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Nieuwsbrief 2019
Voorwoord
Heet, heter, heetst in 2019
Aan het begin leek 2019 een doorsnee jaar te worden waarin vergaderingen en overleggen voortkabbelden. Niets wees er op dat het in alle opzichten een heftig jaar zou worden.
Terugdenkend is het niet onze favoriete kleur groen die op komt maar geel
en bruin. De zomer was lang, warm en droog. Op dit moment is het waterpeil weer aardig omhoog gekomen door de regenval in de herfst. De gevolgen voor de natuur zijn nog niet direct zichtbaar; naast mens en dier
kunnen ook planten en bomen lijden onder hittestress. Vakantiegangers
zullen er niet blij mee zijn, maar hopelijk regent het deze zomer vaker.
Het jaar begon met een hernieuwd en heftig verzet tegen de zandwinning.
De gemeente had ons jarenlang zand in de ogen gestrooid door te zeggen
dat de overheid in deze kwestie het laatste woord had. Niets bleek minder
waar toen belanghebbenden die de voorgeschiedenis niet hadden mee
gekregen zich gingen roeren.
Concrete ingrepen in het landschap, zichtbaar en nabij brengt inwoners in
beweging. Partijen moesten zich dan toch duidelijk uitspreken en dat heeft
grote consequenties gehad. Het politieke spel is niet altijd inzichtelijk maar
de uitkomst wel.
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Na de hete zomer kwam de natte herfst, maar met hoge druk gebieden.
De etterbuil van de stikstof barstte open gevolgd door die van de Pfas.
Eigenlijk was het te verwachten zelfs voor de mensen die hun ogen er
voor gesloten hadden. Tsja en nu; makkelijke oplossingen zijn er niet
maar oprispingen genoeg. Als bijvoorbeeld de natuur “moeilijk” doet dan
hef je die gewoon op. Met dit soort opmerkingen wordt het positieve gevoel, ontstaan tijdens de zandwinningsactie, weer direct teniet gedaan. De
oproep om natuur op te heffen brengen de overheersende gevoelens,
machteloos en moedeloos, bij de strijd voor natuur en landschap, weer
dichtbij.
Maar probeer je voor te stellen hoe het is een gebied zonder natuur. Doe
je ogen dicht en denk aan Gaasterland. Dan kap je alle bomen en schuift
de gaasten plat. Is dat wat je wilt? Wij kunnen het ons niet voorstellen.
Wij moeten er niet aan denken. Daarom richten wij onze blik op de toekomst en hopen dat er positieve ontwikkelingen voor de natuur uit deze
crises voortkomen. Zonder de ogen te hoeven sluiten hopen wij te zien dat
ons totaal geïsoleerde en versnipperde Gaasterland tentakels, lifelines
gaat uitstrekken naar omringende gebieden. Misschien keert dan de eekhoorn terug want die hoort bij onze bossen.

Gelukkig is er ook een hele mooie gebeurtenis geweest waar wij als Stichting Gaasterlân Natuerlân verschrikkelijk trots op zijn. Het heeft onze majesteit behaagd onze secretaris, Marijke Lodeweges, te versieren met een
lintje. Je kunt het eigenlijk niet gemist hebben. Natuur doet er dus toch
toe.
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Je moet er heel wat jaar voor buffelen maar dan krijg je wat moois. Ridder
Marijke heeft besloten voorop te blijven gaan in de strijd voor het behoud
van natuur en landschap. De overige bestuursleden zullen haar als schildknapen ondersteunen bij deze strijd. Helaas hebben wij geen eigen natuurgebieden anders gingen wij op rooftocht om ons bezit uit te breiden.

