaasterland is een beperkt gebied en dan is het dringen om allerlei groe-
peringen en ideeën een plek te geven. Een voorbeeld hiervan is wat wij 
noemen, het gouden vierkant. Op een klein oppervlak bevinden zich de 
manege, een brug over de Luts, een golfbaan, een verminkte vaart, een 
voormalig industrieterrein en een inmiddels verwijderde campus.  Alles bij 
elkaar nog geen vierkante kilometer met ook nog rust en stiltegebied, ver-
schillende soorten vleermuiskolonies en nog veel meer dieren.  
 
Om inwoners en omwoners kennis te laten maken met de Gaasterlandse 
natuur heeft de eerste voorzitter van de stichting, Arnold Kooiker, het initia-
tief genomen voor de Natuurweek. In 1988 ging de Natuurweek van start 
als Natuur(lijk) Gaasterland. Arnold Kooiker was ook de organisator samen 
met Staatsbosbeheer, Fryske Gea, Natuurmonumenten en Mar & Klif. Ie-
der jaar was er een speciaal thema en gastorganisaties verzorgenden een 
tentoonstelling rond het thema. De tentoonstelling en de activiteiten waren 
afwisselend bij Staatsbos, Fryske Gea en Mar & Klif.  Voor bezoekers was 
dat wel eens verwarrend en daarom is later gekozen voor het Rijsterbos 
als vaste plek. Helaas is tijdens de natuurweek van 1999 Arnold kooiker 
overleden. Mar & Klif nam de organisatie over. Tijdens de voorgaande 29 
edities zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Bomen en bossen; 
bodem; water; paddenstoelen; kleine dieren; grote dieren; vogels; land-
schapselementen. Voor dat laatste werd op de Brink in Oudemirdum een 
gletsjer aangelegd. Kijkdozen werden gemaakt door de schooljeugd; 600 
maar liefst. En 104 jarige plantte een boom. Het thema van de dertigste 
Natuurweek is exoten, een breed en aansprekend thema. 
 
De Natuurweek is een initiatief van de stichting Gaasterlân-Natuerlân en 
de band is altijd gebleven. Wij bestaan dit jaar 30 en de Natuurweek be-
leeft de dertigste editie. Nog steeds komen mensen naar de Natuurweek 
en het lijken er ieder jaar weer meer te zijn. Kindervoorstellingen uitver-
kocht; de Nacht van de Nacht overtekend. De natuur leeft, in ieder geval 
onder de bezoekers. 
 
 

Hoe laat je zien wat er niet meer is?  

We hebben geen gemeenschappelijke set feiten beschikbaar om in het 
veld aan te tonen dat het slecht gaat met onze natuur. Heel veel populaties 
wilde planten en dieren hebben in de afgelopen eeuwen (met een versnel-
ling in de laatste decennia) het veld geruimd, of zijn, in het beste geval, 
gedecimeerd.  
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Een ieder kan daar wel voorbeelden van noemen, maar het totaalbeeld 
ontbreekt. Door de geleidelijkheid van dat proces ontbreekt bovendien een 
gezamenlijke referentie die ook nog eens verschilt per generatie. (Iedere 
generatie neemt immers minder soorten waar, dan de vorige, maar is zich 
daar niet van bewust.) Zaken als cultuur gerelateerde natuurwaarden ver-
troebelen dat beeld verder. Zo denkt menige Fries dat weilanden met wei-
devogels de natuur van Fryslân belichamen, terwijl dat in feite bossen, 
moerassen (waaronder veenmoerassen tjokvol "weidevogels"), kwelders, 
duinen en kustzeeën zijn met heel erg veel meer soorten dan alleen maar 
een handjevol weidevogels. 
 
