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Nieuwsbrief 2021
Voorwoord
Weer een Corona jaar; de hoop dat het na een jaar wel klaar zou zijn was
ijdel. Het jaar 2021 sleepte zich voort langs alle soorten van lockdown.
Slim, dom, beetje open, bijna dicht, helemaal open en weer van voren af
aan. De vakantie werd gevierd in het eigen land en wat is er dan mooier
dan de diamant van de zuidwesthoek. Niet iedereen blijkt genoeg te hebben aan het unieke landschap en bijbehorende natuur. Vertier en vermaak
hoort erbij voor degene die gewend zijn aan de playa en de costa. Gaasterland heeft kunnen ervaren hoe het er aan toegaat als de nieuwe recreatievisie werkelijkheid wordt. De vraag is of wij daar allemaal gelukkig van
worden zoals de gemeente veronderstelt.
Gaasterland heeft een beperkt oppervlak, kleinschalige natuurgebieden en
nauwelijks slecht weer voorzieningen. Met de wensen van inwoners voor
wonen en werken is het al lastig om het karakter van de streek te bewaren
laat staan als er grote vakantieparken worden gebouwd.
Het behoud van het unieke landschap kan niet overgelaten worden aan de
natuurorganisaties. Ook inwoners hebben hierin een rol en moeten van
zich laten horen. Door de nieuwe manier waarop omgevingsplannen tot
stand moeten komen krijgen burgers een duidelijker rol via inspraak. Als
de gemeente zich houdt aan haar voornemens die in al de visies staan
dan zou het nog wel eens wat kunnen worden.
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Ondanks de corona gaan ontwikkelingen gewoon door en blijkt Gaasterland toch niet zo kneuterig te zijn als gedacht. Stikstof is ook hier een heikel punt net als het gebruik van landbouwgif. Voor dat laatste komt er beweging in de opvattingen van gemeente en provincie. Het zal niet direct
tot grote veranderingen leiden maar de opstelling dat dit geen zaken zijn
voor lokale overheden is gewijzigd.
Wij hopen dat we in 2022 weer gewoon kunnen vergaderen en bijeenkomsten live kunnen bezoeken. Zoomen en teamsen is een uitkomst als het
echt niet anders kan maar het werkt beperkend.
De natuur en het landschap van Gaasterland staan onder druk, maar wij
vinden het nog steeds de moeite waard om ons in te zetten voor het behoud.

Koningsvarens
Daar zijn ze weer de koningsvarens, helaas nog niet in het echt maar er is
wel een degelijk onderzoek aan gewijd. De stichting vraagt al jaren aandacht voor de verdwenen koningsvarens en de gemaltraiteerde oevers
van de Sminkefeart.
En niet ten onrechte want vroegere lange ononderbroken lijn van koningsvarens is landelijk bijzonder zegt de ecoloog van Altenburg en Wymenga.
De gemeente heeft het adviesbureau de opdracht gegeven om te kijken
naar het kwijnen van de koningsvarens en te komen tot verbetervoorstellen.
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De verplaatsing heeft de varens geen goed gedaan; ze willen met rust gelaten worden en groeien dan wel 200 jaar door tot grote pollen. Na zo’n
vijftien jaar kan rustig gesteld worden dat zij zich niet zelf kunnen herstellen. De verplaatsing; het baggeren en het opbergen van giftig slib in geotubes is funest voor de groei en het herstel van de varens. Ze moeten geholpen worden zodat wij weer kunnen genieten van het unieke verschijnsel
van een ononderbroken oeverlijn van koningsvarens, een bijzonder element van het Gaasterlandse landschap. Overigens is de koningsvaren bij
de wet beschermd en verdient daarom alleen al hulp. Wordt hopelijk vervolgd.

Klimaatmars
6 November 2021 heeft een tweetal bestuursleden de klimaatmars van
2019 nog eens dunnetjes overgedaan. Opnieuw maakten we deel uit van
zo’n 40.000 mensen die marcherend door de straten van Amsterdam een
noodkreet richtten tot de wereldleiders die op dat moment in het Schotse
Glasgow aan het vergaderen waren over maatregelen om de gevaarlijke
opwarming van ons klimaat te vertragen.
En we waren niet de enigen. Wereldwijd waren die dag miljoenen mensen
op de been om ook hun geluid te laten horen. Zo niet de fossiele lobby. Die
pakten het veel handiger en vooral directer aan. Geld speelt daar geen
enkele rol, zodat er vliegtuigen vol lobbyisten de wandelgangen in Glasgow
bevolkten om de wereldleiders te “bewerken”. Ze overvleugelden de natuurbeschermers (met kleine beursjes) in niet geringe mate, en dat heeft
gewerkt.
-3-