De Gaasterlandse Natuurweek
Het oude symbool van de kringloop is “Ouroboros”, Grieks, wat staart-eter
betekent, een slang of draak die in z’n eigen staart bijt en zo een eeuwige
cirkel vormt. Het is een symbool uit de alchemie en één van de oudste mythische symbolen ter wereld.
De 32e Gaasterlandse natuurweek had als thema “kringloop”, de kringloop
van het leven, de natuur, landbouw en bv de waterkringloop: oppervlakte
water verdampt, vormt wolken waaruit regen valt die weer in het oppervlakte water terecht komt. Tegenwoordig wordt met kringloop ook gewezen op
hergebruik.
Bekend is de kringloopwinkel waar afgedankte spullen een tweede leven
krijgen. Deze vorm van kringloop is niet volledig sluitend; de start staat buiten de kringloop. Kampioen kringloop is natuurlijk de natuur waar allerlei
biologische en chemische cycli ronddraaien.
De Gaasterlandse Natuurweek startte met een fantastische opening in het
Rijsterbos en eindigde in een kringloop door het hetzelfde duistere bos,
tijdens de Nacht van de Nacht. Tussen deze beide gebeurtenissen bezochten zeer veel mensen de activiteiten.
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Bomen
Bomen horen bij Gaasterland vinden wij maar of dat voor alle gaasterlanders geldt is de vraag. Na het opheffen van het kapverbod is men voortvarend gaan zagen en dat gebeurt nog steeds. Overigens niet alleen door
particulieren, natuurbeheerders kunnen er ook wat van. Toch kwamen er
veel reacties op het plan van de gemeente om duizenden bomen te kappen. Niet iedereen is dus anti-boom. En nu is er dan het bomenbeleidsplan van de gemeente.
De ‘Krite Mar en Gaast’ is blij dat de gemeente nadenkt over haar bomenbestand en de rol van bomen in de leefomgeving. Helemaal gerust is de
Krite nog niet want het voornemen om vele bomen om te leggen is niet
ingetrokken. Bovendien kiest de gemeente voor kwaliteit en niet voor
kwantiteit. Dus zijn drie kwaliteitsbomen meer waard dan 1000 ordinaire
bomen.
Meer bomen dat is wat de Krite wil want bomen zijn letterlijk van levensbelang. Zo reduceren bomen de CO2 uitstoot en kunnen zij het teveel aan
uitstoot compenseren. Bomen zijn goed in het opvangen van fijnstof en
het produceren van zuurstof. Vroeger wist men al dat ze de zon en hoge
temperaturen temperen. Kijk maar naar de bomen voor oude huizen en
boerderijen. Bomen zorgen bovendien en niet onbelangrijk, voor een prettige leefomgeving en zijn goed voor de biodiversiteit.
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De EU wil 2 miljard bomen planten in antwoord op de klimaatveranderingen dus wie zijn wij om ze te verwijderen. Voor de gemeente is één van
de tips om de gemeente te vergroenen een goeie manier om meer bomen
te krijgen. Tiny forests zeg maar kabouterbosjes zo groot als een tennisbaan met een groot aantal boomsoorten. Zo wordt geprobeerd een zo
hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. Rafelrandjes genoeg in deze gemeente. Een ander idee voor een groter terrein is een voedselbos met
bomen, struiken en planten die eetbare producten opleveren.

Hopelijk staan de bomen volgend jaar positief op de agenda en in
de nieuwsbrief.
De Friese IJsselmeerkust

Voor de zomer kwam er een document uit met de lange naam: “ambitiedocument Friese IJsselmeer kustgebied”, een document over wat betrokken overheidsbesturen tot 2050 met het kustgebied voor ogen hebben.
Verontrustend aan het stuk is dat de Economie de stuwende kracht is in
het gebied en niet zoals wij denken, de Natuur. Na veel overleg is in 1992
de begrenzing vastgesteld tussen natuur en andere ontwikkelingen, waarna grote delen van het IJsselmeer zijn komen te vallen onder de bestemming Natura-2000. Over deze status wordt niet gerept maar bij deze waarden passen geen economische ontwikkelingen, hoe duurzaam ook, van
zandwinning, zonnepanelen en/of windmolens.
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De Stichting heeft dan ook de petitie ondertekend tegen het plan om 1200
ha zonnepanelen te plaatsen in het IJsselmeer. Het is belangrijk om in het
kader van de energietransitie plannen te maken met bewoners, lokale ondernemers en groene organisaties. Wij pleiten er voor, wat betreft zonneenergie om, zoals in eerste instantie ook de gemeente, eerst daken op
bedrijventerreinen en taluds te benutten om daarna een zorgvuldige afweging te maken waar zonnevelden zoal mogelijk zijn, met respect voor natuur en landschap en in ieder geval het IJsselmeer uit te sluiten.
De Friese IJsselmeerkust is uniek en sterk afwijkend ten opzichte van de
kusten van Flevoland en Noord-Holland. Wij hebben een brede ondiepe
zone met zeer hoge natuurwaarden zowel op land als in het water, met
daartussen prachtige stadjes en dorpjes met diverse economische activiteiten. Die afwisseling is het behouden waard en dat moet veel beter verankerd worden.

