
 

- 1 - 

Voorwoord 

De onderwerpen waar de Stichting Gaasterlân Natuerlân zich mee bezig 
houdt zijn geen zaken die snel afgerond kunnen worden. Het vereist een 
lange adem en vasthoudendheid. Behoud en verbeteren van alle natuur in 
Gaasterland valt binnen onze doelstelling. De Stichting heeft geen eigen 
natuurterreinen en heeft daardoor ook nooit een geheime agenda. De 
Stichting wordt gedragen door idealisten die een positieve bijdrage willen 
leveren aan de natuur en het landschap in de Fryske Marren, met bijzon-
dere aandacht voor Gaasterland. Voor de overige gebieden in onze ge-
meente werken wij samen in de Krite Mar en Gaast met de vrienden van 
het Nannewiid en Moai Skarsterlân. Naast het gebruikelijke halfjaarlijkse 
overleg met de gemeente hebben wij ons in 2018 gebogen over de omge-
vingsvisie en de recreatievisie. 
 
Ondanks het afwezig zijn van directe belangen vindt de stichting helaas 
niet overal waardering. Dat vraagt om een inzet die niet door brede waar-
dering en snelle resultaten wordt ingegeven. Soms echter, krijgt een on-
derwerp “opeens” bredere belangstelling. 
 
De Stichting heeft al vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen de plannen 
voor zandwinning in het IJsselmeer. Tegelijkertijd was de Stichting aanwe-
zig bij verschillende informatie- en overlegmomenten. De belangstelling 
was doorgaans niet erg groot.  
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Tot het moment dat de definitieve aanvraag voor de vergunning daar was. 
Toen werd de impact op natuur en omwonenden in haar volle omvang 
voor meer mensen duidelijk.  
 
Er ontstond een actiegroep; flyers werden verspreid en protestborden ge-
plaatst. Vanzelfsprekend neemt de Stichting Gaasterlân Natuerlân deel 
aan deze groep en haar acties. Wij zijn blij dat het protest breder is gaan 
leven. Dit raakt niet alleen de natuur, maar ook de inwoners. De Stichting 
zet haar strijd voort. 
 
Wij willen ons voorwoord positief eindigen door het gemeentelijk bermbe-
leid te noemen. Vanaf 2018 worden de bermen minder en later gemaaid, 
en het maaisel afgevoerd, om zo bloemen en kruiden terug te laten keren. 
De start liet al goede resultaten zien, maar deze waren door de lange, he-
te, en vooral te droge zomer helaas van korte duur. Wij zien uit naar voor-
jaar 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Gaasterlandse Natuurweek 

Het thema van de Gaasterlandse Natuurweek was afgelopen jaar ‘Thús’, 
de leefomgeving voor mens en dier. Bij thús denk je meteen aan een hús, 
een eigen plek. Die eigen plek kan heel simpel en tijdelijk zijn. Denk aan 
het leger van een haas. Of heel groot en oud, zoals een dassenburcht. 
Mensen willen vaak een zo groot mogelijk huis. Naast veel ruimte kost 
een groot huis ook veel energie, en dat gaat ten koste van de natuur. 
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Sommige mensen vinden dat de waarde van onze natuur, rust en vrijheid, 
te verkiezen zijn boven het hebben van een groot huis of veel spullen. Zij 
kiezen voor een klein huis, een tiny house. Tiny houses leveren een bijdra-
ge aan duurzaamheid, het lenigen van woningnood en het behalen van de 
klimaatdoelstellingen. In de natuurweek was er een onderhoudende lezing 
over dit fenomeen door Marjolein Jonkers, ambassadeur van deze minima-
listische en milieuvriendelijke manier van leven. Voor meer informatie zie 
 

www.marjoleininhetklein.com of www.tinyhousenederland.nl 
 
De Gaasterlandse Natuurweek is een week vol met leuke, groene, sportie-
ve, creatieve en duurzame activiteiten, georganiseerd door een unieke sa-
menwerking van de verschillende aan natuur gerelateerde organisaties in 
het voormalige Gaasterland.  
 