Voor de leek en buitenstaander biedt Gaasterland een prachtig landschap-
pelijk décor. Omdat landschap en natuur vereenzelvigd worden roept men 
al gauw dat Gaasterland (zeker in relatie tot grote, tot op het bot uitgekle-
de delen van Nederland) er helemaal niet zo beroerd voor staat. Maar 
landschap en natuur zijn, ondanks hun onmiskenbare raakvlakken, toch 
echt twee verschillende grootheden. Slechts de ingewijden zien de grote 
armoede aan biodiversiteit die verpakt is in een landschappelijk fraaie 
huls.  
 
Bovendien wordt al snel duidelijk dat het, gegeven een vergaand afwezig 
ecologisch besef bij de meeste volksvertegenwoordigers, weinig zin heeft 
hen “te vermoeien” met het belang van zoiets als soortendiversiteit. En als 
het besef al doordringt, zal men vooral willen weten wat het oplossen van 
een ecologisch tekort dan oplevert. Het voorkomen van rampspoed 
spreekt weinig mensen aan. Pas met het te lijf gaan van rampspoed kun je 
als politicus scoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat men vooral focust op het landschap, wordt het voor Gaasterland 
veel lastiger aan te tonen dat er dringend zaken moeten worden verbe-
terd.  
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Vooral als “schaamgroen” als middel om verharding en verstening van ons 
landschap (in de zomerperiode althans) aan het oog te onttrekken, breed 
wordt geaccepteerd als substituut. 
 
 

Invloed 

Gezamenlijk komen we meer en meer tot de slotsom dat participeren in 
inspraaktrajecten doorgaans weinig zin heeft. Er komen steevast beleids-
documenten uit voort die kool en geit sparen, en waarin derhalve noodza-
kelijke keuzes structureel worden vermeden. De status quo in de maat-
schappelijke machtsverdeling blijft zo intact en er kan bijna nooit concrete 
winst voor de natuur worden geboekt.  
 
Als het om maatschappelijke participatie gaat is het zaak uit te zoeken 
waar onze aanwezigheid wel het verschil kan maken, om daar onze ener-
gie op te richten. Wat dat betreft kunnen we als natuurbeschermers met 
het schaamrood op de kaken veel leren van boeren. Hun lobby zit ijzer-
sterk in elkaar en is ronduit buitenproportioneel in staat het beleid op alle 
niveaus (van gemeente tot Europese Commissie) in hun voordeel te bui-
gen.  
 
 

Strategisch Natuur Overleg 

In 2017 hebben we in februari, mei, juli, september en november overleg 
gepleegd met de natuurterrein beherende organisaties. Er was hoop dat 
we in het "post-Experiment-tijdperk" vlot nieuwe kansen zouden vinden en 
benutten. De werkelijkheid is echter weerbarstig. We constateren dat de 
status quo op natuurgebied in Gaasterland erg lastig is te doorbreken. 
Politiek/beleidsmatig ontbreekt iedere ambitie, en we blijken zelf niet in 
staat Gaasterland op de bestuurlijke agenda te plaatsen.  
 
Eigenlijk zou nieuw elan vanaf de Gaasterlandse bodem opgebouwd moe-
ten worden. Daarbij valt mooi aan te haken bij het concreet vormgeven 
van landbouw inclusieve natuur als nieuw "beleidspanacee" voor ons lan-
delijk gebied. Daar is echter initiatief voor nodig, en dat is lastig in een tijd 
waarin iedereen druk is en in beslag wordt genomen door de waan van de 
dag. Zie bijvoorbeeld maar hoe moeilijk het is nieuwe bestuursleden te 
vinden. 
 
Desalniettemin is er wel enige vooruitgang te melden. In 2018 zal  waar-
schijnlijk worden gestart met de herinrichting van 25 ha. Sefonsterpolder 
tegen het Rijsterbos aan, en krijgt ook de planvorming rond de Witakker-
polder meer contour.  
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Ook aan de IJsselmeerkust wordt gewerkt aan verbetering. Tot onze te-
leurstelling ligt het traject rond de Huitenbuursterbuitenpolder stil. Boeren 
met bezittingen in deze buitenpolder kunnen niet met It Fryske Gea tot 
overeenstemming komen over uitruil en herinrichting. En dat terwijl de 
grootste kans voor natuurherstel, te weten oevergradiënt voor het IJssel-
meer, nu juist hier is te vinden. Nu verschuift de aandacht vooral naar Ta-
cozijl en Laaksum. Beslist goed en nuttig, maar de grootste potentie blijft 
vooralsnog wederom onvervuld. 
 