Geen industriële zandwinning in beschermd natuurgebied!
Het scheelde deze keer echt maar heel weinig. Op het laatste nippeertje
koos een van de politieke partijen van het toenmalige college van B&W,
voor het gezonde verstand en trokken hun eerdere toezegging een vergunning te willen verlenen, weer in. Dat politieke moed niet altijd wordt beloond
bleek snel daarna. De twee wethouders werden naar huis gestuurd en er
moest een nieuw college worden gevormd.
Vorig jaar rond deze tijd was er veel commotie
in onze mooie regio. Overal stonden borden in
tuinen en in landerijen, waarmee Gaasterlanders zich uitspraken tegen de vermaledijde
plannen van baggerbedrijf Smals uit Limburg.
Dit bedrijf meende dat ze hun zaakjes goed
voor elkaar hadden en dat de gemeente de
benodigde vergunning voor de realisatie van
groot industrie-eiland, pal voor onze kliffenkust,
zonder problemen zou gaan afgeven.
Dat liep echter anders. Dankzij de niet aflatende inzet van de tegenstanders, die zich onder
andere verenigden in een actiecomité en appgroepen werd langzaam maar zeker een dossier opgebouwd met steekhoudende tegenargumenten. Steeds meer mensen sloten zich bij de tegenstanders aan en
de druk op de politiek nam steeds meer toe.
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Het werd ronduit spannend toen een tot nu toe anoniem gebleven onverlaat bij een wethouder in Balk een steen door de ruiten gooide. Dat dezelfde wethouder samen met zijn fractie, in de pers meende te moeten
zeggen dat deze steen afkomstig zou zijn van de tegenstanders tegen de
zandwinning veroorzaakte veel verontwaardiging bij de tegenstanders. De
discussie over de voorgenomen plannen werd en wordt volledig volgens
de daarvoor geldende democratische spelregels gevoerd. Om duidelijk te
maken dat de actievoerders zich volledig distantiëren van deze vreselijke
intimiderende actie, werd o.a.om medeleven te betuigen een bos bloemen
naar het slachtoffer gebracht. Helaas heeft de politie de dader van deze
onzinnige actie nog niet weten te achterhalen.
Zoals bekend stemde de gemeenteraad uiteindelijk tegen de verstrekking
van een vergunning. Smals BV tekende ogenblikkelijk bezwaar aan bij de
Raad van State tegen dit in hun ogen onrechtmatig besluit. De tegenstanders stelden daarop een uitgebreid verweerschrift op tegen het meer dan
50 bladzijde tellende document van Smals.
Ondertussen heeft de Raad van State bekend gemaakt dat deze casus in
een zogenoemde publieke zitting zal worden behandeld. Er is nog geen
datum bekend, maar verwacht wordt dat er voor de zomer van dit jaar een
uitspraak zal liggen.
Smals probeert ondertussen, middels een nieuwe projectleider, de contacten met de inwoners weer te herstellen. Regelmatig worden zogenoemde
nieuwsbrieven op internet gepubliceerd waarin de plannen op onderdelen
zijn bijgesteld. Voor de tegenstanders is dat een signaal dat de door hen
geuite kritiek dus uiteindelijk op onderdelen alsnog serieus lijkt te worden
genomen.
Smals wil ook graag bilaterale gesprekken met de tegenstanders voeren
en ze zeggen in de pers dat er ook al gesprekken plaats vinden. Verzoeken om een gesprek met Smals worden door de actievoerders unaniem en consequent afgewezen. Pas als de rechter zich heeft uitgesproken kan worden bekekenen of het zinvol is met Smals om tafel te gaan.
U kunt op de website: https://geenzandindustrieijsselmeer.nl/ veel meer
informatie vinden.

Hege Gerzen
Wij waren zeer verbaasd te horen dat er plannen waren om Sybrandy’s
Speelpark te verhuizen naar de Hege Gerzen en nog verbaasder over de
financiële ondersteuning van de gemeente bij dit plan.
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De Hege Gerzen ligt tussen het Oudemirdumer Klif en de Steile Bank beiden onderdeel van Natuurmonument Friese IJsselmeerkust. Dit gebied is
vooral van belang voor watervogels die daar onder meer komen om te
ruien. Dat vraagt rust in de omgeving en om dat te waarborgen is er bij de
bouw van het paviljoen een convenant afgesloten. In het convenant staan
afspraken die de gemeente en natuurorganisaties hebben gemaakt over
de inrichting en het gebruik van het gebied.
De verhuizing leek ons niet passend bij de Hege Gerzen maar het merendeel van de inwoners van Oudemirdum en omstreken ziet dat anders. Er
is besloten om onder voorwaarden toch in te stemmen. De plannen voor
natuureducatie op het terrein van de Hege Gerzen heeft hierbij de doorslag gegeven. Dat biedt kansen om informatie te geven over natuur en
landschap. Tevens wordt er geïnvesteerd in een natuurlijker inrichting van
het terrein waardoor het een groenere uitstraling krijgt. Mocht de verplaatsing van het speelpark geen realiteit worden dan gaat de uitvoering van de
plannen voor natuureducatie en herinrichting wel door.
Een punt van zorg blijft de toevoerwegen die volgens ons op dit moment
ongeschikt zijn om de verwachte toeloop te verwerken.
Wij zijn ons er van bewust dat de instemming met de plannen, weliswaar
onder voorwaarden, niet voor alle donateurs vanzelfsprekend is. Mochten
er donateurs zijn die behoefte hebben hierover van gedachten te wisselen
dan kunnen ze contact op nemen met het bestuur.