 
 

Laat het donker, donker 

Met de donkere sterrenhemel boven ons hoofd en de majestueuze bomen 
om ons heen trekken we er op de laatste avond van de natuurweek op uit, 
begeleid door een gids en minimaal bijgelicht door een olielampje. Deze 
belevenis, waarbij je voeten het pad voelen, je ogen allengs meer gaan 
onderscheiden en je oren meer gespitst worden zou minder zeldzaam 
moeten zijn. Duisternis is net als stilte en ruimte één van de oerkwaliteiten 
van het buitengebied.  



 

- 4 - 

Door duisternis op waarde te schatten en lichthinder onderdeel te maken 
van provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies, kan er structureel aan-
dacht aan worden gegeven. En, als we ons niet vergissen, heeft de pro-
vincie Fryslân de ambitie om het landschap zo donker mogelijk te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grootschalige industrie in een beschermd natuurge-
bied?  

Zoals hierboven al benoemd zijn wij fel gekant tegen de beoogde zand-
winning, pal voor de kust van het Oudemirdumer- en Mirnser Klif. En dit 
hebben wij vanaf de start van de ideevorming over dit plan in niet mis te 
verstane bewoordingen aan belanghebbenden kenbaar gemaakt. Alle na-
tuurorganisaties, inclusief Bosk en Greide, hebben hun verzet eveneens 
kenbaar gemaakt. Bovendien maakte een aantal bezorgde inwoners hun 
bezwaren kenbaar. 
 
Op 11 april 2018 dienden wij een zienswijze in bij Rijkswaterstaat. Een 
paar citaten uit die zienswijze: "Het plan, zware industrie toe te staan in 
het natte hart van Nederland, met grote betekenis voor onze (inter)
nationale natuur en drinkwatervoorziening, is feitelijk pervers". 
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En "Het Ministerie zou dienstbaar moeten zijn aan de bevolking en in staat 
moeten zijn het grotere geheel te overzien. Accumulatie van alle aantas-
tingen van onze fysieke leefomgeving dreigt te escaleren in een onleef-
baar land. Het is dan ook wrang te moeten constateren dat het toch al veel 
te ver voortgeschreden fenomeen van verharding en verstening van onze 
omgeving, de komende decennia zal worden gefaciliteerd met zand dat 
nota bene wordt gewonnen uit een Natura 2000 gebied. Dit alles onder de 
vlag van nationaal belang. Maar zou niet juist het realiseren en behouden 
van een leefbaar Nederland het ultieme belang moeten zijn?". 
 
Duidelijker kan het haast niet, maar de nationale, provinciale en regionale 
politiek verantwoordelijken lijken doof te zijn voor redelijke argumenten. Ze 
lijken allen consequent te kiezen voor de korte termijnbelangen en het 
grote geld.  
 
Toen het aan de inwoners van Gaasterland duidelijk werd wat de gevol-
gen van deze plannen voor hen betekenen kwamen ze massaal in op-
stand. Hun bezwaren worden op meerdere manieren en op niet mis te 
verstane wijze kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur van De Fryske 
Marren. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad in februari a.s. De uitkomst 
kan van grote invloed zijn op de politieke verhoudingen in onze regio en 
zelfs van betekenis zijn bij de verkiezingen van onze Provinciale Staten op 
20 maart a.s. 
 
Laten we hopen dat het gezond verstand zegeviert en dat deze plannen 
van tafel gaan. Dat zou er van getuigen dat politici hun verkiezingspro-
gramma en kiezers wel degelijk serieus nemen, en zo hoort het in een 
democratie te gaan. Voor informatie, petitie en financiële ondersteuning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.geenzandindustrieijsselmeer.nl  



 

- 6 - 

Omgevingsvisie 

Een nieuwe (Omgevings)wet noopt overheden tot het schrijven van een 
Omgevingsvisie waarin zij aangeven hoe zij de planologische ontwikkeling 
van hun grondgebied in de komende jaren voor ogen hebben. Het heet 
een nieuwe ontwikkeling in het ruimtelijk beleid te zijn, maar is in feite ge-
woon oude wijn in nieuwe zakken. 
 
