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Voorwoord 

Het jaartal is al genoeg om veel herinneringen op te roepen. Begon het 
jaar nog normaal, al snel zaten we in de intelligente lockdown; lockdown 
light en een strenge lockdown. Vergaderen met drie, vier, vijf of helemaal 
niet. In ieder geval afstand houden was het credo.  
 
Niks kon en mocht en dan blijkt ineens dat er iets is wat open, vrij en he-
lend is. De natuur dichtbij om de hoek. Nooit echt naar gekeken want het 
buitenland is beter en mooier en in ieder geval verder. Corona houdt ons 
thuis en daar blijkt ook genoeg interessants te zijn. 
 
Dat wisten wij natuurlijk allang maar het was lastig aan de man te bren-
gen. Als je goed kijkt zie je veel meer en daar heb je nu de tijd voor. 
 
De zorg voor het behoud van natuur en landschap van Gaasterland lag 
niet stil. Het overleg hoewel meestal niet fysiek ging gewoon door. We 
zomen en teamsen en mailen ons een slag in de rondte. Zo was er het 
regulier overleg met de gemeente; er was een overleg met gedeputeerde 
Hoogland over pesticiden en een bijeenkomst op afstand met leden van 
de Fryske Miljeufederaasje over het zelfde onderwerp. 
 
De natuurweek had wel te lijden onder de coronadreiging. Geen groene 
markt, geen lezing,  geen kindertheater en geen nacht van de nacht. En-
kele activiteiten zijn doorgegaan maar het was een schrale week.   
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Sybrandy’s speelpark heeft een plek gekregen op de Hege Gerzen en 
was in de zomer open voor het jeugdige publiek. Het blote voetenpad 
moet deels nog worden aangelegd en de natuureducatie vraagt ook nog 
aandacht. De stichting denkt mee over de natuurlijke invulling van het ter-
rein. 
 
Een lichtpuntje, zeg maar gerust een vuurtoren van licht was de uitspraak 
van de Raad van State over het bezwaar van zandwinner Smals tegen de 
gemeente. De gemeenteraad had na jaren van plannen maken de vergun-
ning voor de zandwinning afgewezen. Vele inwoners en organisaties wa-
ren tegen de zandwinning en hebben die boodschap duidelijk kunnen 
overbrengen aan de raadsleden. Het is geweldig dat blijkt dat je als burger 
en organisatie verschil kunt maken. Wij kunnen meer dan wij altijd ge-
dacht hebben en dat geeft vertrouwen om in actie te komen tegen andere 
onderwerpen. 
 
Stichting Gaasterlân-Natuerlân gaat verder voor het behoud van de Gaas-
terlandse natuur en hoopt deze in de toekomst te kunnen verfraaien en 
uitbreiden. De natuur heeft haar belang bewezen in deze crises en daar-
om moeten we haar koesteren.  
 

 

Groot succes voor natuurliefhebbers  —  Geen industriële 
zandwinning voor de kust van Gaasterland. 

13 februari 2019 besloot de gemeenteraad van De Fryske Marren het 
voorstel van het college van B&W niet te honoreren. Het betrof een voor-
stel het bestemmingsplan te wijzigen opdat baggerbedrijf Smals voor de 
kust van Gaasterland een zandwinningindustrie zou kunnen opzetten. 
Door de afwijzing van de gemeenteraad  werd daarmee realisatie van het 
plan van het betreffende zandwinningbedrijf onmogelijk. Belangrijke afwe-
gingen bij deze keuze van de gemeenteraad waren onder andere de im-
pact op de natuur, de schade aan het weidse uitzicht vanaf met name de 
kliffen en de continue geluidshinder (die door de machines op en rondom 
het industrie-eiland zouden worden  veroorzaakt). 
 
Lang werd gedacht dat de zandwinning onder landelijk beleid viel. Vol-
gens B&W Gaasterlân-Sleat kon je bezwaar maken maar dat zou niets 
uitrichten zoals bij de windmolens in de Noordoostpolder.  Die strijd heeft 
de Stichting ook van dichtbij meegemaakt. Laten we dan in ieder geval 
zorgen dat de schade voor natuur en landschap beperkt blijft was de in-
steek van de stichting. 
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Gelukkig komen er soms nieuwe mensen in het gebied wonen die de voor-
geschiedenis hebben gemist en gewoon opnieuw beginnen. Na jaren bleek 
het toch wel iets anders te liggen en bleek de  gemeenteraad wel degelijk 
een stem hierin te hebben. Inwoners en natuurorganisaties komen (weer) 
in actie.  Organisaties als Aksjegroep Murns, Bosk&Greide, it Fryske Gea, 
Natuurmonumenten, de  Nederlandse Vissersbond, Stichting Gaasterlân 
Natuerlân, Vogelbescherming Nederland, de IJsselmeervereniging en vele, 
vele kustbewoners binden gezamenlijk de strijd aan. 
 