Omgevingsvisie
Nadat we al in eerdere stadia, zowel op gemeentelijk (zie ook onze
nieuwsbrief van 2018) als op provinciaal niveau, mondeling en schriftelijk
inbreng hebben geleverd voor de op te stellen omgevingsvisies, zijn we in
december jl. opnieuw in Krite verband om tafel gaan zitten om te reageren
op het ontwerp van de provinciale omgevingsvisie "De romte diele". We
vinden hierin namelijk bitter weinig terug van hetgeen we eerder hebben
aangereikt.
Het heeft wederom een krachtige brief opgeleverd waarin we indringend
vragen nu eindelijk eens op te houden met het sparen van zowel de kool
als de geit. Het is een luide oproep geworden om NU te kiezen voor duurzaamheid. Inleveren op verworven welvaart is noodzakelijk om niet op
korte termijn ons welzijn kwijt te raken, en op iets langere termijn al onze
welvaart. Het staat buiten kijf dat de keuzes die daarvoor gemaakt moeten
worden pijnlijk zijn. Echter, uitstel van die keuzes leidt alleen maar, en in
steeds hoger tempo, tot meer pijn.
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Grote maatschappelijke onrust als gevolg van dergelijke keuzes is nu al
onvermijdelijk en een sociale langetermijnvisie is dringend gewenst van
politici en andere bestuurders.

Strategisch natuuroverleg
Ons periodiek overleg met de natuurterrein beherende organisaties heeft
in 2019 een opmerkelijke wending genomen. We hebben ons georiënteerd op het nieuwe bestuur van Bosk&Greide. Na het bijwonen van een
openbare ledenvergadering, zijn we verkennende gesprekken aangegaan
om antwoord te krijgen op de vraag of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Inmiddels zijn we zo ver dat Bosk&Greide telkens bij ons periodieke
overleg aan tafel zit. Nog altijd liggen de visies op het toekomstige Gaasterland ver uit elkaar, maar we lijken de polarisatie voorbij, en zijn "on
speaking terms".
Gezien de turbulente geschiedenis is dat al een wapenfeit op zich. We
proberen met wederzijds begrip voor elkaars problemen nader tot elkaar
te komen. De nabije toekomst zal hoogstwaarschijnlijk significante veranderingen met zich meebrengen in de wijze waarop we met onze leefomgeving omgaan. Daar adequaat op inspelen vraagt creativiteit, flexibiliteit en
vooral buiten bestaande kaders denken. Dit in de wetenschap dat Gaasterland voor ons allemaal een aangename regio moet blijven om in te wonen, werken en recreëren.

Handhaving
Handhaving is nogal een heikel punt bij de gemeente. Vooraf worden bij
vergunningsaanvragen de zaken aardig dicht getimmerd maar wie na afloop kijkt of men zich aan de afspraken heeft gehouden, komt veelal bedrogen uit. Jarenlang was de campus een vast onderdeel van de nieuwsbrief en er zijn nog meer voorbeelden.
De Sminkefeart moest zo nodig bevaarbaar worden voor boten die over
de Luts door Gaasterland toeren. Baggeren dus en oeps sterk vervuilde
grond. Die werd in geotubes gestopt waarvoor de koningsvarens tijdelijk
moesten wijken. Komt allemaal helemaal goed. Na het terugplaatsen van
de koningsvarens is er niet meer voor gezorgd. En kijk nu wat een treurige
boel het is langs de oevers van ooit de mooiste opvaart van Friesland.
Van een idyllische landschap naar een lullig slootje.
Na minder dan een jaar was de Sminkefeart alleen nog te bevaren door
platbodems en was de rolstoel steiger onbruikbaar.
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Subsidie was binnen en beheer kost geld. Bezint eer gij begint zouden wij
willen zeggen als er weer een oprisping van een of andere belangengroep
komt.