De eindverklaring bevatte vooral veel halfzachte, niet tot weinig afdwingbare afspraken, waarin verder uitstel van echte maatregelen de boventoon
voerde. Neem het voornemen om de wereldwijde ontbossing te stoppen.
Dat moet per 2030 een feit zijn. Zorgvuldige planning! Die resterende 9
jaar geven nog genoeg tijd om ook de laatste oerwoudrestanten weg te
kappen. Mits brand de houtvesters niet voor is natuurlijk.
Hopeloos! En dat terwijl er toch weinig wereldwijde problemen zijn te benoemen die zo bedreigend en zo urgent zijn als deze. Of het moet biodiversiteitsverlies zijn. Zeer teleurstellend, en opnieuw een mes in de rug
van de burger die zijn hoop vestigt op hen die aan de bestuurlijke touwtjes
trekken. Het drukt de verwachtingen enorm richting die andere, superbelangrijke wereldtop in Kunming eind april, begin mei 2022 over, jawel, biodiversiteit.

Hege Gerzen
Nu het stof van de verhuizing van Sybrandy’s speelpark naar De Hege
Gerzen enigszins is neergedaald, is het van belang de keerzijde van de
medaille te belichten. In het licht van de lokale maatschappelijke opinie
zagen we ons (samen met Natuurmonumenten en It Fryske Gea) genoodzaakt mee te bewegen in de verhuizing.
Helaas minder bekend is het wisselgeld dat we hiertoe bedongen hebben,
en inmiddels reeds grotendeels hebben gerealiseerd. Dit betreft de landschappelijke en natuurlijke opwaardering van het Oostelijk deel van het
terrein.
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De nieuwste aanwinst, het blotevoetenpad, loopt als een rode draad door
een reeks natuur- en cultuurhistorisch educatieve elementen. Zo zijn er
tuinwallen aangelegd, is er een vogelkijkpunt gerealiseerd, heeft het oude
helofytenfilter een metamorfose ondergaan met survivalachtige elementen, en is er een poel gegraven met een grote grondwal er langs.
De bestaande houtwal en het helofytenfilter zullen nog worden verrijkt met
mantelvegetaties. De wateronderdelen worden gevoed met lokaal bronwater waardoor hier een bijzonder goede waterkwaliteit te vinden zal zijn. De
graslanden worden onder sinusbeheer getransformeerd naar bloemrijke
vegetaties. Al deze elementen tezamen voegen veel variatie toe, en daar
profiteert de natuur van, terwijl de landschappelijke waarde eveneens toeneemt. En zo komen we uiteindelijk toch nog uit bij een win-win-situatie.
Op dit moment (december 2021) moet nog wel enige reserve in acht genomen worden ten aanzien van It Wetterskip. Deze heeft kenbaar gemaakt niet met alle onderdelen zo maar akkoord te willen gaan.