Als vanouds wordt "een brede participatie van de bevolking" in het proces 
van totstandkoming uitbundig geëtaleerd. Wat zorgvuldig wordt verzwegen 
is dat de belangrijke economische sectoren in overleg met het College in 
achterkamertjes hun belangen al lang en breed hebben veiliggesteld. Over 
de ruimte die nog overblijft mogen maatschappelijk betrokken burgers en 
organisaties een mening ventileren in de ijdele hoop dat er ook daadwerke-
lijk naar hen wordt geluisterd. Die wetenschap zou kunnen leiden tot passi-
viteit, maar niet bij ons. In Kriteverband hebben we onze cynische houding 
overstegen en zijn we in het toetsenbord geklommen om ons zegje te 
doen.  
 
Reeds in juni 2016 hebben wij dat gedaan richting Provinciale Staten. Af-
gelopen november hebben we dat gedaan richting het College van Burge-
meester en Wethouders. We hebben de brief opgesteld rond het centrale 
motto "Durf te kiezen".  
Durf eindelijk eens voor datgene te kiezen wat op de lange termijn voor 
ons allemaal van wezenlijk belang is: een mooi landschap met een rijke 
natuur. Ter nadere onderbouwing van dit standpunt zoomen we onder 
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meer in op de Zuidelijke IJsselmeerkust die in toenemende mate van bui-
ten af onder druk komt te staan door de kennelijke ambitie om het IJssel-
meer meer en meer industrieel te ontsluiten. En van binnenuit om haar 
meer en meer recreatief te ontsluiten. Het grote belang van rust voor onze 
kwetsbare natuur moet kennelijk telkens opnieuw onder de aandacht wor-
den gebracht. 
 
Vanwege de grote versnippering van natuur en landbouw in Gaasterland, 
pleiten wij er herhaaldelijk voor juist in dit gebied vorm te geven aan het 
nieuwe concept van landbouw inclusieve natuur. Als dit concept ergens in 
Nederland van een dode letter in een beleidsstuk tot een levend land-
schap in werkelijkheid kan transformeren, dan is het wel hier. 
 
Verder vragen wij aandacht voor de toenemende spanning tussen econo-
mische bedrijvigheid en de woonfunctie op het platteland. De alsmaar ver-
dergaande industrialisering van de landbouw bedreigt het woongenot door 
onder meer lawaai, stank en een dramatisch afnemende biodiversiteit. Dat 
heeft ook grote negatieve gevolgen voor die andere belangrijke economi-
sche drager van ons gebied: recreatie en toerisme.  
 
Wij bepleiten dan ook relatief meer ruimte voor die economische tak, mits 
zij aanhaakt bij de kernwaarden van Gaasterland en die zelfs bij voorkeur 
versterkt. Het gaat ons uitdrukkelijk om kwaliteit, niet om meer van hetzelf-
de. 
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Ook pleiten wij voor de terugkeer naar een veel robuuster watersysteem 
om de gevolgen van klimaatverstoring beter te kunnen opvangen. De ex-
treme wijze waarop ons watersysteem nu is ingericht op maximale agrari-
sche productie is naar onze stellige mening niet vol te houden. 
 
Als grootste manco in het gepresenteerde ontwerp wijzen wij op de vol-
strekt ondermaatse ambitie om onze biodiversiteit te herstellen. Dit knelt 
des te meer omdat bij de diverse volksraadplegingen het herstel van onze 
biodiversiteit als een van de grootste prioriteiten naar voren kwam.  
 