 

Bermbeleid 

In de negen jaar dat in De Fryske Marren woon heb ik de biodiversiteit 
drastisch zien afnemen.  Dit komt niet alleen door de intensieve landbouw 
waar geen bloempje meer wordt getolereerd, maar ook door het foutieve 
maaibeleid van de gemeenten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. 
 
De laatste kieviten, grutto's en tureluurs zag ik verdwijnen. Het kan jaren 
duren voordat ze definitief weg zijn, want ze worden zo'n 40 jaar oud. Zich 
voortplanten deden ze al jaren niet meer succesvol. Doordat de gemeen-
ten te vaak maaien, het maaisel niet meer afvoeren en de bermen klepel-
den, zag ik de kenmerkende soorten zoals het fraaie grasklokje , hemel-
sleutel en zeedistel verdwijnen. Dit waren de krenten in de pap, maar het 
beleid had ook tot gevolg dat we de gewone soorten verloren.  En met de 
soorten rijkdom verdwenen ook vlinders, insecten, vogels en zoogdieren. 
Nu het boerenland een ecologische woestijn is, is het belang van een goed 
bermbeheer nog groter geworden.  
 
Bovendien verdwijnen met de insecten de bestuivers van de gewassen. 
In de kruidenrijke bermen leven ook soorten als sluipwesp en sluipvlieg, dit 
zijn vijanden van de plaag insecten veroorzaakt door de mono cultures van 
het boeren land. Zij leggen de eitjes in de rupsen bijvoorbeeld de eikenpro-
cessie rups, die ook een gevaar voor de volksgezondheid vormt.  
 
Dat de huidige landbouw een doodlopende weg is, beseft ieder zinvol den-
kend mens.  
 
Maar het beleid van de gemeente lijkt te keren. In elk geval dat van de ge-
meente De Fryske Marren. Het maaien wordt extensiever en het klepelen 
houdt op per 1 januari van dit jaar. En let wel; die kleine stukjes berm be-
slaan in De Fryske Marren wel 372 hectare! 
 
Het huidige bermbeleid hier is historisch gegroeid zonder eenduidige visie.  
Een klein stuk wordt wel extensief gemaaid en gehooid en daar is het ver-
schil duidelijk te zien t.o.v. de overige bermen.  
 



 

- 7 - 

Extensief is 1 à 2 maal per jaar maaien en afvoeren van het maaisel. Het 
maaisel wordt gecomposteerd. Dit extensieve beleid, verarmt de bodem 
en daar is een grotere biodiversiteit. Lees: er zijn meer bloemen en soor-
ten en daarmee zaad etende vogels, zoogdieren en van bloemen afhanke-
lijke  insecten zoals vlinders en bijen.  Roofvogels en uilen reageren dan 
weer op het muizenaanbod. Kortom een win- win - situatie. 
 
Bij het oude maaibeleid wordt meermalen per jaar gemaaid, komen de 
bloemen niet tot bloei of worden te snel afgemaaid voordat ze kunnen 
zaad schieten. Nog erger dan maaien is klepelen, wat veel gebeurd. Daar-
mee wordt de bovenste bodemlaag eraf geslagen. Een fraai bolgewasje 
als vogelmelk wordt er gewoon uitgemept. Het maaisel van afmaaien en 
klepelen blijft liggen, wat de bodem verrijkt. Soorten als brandnetel en ak-
kerdistel, zullen daar positief op reageren. De snelste winst van het ver-
schralende beleid is te vinden op de zandgronden. Hier is binnen enkele 

jaren al resultaat te zien. Op klei- en leemgronden duurt dit proces langer.  
 