 

 
 
Dat de gemeenteraad van de Fryske Marren tegen het voorstel van B&W 
stemde was een groot succes voor de actievoerders. Smals tekende direct  
beroep aan bij de Raad van State.                                                                                                               
 
Op 5 november 2020 vond een hoorzitting over dat beroep plaats:                                                                                        
De RvS kijkt in haar oordeel niet naar de inhoudelijke argumenten maar 
focust bij haar oordeel op de procedure. Is het besluit van gemeente DFM 
op een juiste manier tot stand gekomen en zijn de juiste procedures die tot 
dit besluit hebben geleid gevolgd. En ze bekijkt of het besluit (om geen 
omgevingsvergunning af te geven) redelijk is en of alle belangen adequaat 
zijn meegewogen. 
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Op 15 december 2020 deed de Raad van State uitspraak : Alle bezwaren 
van Smals tegen het besluit van de gemeenteraad worden door de Raad 
van State als ongegrond verklaard. De gemeenteraad heeft conform de 
daarvoor geldende rechtsregels gehandeld.                                                                                                                   
 
Belangrijk is o.a. dat er dus op basis van voortschrijdend inzicht afgewe-
ken kan worden van mogelijk eerder geformuleerde intenties of zelfs zoals 
in het geval van de voorganger van de huidige gemeenteraadsbeslui-
ten. De gemeenteraad was dus wel degelijk gerechtigd het voorstel van 
B&W af te wijzen. 
 
Dat standpunt van de Raad van State komt geheel overeen met het uit-
gangspunt van de actiegroep geen zand industrie IJsselmeer het college 
van B&W kan , slechts onder voorbehoud van goedkeuring van de ge-
meenteraad, afspraken met derden maken. We zijn zeer verheugd dat 
onze inzet succesvol is geweest en danken alle inwoners die actie hebben 
gevoerd. Kritische betrokkenheid loont en juist dat motiveert ons om als 
SGN alert te blijven, er is nog veel reden tot bezorgdheid. 
 
Voor meer informatie: http://www.geenzandindustrieijsselmeer.nl 
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Stikstof 

29 Mei 2019 deed onze hoogste bestuursrechter, de Raad van State, de 
veeteeltsector in Nederland op haar grondvesten schudden. Ze vonniste 
dat de tot dan toe gehanteerde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
niet deugde, en verwees deze naar de prullenbak. Tot op de dag van van-
daag zijn de gevolgen hiervan nog niet uitgekristalliseerd. Vast staat dat 
een deel van de ongebreidelde groei van de veestapel is vergund onder 
die PAS. Met de uitspraak van de RvS blijkt nu dat dat onrechtmatig is 
gebeurd. Tegelijkertijd zijn deze vergunningen rechtens onaantastbaar 
omdat ze conform het toen geldende recht zijn verleend. Een vreemde 
discrepantie die tegelijkertijd vragen oproept over mogelijke juridische 
openingen voor lokale natuurbeschermers zoals wij.  
 
De idioot grote hoeveelheid stikstofuitstoot, waarvan het merendeel een 
gevolg is van de landbouw in de vorm van ammoniak, is een belangrijke 
oorzaak van de slechte staat van de natuur. Dat geldt niet alleen voor Na-
tura 2000-gebieden maar voor de hele natuur. De Stichting Gaasterlân 
Natuerlân is dat een doorn in het oog. Terugdringen van die stikstofuit-
stoot is dus geboden.   
 
En als grote boerenbedrijven, kans zien om die uitstoot in tegenstelling tot 
die noodzakelijke verlaging, alsmaar verder te vergroten, dan moet er in-
gegrepen worden. En dan heeft de SGN geen andere weg dan de juridi-
sche. De daartoe vereiste juridische deskundigheid hebben wij zelf niet in 
huis. Wij hebben daarom een ervaren juridisch adviseur in de arm geno-
men om ons in deze zoektocht te begeleiden. Wordt vervolgd .. 
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Pesticiden 