Dit zijn slechts enkele hoofdpunten uit onze omvangrijke brief. Wat ons 
betreft heeft het College nog het nodige huiswerk te verrichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De stille dood 

Reeds begin zestiger jaren van de vorige eeuw waarschuwde de Ameri-
kaanse ecologe Rachel Carson voor een "silent spring", een stille lente. In 
het na-oorlogse tijdperk was er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
synthetische bestrijdingsmiddelen, en die hadden inmiddels ruim toepas-
sing gevonden in een zich sterk ontwikkelende landbouw. Met name het 
beruchte DDT had de opbrengsten enorm omhoog geschroefd. "The sky" 
leek "the limit". Carson toonde voor het eerst aan dat dergelijke middelen 
enorm schadelijk waren voor veel meer dieren dan alleen de plaagsoor-
ten. De massaslachting onder insecten trok Carson door in het voedsel-
web. Vogels zouden niet voldoende insecten meer kunnen vinden om hun 
jongen groot te brengen, en een stille lente zonder vogelzang zou het ge-
volg zijn. 
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Carsons inzichten leidden tot een verbod op DDT en aanverwante midde-
len. Echter, de geest was uit de fles en de chemische industrie syntheti-
seerde er lustig op los, op zoek naar nieuwe middeltjes die "wel mochten". 
Zo ontstond er een generatie bestrijdingsmiddelen die bekend staan onder 
de verzamelnaam "Drins". (Aldrin, Dieldrin etc..) Toen op enig moment in 
ons Waddengebied en de Zeeuwse Delta Grote sterns en andere viseten-
de vogels spontaan dood uit de lucht vielen en werden opengesneden op 
zoek naar de oorzaak, was al snel duidelijk dat Drins de oorzaak waren. 
Drins werden verboden. 
 
Nog enkele generaties bestrijdingsmiddelen later zijn we aanbeland bij de 
neonicotinoïden. Dit zijn neurotoxines die in minieme hoeveelheden al 
dodelijk zijn voor insecten. Vooral bijen leggen massaal het loodje. 
"Collaterel damage" heet dat dan, bijkomende schade. Het gaat immers 
slechts om insecten, toch ...  
 
Zo zien we zich in de loop van de geschiedenis een trend aftekenen van 
chemische bestrijdingsmiddelen die in steeds geringere hoeveelheden 
toegepast op steeds grotere schaal dood en verderf zaaien. Telkens weer 
blijken de middelen veel minder veilig te zijn dan de fabrikant heeft be-
weerd. De Overheid verbiedt de middelen, en begaat enige tijd later pre-
cies dezelfde fout door de fabrikant opnieuw te geloven in zijn bewering 
dat het nieuw ontwikkelde middel dit keer wel veilig is. 
 
De systeemfout is het geloof dat chemische bestrijdingsmiddelen onmis-
baar zijn in een "rendabele landbouw". Het enige juiste uitgangspunt zou 
moeten zijn dat er in een bepaald gebied niet meer mensen moeten leven 
dan het natuurlijk systeem kan voeden. D.w.z. het ecosysteem kan, met 
respect voor alle daarin levende wezens, enigszins worden "opgerekt" om 
voedsel voor mensen te produceren. Maar dat kent duidelijk grenzen. 
 
Die grenzen zijn we echter inmiddels al lang voorbij. Allemaal eten en 
drinken we gif; poepen, plassen en transpireren gif. Ook al leeft een moe-
der nog zo zorgvuldig en gezond, de melk waarmee ze haar baby voedt 
bevat gif. Drie kwart van onze insecten zijn we al kwijt. Het broedsucces 
van veel vogels holt achteruit. De bodemvruchtbaarheid neemt ziender-
ogen af. Degeneratieve ziektes als kanker, MS, Parkinson grijpen om zich 
heen. Met dank aan machtige multinationals als Bayer/Monsanto en con-
sorten. 
 