Bij de natuurbegraafplaats kwam een ander fenomeen tevoorschijn. Plannen die ten grondslag liggen aan een omgevingsvergunning zijn niet wat
ze lijken. En dat maakt een handhavingsverzoek tot een kansloze missie.
Naar onze mening was er op de natuurbegraafplaats te veel grond afgegraven door hele brede geulen te maken (op dat moment 1 inmiddels 3)
die niet in de plannen stonden. Bij de Raad van State adviseerde de
raadsheer ons om de gemeente om handhaving te vragen. Die aanvraag
werd natuurlijk afgewezen waarop wij bezwaar aantekenden. Het heeft
meer dan een jaar en heel wat telefoontjes geduurd voordat het bezwaar
werd behandeld in de commissie. En wat een deceptie was dat.
De eerste vraag was wat wij daar kwamen doen. De Stichting werd weggezet als een kind dat niet tegen zijn verlies kan. En dan sta je wel even
met je bek vol tanden want wij hadden ons inhoudelijk voorbereid op de
zitting en niet op zo’n aanval.
Het verweer van de gemeente maakte het er niet beter op. Achterliggende
stukken zijn niet bedoeld om te beschrijven hoe het wordt maar hoe het
eventueel mogelijk zou kunnen worden. Het gaat om de sfeer en beeld
ook al zijn er wettelijke eisen waaraan een begraafplaats moet voldoen.
Wij hebben nog even gevraagd of dat ook geldt voor de bouwaanvraag
van een particulier woning. Zo van rond is toch mooier dan vierkant en het
was tenslotte ook maar een sfeerbeeld die bij de aanvraag zat.
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De commissie vond dat niet grappig maar wij vonden de manier waarop wij
behandeld werden niet grappig. Als je er niet op kunt vertrouwen dat het
bezwaar serieus wordt genomen wat kan je dan nog doen.
Overigens werd er tijdens de behandeling van de handhaving al begraven
en wij hadden niet de illusie dat het terug gedraaid zou worden. Ondanks
dat kan er wel een uitspraak gedaan of de uitvoering van het werk overeenkomt met de afspraken. Tenzij dat de nieuwe trend wordt dat je ten alle
tijden mag afwijken van de achterliggende stukken zonder dit te melden.
En overigens is het nog steeds de vraag wat de begraafplaats natuur
maakt als er heel veel elektrische lichtjes in de bomen worden gehangen.
Als ook papieren lampions die verregend door het hele bos waaien.
Enfin wij hebben het dossier natuurbegraafplaats in stilte begraven. Het
punt van handhaving blijft springlevend.

Samenwerking
En toch, wetend dat je niets bereikt zonder gezamenlijk de schouders eronder te zetten heeft de Stichting afgelopen jaar in verschillende coalities
geopereerd: met “Vrienden van het Nannewiid” en “Moai Skarsterlân”, kleine en grote Natuurorganisaties, bezoekerscentrum “Mar en Klif” en actieve
burgers uit de verschillende delen van de gemeente.
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Bestuur
Het bestuur heeft enige verandering ondergaan. In 2019 verlieten Ilja Sanders en Arnoud van de Ridder de groep en vonden we gelukkig Fêdde
Bergsma bereid toe te treden.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Folkert Venema
Marijke Lodeweges
Fêdde Bergsma
Henk Folmer
Ronald Schouten
Theunie Zijlstra

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid
lid

06.24876965
06.20811747
06.54694755
0514-602453
0514-571625
06.49948730

Stichting Gaasterlân Natuerlân maakt zich sterk voor natuur en landschap
in de gemeente de Fryske Marren en heeft derhalve ondersteuning nodig,
niet alleen financieel (donateur zijn kost maar € 5.—per jaar) maar ook in
de vorm van advies, hulp en kritieken.
We zijn te bereiken via de bovenstaande telefoonnummers en in de loop
van 2020 via onze vernieuwde website, waar ook ons standpunt t.a.v. stikstof en bestrijdingsmiddelen aan de orde zal komen.
Schroom dus niet en geef je op als donateur
of bestuurslid:

www.gaasterland-natuurland.nl.
Met dank aan Jeanet, Dieuwke, Erik, Jan en Ronald
voor kopij, advies en ondersteuning in het afgelopen jaar.
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