Als inwoners van Gaasterland zijn we de laatste jaren getuige van een 
verschuiving in het gebruik van agrarische gronden. Steeds meer zien we 
akkerbouw opkomen. Voor de broodnodige diversificatie op zichzelf geen 
verkeerde ontwikkeling. Helaas betreft het doorgaans niet de verbouw van 
granen of andere voedselgewassen, maar sierteelt en dan vooral de teelt 
van bloembollen. Vooral in dorpen als Wyckel en Oudemirdum ondervindt 
men daar de directe gevolgen van. Het betreft zeer intensieve teelten die 
gepaard gaan met veel bodembewerking en toepassing van veel pestici-
den. Door de vanouds nogal diffuse bebouwing in Gaasterland, grenzen 
veel woonhuizen dicht aan de akkers. Mensen maken zich grote zorgen 
over de gevolgen van het gebruik van gifstoffen; vooral als er ongeboren 
of jonge kinderen in het spel zijn. En ook de verstuiving van de bodem 
geeft overlast.  
 
Als Stichting hebben wij ons uiteraard niet onbetuigd gelaten in de ontsta-
ne commotie rond de toepassing van synthetische bestrijdingsmiddelen. 
Wij delen de zorgen omtrent gezondheid, maar maken ons daarnaast ook 
veel zorgen om de (lange termijn-)effecten op ecosystemen. Zo is de di-
versiteit aan en hoeveelheid van insecten in Gaasterland enorm afgeno-
men. Met alle gevolgen van dien voor vogels, vleermuizen en andere die-
ren die voor hun voedsel afhankelijk zijn van insecten.  
 
Wij hebben een heel sterk vermoeden van een verband met de toepassing 
van insecticiden. En daar zit nou meteen net onze achilleshiel, dat 
"vermoeden". Want met vermoedens hoef je bij de producenten, telers, 
overheden of toezichthoudende instanties niet aan te komen. Zij eisen 
snoeihard wetenschappelijk bewijs van het oorzakelijke verband tussen de 
toepassing van hun middelen (er worden in Nederland meer dan 3.000 
verschillende middelen toegepast!) en de effecten die jij om je heen ziet, 
of misschien wel aan den lijve ondervindt. En zonder dat snoeiharde be-
wijs is men niet bereid om ons milieu minder te belasten. 
 
We hebben zowel gemeenteraadsleden, als gedeputeerde Hoogland be-
reid gevonden naar onze zorgen te luisteren. Maar of dat enig effect gaat 
hebben betwijfelen we ten zeerste. V Overheden als gemeente en provin-
cie hebben immers geen instrumenten beschikbaar om bestrijdingsmidde-
len te verbieden die door het Ministerie van Landbouw zijn toegelaten. 
Verbetering zal echt moeten komen van onze Rijksoverheid, al dan niet 
daartoe gedwongen door de Europese Commissie. En er is vooralsnog 
geen enkel signaal dat in die richting wijst. 
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Wat wel tot de mogelijkheden behoort zijn planologische maatregelen. De 
ruimtelijke ordening biedt wel degelijk instrumenten om agrarisch gebruik 
van gronden te sturen. Echter, daar is wel politieke wil voor nodig. En de 
agrarische lobby is stevig in onze gemeente … 
 
Ook hebben we contact gezocht met een nieuw opgerichte organisatie in 
Nederland, het Pesticide Action Network (PAN). O.a. bekend van het me-
ten=weten traject in de Drentse gemeente Westerveld. Samen met hen en 
onze Friese Milieu Federatie beraden we ons verder op dit 
"hoofdpijndossier". 
 

http://www.pan-netherlands.org en http://www.metenweten.com 
 
 

 
 

Koningsvarens 

Daar zijn ze weer de koningsvarens. Op papier tenminste want in het echt 
wil het nog niet zo vlotten. Als zijtak van het project “met de boot naar het 
bos” werd de Sminkefeart uitgebaggerd zodat de boten hier ook konden 
varen. Helaas was een deel van de baggerspecie zwaar vervuild en moest 
worden verpakt in geotubes. De koningsvarens, het visitekaartje van de 
Sminkefeart moesten tijdelijk het veld ruimen. Er werd goed op de varens 
gepast totdat ze werden teruggeplaatst.  



 

- 9 - 

Vanaf toen moesten ze het zelf uitzoeken. Varens zijn nogal ‘zinnig’ en na 
bijna acht jaar zijn ze nog altijd niet in volle glorie terug. Bij ons overleg 
met de wethouder brengen we de toestand van de varens onder de aan-
dacht. En naar het zich laat aanzien gaat een deskundig bureau zich bui-
gen over de vraag hoe krijgen wij de koningsvarens terug. 
 