Als we de profetie van Rachel Carson niet willen laten uitkomen, moet het 
anders. En snel! Bijsturen op het systeem kan niet meer. Het systeem 
moet radicaal worden vernieuwd. Op ecologische basis en zonder chemie. 
Koop biologisch geteeld voedsel. Doe chemische bestrijdingsmiddelen in 
de ban (mierenlokdoosjes en vlooienbandjes incluis) En maak op 20 
maart een goede keus bij de verkiezingen.  
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Natuurbegraafplaats 

Heel toepasselijk sluiten wij onze nieuwsbrief af met de natuurbegraaf-
plaats. Het dossier over de natuurbegraafplaats in de Bremer Wildernis 
laat maar weer eens zien hoe moeilijk het voor bewoners is om bezwaar 
te maken tegen ontwikkelingen in het buitengebied. Al gauw woon je te 
ver weg, en van enige coulance in het aanhoren van verlate bezwaren is 
geen sprake. 
Daarentegen wordt de loper uitgelegd voor de ondernemer, ongeacht de 
opbrengsten voor en bezwaren van de gemeenschap. Zo kan er gedreigd 
worden dat er weer lelies geteeld gaan worden op de beoogde begraaf-
plaats als de aanleg wordt tegen gehouden. Dat er voor deze gronden al 
meer dan 10 jaar drie verschillende subsidies worden uitgekeerd voor om-
vorming naar natuur wordt gemakshalve vergeten. 
 
Wij zijn voor deze kwestie twee maal naar de Raad van State geweest en 
één keer naar de Provincie. De rechter in Den Haag heeft ons geadvi-
seerd om handhaving aan te vragen omdat er teveel grond is afgegraven 
en een illegale uitgang op het ruiterpad is aangelegd. Het heeft even ge-
duurd voordat er antwoord was. Vanzelfsprekend is het verzoek afgewe-
zen. Volgens de gemeente is het wel prima om een uitgang aan te leggen 
op de grond van een ander. Wij hebben bezwaar aangetekend maar de 
behandeling daarvan is nog steeds niet afgerond.  
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Tot slot nog even dit.  

 
20 Maart a.s. zijn er verkiezingen  

voor  
Provinciale Staten en Wetterskip.  

 
De zorg voor landschap en natuur is sinds een aantal jaren  

uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van  
het Provinciaal openbaar bestuur.  

 
Laat die kans niet liggen en stim foar natûr en lânskip. 

 
 

Wij hebben van de natuurbegraafplaats geleerd dat je altijd de intenties 
goed moet onderzoeken. De natuurbegraafplaats is een commerciële on-
derneming en heeft niets te maken met idealistische overwegingen, zoals 
wij in eerste instantie dachten. En commercieel betekent dus dat je met 
niets en niemand rekening hoeft te houden. Wij zijn nog steeds van me-
ning dat het hier gaat om een begraafplaats in de natuur waarvoor heel 
wat natuur is overhoop gehaald. Het verschil met andere begraafplaatsen 
is nog niet duidelijk te zien. Je mag er wel voor eeuwig blijven liggen. Eeu-
wig is in dit geval 250 jaar, en ach, tegen die tijd is er toch niemand meer 
die toezicht houdt op de begraafplaats. 
 
Wij gooien er nog geen zand over omdat het bezwaar nog niet is behan-
deld. Volgend jaar weer. 
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Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 

Folkert Venema  voorzitter 06-24876965 

Marijke Lodeweges secretaris 06-20811747 

Henk Folmer  lid  0514-602453 

Ilja Sanders  lid  06-40577719 

Theunie Zijlstra  lid  06-49948730 

 
De Stichting maakt zich sterk voor de natuur in onze gemeente,  
uw wooomgeving.  Derhalve is ondersteuning van belang.  
Voor maar € 5,00 per jaar bent u donateur! 

 
 

NL18RABO0131754831  
 

t.n.v.  
 

Stichting Gaasterlân Natuerlân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan  
Jeanet, Dieuwke, Erik, Jan en Ronald  

voor kopij, advies en ondersteuning in het afgelopen jaar. 