De bermen van de A6 en A7 wordt door RWS gemaaid en de provinciale 
bermen door de provincie. Hier houdt het eenduidige beleid van  DFM op.  
Maar de ambities van De Fryske Marren liegen er niet om. Zo wordt bij het 
maaien gedacht aan het juiste tijdstip. Insecten vliegen namelijk beter op 
gedurende het maaien bij warm weer, en minder bij een bedauwde vroege 
ochtend. Maaisel blijft 2-5 dagen liggen zodat het zaad kan vallen.  
Rond bomen wordt niet meer bij gemaaid om de bomen niet te beschadi-
gen en de vegetatie die blijft staan is dan een schuil of overwinterplek voor 
insecten. Ook wordt er gedacht aan perceeltjes en randen twee jaar onge-
moeid te laten voor dit doel. De ideeën zijn prachtig  en doordacht. 
 
Het maaien wordt echter uitgevoerd door (hobby) boeren. Het zal enige 
tijd duren voordat alle (hobby) boeren dit beleid begrijpen en er in mee 
gaan. Aan ons om een vinger aan de pols te houden.  Ook worden er vrij-
willigers gezocht die de bermen willen inventariseren en eventuele bijzon-
dere planten of diersoorten aan de DFM door willen geven. Daaraan kan 
het beleid indien gewenst plaatselijk aangepast worden. We zullen dus 
vrijwillige beheerders assistenten worden!  Voor zover we dat al niet wa-
ren.  
 
 

Lelieteelt 

Er wordt in Gaasterland (en elders) door de landbouw heel wat gif het mili-
eu ingebracht. Herbiciden (glyfosaat vooral), pesticiden (o.a. maïszaden 
gecoat met neonicotinoïden) en fungiciden. Vooral nu bollentelers de 
Gaasterlandse zandgronden "ontdekt" hebben loopt het helemaal uit de 
hand.  
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In voorgaande jaren zijn wisselende percelen door heel Gaasterland ge-
bruikt voor de teelt van lelies, aardappelen en maïs. De agrarische gron-
den zijn al lange tijd verboden gebied voor wilde planten en dieren, maar 
ook de natuurgebieden, die in Gaasterland erg versnipperd zijn en vaak 
ingesloten door agrarische percelen, verliezen snel aan natuurwaarden.  
 
Er zijn intussen onderzoeken gedaan naar het effect van deze gifstoffen 
op het oppervlakte water en op het bodemleven waarvan het resultaat 
zeer negatief uitvalt. Het onderzoek naar de blootstelling van omwonen-
den aan de bestrijdingsmiddelen loopt nog. De resultaten van dat onder-
zoek worden eind 2018 verwacht. 
 
Na de goedbezochte informatieavond over de bollenteelt in Wyckel 2 jaar 
geleden is het opvallend stil en wordt het hoog tijd om met bewoners de 
draad weer op te pakken en het gebruik van  gewasbeschermingsmidde-
len” te weren, als eerste in de buurt van bebouwing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats in de Bremer Wildernis 

Het ene hoofdpijndossier, de campus, is nog niet afgesloten of het volgen-
de diende zich aan in de vorm van de natuurbegraafplaats. Onze stichting 
is niet per definitie tegen een natuurbegraafplaats maar wel op deze plek. 
De dodenakker ligt midden in de Bremer Wildernis en is slechts bereik-
baar via een fietspad. Het verkeer moet de hele Bremer door om er weer 
uit te kunnen en kruist verschillende malen wandel en ruiterpaden. 
 
Het begraafterrein is te nat om te voldoen aan de eisen van de wet op de 
lijkbezorging. Dus is er veel grond afgegraven om het terrein op te hogen.  
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Volgens de plannen zou de inrichting aangepast worden aan de rest van 
de Bremer Wildernis, namelijk de rabat structuur. Wij maakten onze zor-
gen om de inpassing in het natuurgebied. Terecht blijkt nu; er is een grote 
meanderende waterpartij gegraven die in Friesland nergens voorkomt. Er 
wordt kortom een park in een bos aangelegd. 
 