De gang van zaken rond de Sminkefeart bevestigt ons vermoeden dat bij 
projecten vooral de focus ligt op ontwikkeling en aanleg. Project klaar, 
champagne kurken knallen maar en verder. Beheer is saai en geeft geen 
feestjes en mooie plaatjes maar zonder nazorg levert de investering wei-
nig tot niets op.  
 
De Sminkefeart was binnen een jaar dichtgeslibd, de rolstoelsteiger heeft 
nooit een rolstoelboot gezien en de varens verkommerd. Niet alleen jam-
mer van het geld wat in het project gestoken is maar van de treurige staat 
van wat ooit een van de mooiste opvaarten van Friesland was. 
 
 
 

Sinnefjilden  

Met betrekking tot het Beleidskader Sinnefjilden 2018 van de gemeente is 
het nieuwe concept met dezelfde naam maar dan uit 2020, nog beter ge-
formuleerd. Toch hebben we gemeend enige aanvullingen te moeten ge-
ven. We, het samenwerkingsverband van verschillende natuurgroepen in 
de gemeente, genaamd de Krite, hebben gevraagd om in eerste instantie 
fors in te zetten op het eerst vol leggen van de daken van zowel woningen 
als bedrijven.  
 
Daarna zou er geïnvesteerd kunnen worden in zonnevelden, waarbij ge-
bruik gemaakt wordt van de Friese ZonneWijzer, die richting geeft aan de 
toepassing van zonnepanelen in het landelijk gebied en is ontwikkeld door  
de Friese Milieufederatie.  
 
De 5 uitgangspunten van de ZonneWijzer zijn: 
 

 eerst zon op daken en objecten in de gebouwde omgeving en parallel 
beperkt op land 

 bij een zonnepark verbetert de leefomgeving van mens plant en dier 

 een zonnepark is tenminste voor 50% lokaal eigendom 

 participatie van belanghebbenden en omwonenden bij het ontwikkelen 
van een zonnepark 

 de ZonneWijzer als instrument bij de uitvoering van de Friese Regiona-
le Energie Strategie 
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We ontkomen niet aan een duurzame energietransitie maar de  toepas-
sing van zonne-energie  in landelijk gebied vergt maatwerk en regelge-
ving, om natuur en landschap niet nog meer op te offeren.  
http://www.friesemilieufederatie.nl  
 
 

 
 

Bestuurssamenstelling 

Afgelopen jaar heeft Folkert Venema in verband met drukke werkzaamhe-
den, na tien jaar voorzitterschap de Stichting verlaten. We zullen zijn ge-
drevenheid en kennis missen en bedanken hem voor zijn inzet. We hopen 
nog op zijn advies langs de zijlijn en bouwen alsnog een afscheidsfeestje 
na corona… Intussen  heeft Theunie Zijlstra de voorzittershamer overge-
nomen. 
 
Stichting Gaasterlân Natuerlân  heeft verschillende mensen om zich heen 
waarop ze een beroep kan doen, maar toch zouden we nog mensen in het 
bestuur kunnen gebruiken. Vooral mensen die overdag over voldoende 
tijd beschikken, want tegenwoordig worden de meeste overleggen over-
dag gevoerd. 
 
De Stichting maakt zich al dertig jaar sterk, met anderen, voor natuur en 
landschap in de gemeente. Wie weet bent u bereid een deel van uw tijd 
en energie te steken in de kwaliteit van uw leefomgeving, aarzel dan niet 
en neem contact op voor deze spannende, intensieve taak met de volgen-
de kleine groep bestuursleden: 
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Theunie Zijlstra   voorzitter 06-49948730 
Marijke Lodeweges secretaris 06-20811747 
Fêdde Bergsma  lid  06-54694755 
Henk Folmer     lid  0514-602453 
Ronald Schouten  lid  0514-571625 

  
Maar u kunt ons ook steunen door donateur te worden, voor maar € 7.50 
per jaar maar meer mag ook. U kunt zich aanmelden als donateur via de 
mail: info@gaasterlan-natuerlan.nl  
 
Iedere bijdrage is welkom op: NL18.RABO.01317.54.831 t.n.v. Stichting 
Gaasterlân Natuerlân  
 
We maken u erop attent dat we sinds begin 2020 een prachtige  nieuwe 
website hebben, onder de naam: www.gaasterlan-natuerlan.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot nog even dit 

Veel beslissingen die genomen worden in Den Haag,  
zijn rechtstreeks van invloed op uw directe leefomgeving:  

stem daarom op 17 maart a.s. voor  
natuur en landschap  
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Drukwerk: Dieuwke Melchers  —  Foto’s: Jan Tijsma 