De behandeling van de vergunning verdient zeker geen communicatie-
prijs. Omwonenden hadden gelezen van de plannen en verwachten een 
informatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente dan wel de on-
dernemer. Dat gebeurde niet en de bezwaren kwamen te laat. Ondanks 
het verzoek van de voltallige oppositie om de behandeling door te schui-
ven werd er een beslissing geforceerd. De wethouder stelde zich formeel 
op daarbij gesteund door het CDA en de FNP die hem blindelings volg-
den. Wij kunnen ons al langer niet aan de indruk onttrekken dat het sys-
teem van digitale bekendmakingen zodanig gekozen is dat het aantal be-
zwaren beperkt blijven. 
 
Bij de behandeling in de raad bleek er opeens een extra rapport te zijn 
toegevoegd. Hierin werd geadviseerd om voor de diepte van de graven 
niet 1 meter 35 boven het grondwaterniveau aan te houden maar er 10 
centimeter bij te doen. Dat betekent nog meer grond afgraven om het ter-
rein voldoende op te hogen. De stichting heeft hier tegen bezwaar ge-
maakt bij de raad van state. Wij zijn daarbij financieel ondersteund door 
omwonenden, die nog steeds het gevoel hebben dat ze niet gehoord zijn 
in hun bezwaren. Het bezwaar is helaas afgewezen. De afgelopen winter 
is gebleken dat het terrein ondanks de ophoging nog steeds erg nat is. 
 
Uit het dossier van de natuurbegraafplaats blijkt eens te meer dat de ge-
meente buitengewoon welwillend tegenover een ondernemer staat en de 
inwoners als lastig ervaart. Onderzoeken zijn erg globaal gedaan of op 
grond van verkeerde aannames maar dat is geen enkel bezwaar. Er blij-
ven vragen onbeantwoord over bijvoorbeeld het beheer van de begraaf-
plaats waarop eeuwige grafrust ligt. Is de gemeente straks verantwoorde-
lijk als de begraafplaats geen commercieel gewin meer oplevert? Of ei-
genlijk zijn dat de bewoners die er niets over mochten zeggen.  
 
Er kan nog veel meer over gezegd worden zoals dat een ambtenaar verg-
eten was aan te geven dat het terrein niet meer een agrarische functie 
had. Dat foutje wordt dankbaar gebruikt als argument; er zouden zomaar 
lelies kunnen worden geplant. Ondertussen wordt er al jarenlang subsidie 
gegeven voor de omvorming naar natuur.  
 
Wij verbazen ons vooral om de rol van de gemeente; de begraafplaats 
levert voor de gemeente behalve toekomstige financiële risico’s niet echt 
wat op. Waarom dan toch kiezen voor het commerciële belang van een 
ondernemer en niet willen luisteren naar de eigen inwoners. 
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Ons slotwoord bij de Raad van State: Waar we bang voor waren is ge-
beurd. De Bremer Wildernis is verpest. Op dit moment is er een grote 
zandvlakte met wat staken, diepe geulen en een meanderende vijver. De 
contouren van een wezensvreemd landschap, een park in een bos. 
 
De bedoelingen van de ondernemer zijn duidelijk. Het belang van de ge-
meente zien wij niet maar wellicht is het prestige. Naar het belang van de 
omwonenden is niet geluisterd en naar het belang van de natuur is niet 
gekeken. 
 
Wij zijn niet tegen natuurlijk begraven maar snappen niet dat mensen die 
dat graag willen tegelijkertijd de natuur schade aan laten brengen voor 
hun wens. Het draait hier om de procedure maar uiteindelijk gaat het om 
geld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat het donker donker 

Al jaren wordt er gebruik gemaakt van het sfeervolle, knusse Rijsterbos 
om mensen de duisternis en stilte te laten beleven. Grote groepen men-
sen trekken op de “nacht der nachten “ over de smalle paden van het bos. 
Soms, als het zo uitkomt in de maneschijn en spaarzaam verlicht door een 
oud olielampje en soms met het geluid van de bosuil op de achtergrond. 
Magischer kan niet. De tocht begint bij de hoofdingang van het Rijsterbos 
en net als het te spannend wordt is er een verrassende, sprookjesachtige 
act, een gedicht, ijle zang en passend bij donker en licht, een schimmen-
spel.  
 
Duisternis is een oer kwaliteit van de natuur en duizenden mensen genie-
ten ervan om het steeds spaarzamer wordende donker te beleven. Ze 
trekken naar buiten op de avond wanneer de wintertijd zich aandient, lo-
pend of varend in het pikkedonker, waarbij andere zintuigen als de ogen 
scherper worden door het pad te voelen en de omgeving te horen. En wie 
weet is het dit jaar weer een stikdonkere nacht met een hemel vol sterren!  
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Ontnuchterend is dan de aankomst in de wereld vol licht. Verlichte recla-
meborden, een hoeveelheid straatlantaarns, alsof het een landingsbaan 
betreft en rode knipperlichten aan de einder die aangeven dat we een 
transitie naar duurzame energie doormaken….. 
 
 

Laagvliegroutes 

Zoals de meesten niet ontgaan is, is het de bedoeling om vliegveld Lely-
stad uit te breiden met continentale vakantievluchten om Schiphol weer de 
mogelijkheid tot groei te geven. 
 
De indeling van het luchtruim stamt uit de jaren vijftig, toen het luchtver-
keer minimaal was. Deze indeling  zorgt ervoor dat er boven de 2000 m 
momenteel geen luchtruim beschikbaar en daarom moet er laag worden 
gevlogen, wat grote gevolgen heeft voor 750 duizend inwoners en 2 mil-
joen recreanten.  
 
Vanaf 2019/2020 dalen en stijgen er duizenden vliegtuigen over grote de-
len van Friesland, Overijssel en Gelderland richting Lelystad. De routes 
komen recht boven dertig van de zestig Natura2000 gebieden te liggen in 
noord, oost en midden Nederland, unieke vogel- en natuurreservaten als 
de Veluwe, Wieden, Weerribben en IJsselmeer. Vogels als ganzen, ooie-
vaars, eenden en steltlopers vliegen tot 3000 m hoogte en een botsing 
met een formatie ganzen is volgens ornithologen en piloten een kwestie 
van tijd. Naast de verstoring heeft het ook nog een extreme vervuiling van 
ons leefmilieu tot gevolg. Des te meer reden voor de Stichting om contac-
ten te leggen met de werkgroep “Laagvliegroute Nee” om deze onzalige 
plannen een halt toe te roepen. 
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Bestuurlijk 

Samen met de “Vereniging Moai Skarsterlân” en de “Stichting Vrienden 
van het Nannewiid” vormen we de “Krite Mar en Gaast om gezamenlijk 
zaken bij de gemeente aan te kaarten. Verder zijn we lid van de Friese 
Milieufederatie en werken we nauw samen met alle terreinbeherende in-
stanties. 
 
Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
 

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 Zijlsta  lid  06-49948730 

 
Gezien het vele werk wat op ons afkomt is het gewenst om het bestuur uit 
te breiden. Schroom niet maar geef je op d.m.v. een telefoontje  naar de 
bestuursleden of een mailtje naar onderstaand adres. 
 
De stichting maakt zich sterk voor de natuur in onze gemeente, uw omge-
ving. Derhalve is meedoen van belang. Voor nog steeds € 5,00 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. 
 
Mocht u het nog niet gedaan hebben, misschien is het handig om uw e-
mailadres door te geven, per mail of als omschrijving bij de jaarlijkse do-
natie. 
 
 
 

Met dank aan Dieuwke, Erik, Jan en Ronald voor advies en ondersteuning 
in het afgelopen jaar. 