Duurzame landbouw
Daar zijn inmiddels al aardig wat synoniemen voor in omloop. Grondgebonden, Kringloop, Natuurinclusief, Biologisch. De één legt hier wat nadruk; de ander daar. Maar waar het grosso modo op neerkomt is dat we
terugkeren naar het omarmen van de natuur als partner, waar zij in de
gangbare landbouw gedegradeerd is tot vijand, en onder technocratische
druk nagenoeg is bezweken.
Het besef dringt steeds breder door dat de gangbare landbouw op een
doodlopende weg zit, en dat het anders moet. Onze koepelorganisatie, de
Friese Milieu Federatie, timmert flink aan de weg met kennissessies die
laten zien dat het ook anders kan.
Wij proberen dat door te vertalen naar onze agrarische gesprekspartner in
de streek, Bosk&Greide, met wie wij met enige regelmaat (nu met Corona
helaas een heel stuk minder) om tafel zitten. Wat wij echter tot onze spijt
tot op heden missen bij Bosk&Greide is het elan om de vlucht naar voren
te nemen. De houding die wij aantreffen is voorzichtig, en bovenal erg afwachtend. Wat zouden we graag, ook samen met de TBO’s, concrete projecten ter hand nemen om onze lokale voedselvoorziening weer hand in
hand met de natuur te laten gaan. We zijn er van overtuigd dat het moet
en dat het kan, maar kunnen slechts de deur wijzen. De boeren moeten er
doorheen willen. Wie is de eerste?
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Bestrijdingsmiddelen
In 2020 was er contact met gedeputeerde Hoogland van de provincie over
de zorgen rond bestrijdingsmiddelen die bij omwonenden leven. Daarna is
er opdracht aan Hogeschool Aeres gegeven om hier onderzoek naar te
doen. Een aantal omwonenden van percelen waar bestrijdingsmiddelen
worden gebruikt kreeg een enquête. De uitslag van het onderzoek was dat
er inderdaad grote zorgen zijn maar dat overleg tussen de partijen weer
het toverwoord is.
Blijkbaar is het moeilijk te begrijpen dat omwonenden en telers totaal verschillende belangen hebben. Voor telers gaat het om geld en omwonenden om gezondheid waarvan steeds duidelijker wordt dat deze schade
ondervindt van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Gelukkig hebben enkele partijen in de staten een voorstel gedaan dat de
provincie stopt met het gebruik van deze middelen op de eigen gronden.
Dat initiatief heeft een meerderheid gekregen. Intussen heeft de Fryske
Marren besloten dat een spuitvrije zone gehanteerd wordt bij nieuwe percelen. Goed idee maar aangezien bijna heel Gaasterland al wordt gebruikt
voor het telen van bollen zal het niet onmiddellijk effect hebben. Kortom de
bollen en het gif zullen op de agenda blijven staan.

Geen zandindustrie in het IJsselmeer
Na de uitspraak van de Raad van State in 2020 is er feitelijk weinig nieuws
te melden. Toch blijven de leden van het Comité “Geen zandindustrie
IJsselmeer” alert. En dat lijkt nodig want Smals heeft haar plannen nog
niet opgegeven. In eerste instantie zochten ze contact met meerdere individuele actievoerders, daarna werden ook organisaties benaderd.
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Ons standpunt is en blijft dat we in deze fase niet individueel met Smals
praten omdat we niets aan de uitspraak van de rechter hebben toe te voegen. De uitspraak van de rechter is maar voor één uitleg vatbaar.
In het voorjaar meldde zich een nieuwe vertegenwoordiger van Smals op
het toneel. Deze mijnheer dacht dat hij met zijn Friese achtergrond er wel
in zou slagen de weerstand bij de bevolking weg te werken. Zijn pogingen
mislukten jammerlijk, na een paar maanden hoorde niemand meer iets van
hem…
Tijdens een bijeenkomst in het kader van IJsselmeergebied 2050 (Zie voor
achtergrondinfo op de website www.agendaijsselmeergebied 2050.nl) verklaarde een woordvoerder van Smals dat ze nog steeds zoeken naar mogelijkheden om natuur te realiseren in en rondom het IJsselmeer. Niet alleen in de ogen van de leden van de actiegroep een gotspe: hoezo natuur
realiseren in een Natura 2000 gebied? Waakzaamheid blijft geboden en
het kan geen kwaad regelmatig de website van de actiegroep te bezoeken.

Schoonmaakactie IJsselmeerkust
In het voorjaar van 2021 initieerde onze voormalige voorzitter Folkert Venema, na een kritische opmerking van groot grondbezitter P. van der Goot
uit Sondel, een schoonmaakactie.
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Van het een kwam het ander en op 15 en 18 oktober is de Friese IJsselmeerkust schoongemaakt, ook met het doel om te benadrukken dat alle
organisaties met elkaar hart hebben voor de IJsselmeerkust en de handen
uit de mouwen steken, indien nodig. Het Zuyderzeecollege nam de kust
van Lemmer tot en met de Hege Gerzen voor zijn rekening. De rest van
de kust werd door vrijwilligers gedaan. Dit alles onder enthousiaste leiding
van leden van het Comité Geen Zandindustrie IJsselmeer, docenten van
het voornoemde college en IVN. Voor meer info verwijzen we u graag
naar de website met een uitgebreid verslag:

https://geenzandindustrieijsselmeer.nl

Ode aan het landschap
De Natuurweek 2021 was een “Ode aan het Landschap” van Gaasterland.
Het Gaasterlandse landschap, eeuwen geleden gevormd, door schuivende gletsjers en smeltend ijs. Glooiingen, grondsoort, de ligging aan zout
en later zoet water bepaalden de vegetatie en bewoning. Het landschap
door menselijk ingrijpen gekneed in de strijd tegen het water, met de aanleg van dijken, bossen en landerijen, staat nooit stil. De schoonheid van
het Gaasterlandse landschap hebben we in deze week willen benadrukken door verschillende activiteiten aan te bieden, als wandelingen in alle
soorten en maten, de start van het hazenpad in de Marderhoek, landschap schilderen in de Slottuin en een boeiende lezing over dit onderwerp
door de ambassadeur van het landschap: Jan Tijsma.
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Daar de stichting het landschap van Gaasterland hoog in haar vaandel
heeft, zullen we ons blijven verzetten tegen megalomane bouwwerken in
een “stuwwallandschap dat wordt gekenmerkt door een verzameling van
verhogingen in de vorm van reliëfrijke keileemwelvingen, ontstaan door
ijsopstuwing, zandverstuiving en uitspoeling” zoals in de Sefonsterpolder.

Het komend najaar is het thema van de Gaasterlandse Natuurweek trouwens “Speuren naar Sporen”, een rijk scala aan sporen: sporen in het
landschap, diersporen, vraat- en poepsporen, sporen van varens en paddenstoelen. Zie: www.gaasterlandsenatuurweek.nl

Omgevingswet
Het komende jaar treedt mogelijk de omgevingswet in werking. De wet
biedt, als het goed is kansen voor landschap- en natuurliefhebbers en deze kansen gaan even verder dan de vogelvriendelijke tuin, het bijenlint of
de steenbreekactie. Daar is niets mis mee, maar hopelijk kunnen we nog
meer ons steentje bijdragen aan visie en plannen in onze leefomgeving.
De gemeente schijnt zelfs verplicht te zijn burgers om inbreng te vragen
en er ook nog naar te moeten luisteren. En wat is er nu leuker om samen
te leven in een schone, duistere omgeving, met fonkelende sterren, niet
gestoord door al te veel lawaai van vliegtuigen, verkeer en rolkoffers. Dat
maakt gelukkig.
Gaasterland is vanouds een sterk agrarisch georiënteerde streek, met
verspreide bewoning, kleine dorpjes en lintbebouwing, alle bebouwing is
kleinschalig. De Stichting heeft in alle visies richting gemeente en provincie ingezet op de kleinschaligheid, herstel van biodiversiteit, donkerte,
meer ruimte voor natuur en natuur inclusieve, grondgebonden en circulaire landbouw en waar mogelijk herstel in versnippering.
Zie: https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl
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Recreatieprogramma
We vinden dat eerst de omgevingswet in werking moet treden om daarna
recreatieplannen te kunnen ontwikkelen. De omgevingswet is leidend in
dit geval. De ambitie die uit het laatste document over Recreatie en Toerisme spreekt om het mooiste watersportgebied ter wereld (!) te worden
staat in geen verhouding met de kleinschaligheid van het gebied en vermindert het welzijn van de plaatselijke bevolking, de huidige recreanten en
de kwaliteit van natuur en landschap.
Recreatie kan, maar moet wel ingebed worden in de grootte van de
streek, bij modernisering en kleine uitbreidingen van bestaande voorzieningen moet de nadruk blijven liggen op de inpasbaarheid van het gebied.
De “diamant van Gaasterland” was op zich zo gek nog niet: een quotum
voor alle takken van recreëren.

Bestuurssamenstelling
In memoriam Ilja Sanders
Afgelopen jaar is Ilja Sanders, die door gezondheidsklachten de stichting
al eerder had verlaten, overleden. Hij was jaren bestuurslid en had ondanks zijn handicap (MS) grote invloed binnen het bestuur door zijn doorzettingsvermogen en grote kennis over flora, fauna en ecologie…We missen hem.

de vogel is gevlogen

Ilja Sanders
zwaluwteller, bomenridder,
bestuurslid van de stichting
Gaasterlân-Natuerlân
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Momenteel bestaat het bestuur nog uit de volgende leden:
Theunie Zijlstra
Marijke Lodeweges
Fêdde Bergsma
Henk Folmer
Ronald Schouten

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid

06-49948730
06-20811747
06-54694755
0514-602453
0514-571625

Dit jaar bestaan we 35 jaar, we zijn geen grote club maar nog steeds reuze
actief en onontbeerlijk.
De situatie is tegenwoordig vrij ingewikkeld met alle regelgeving, daarom
zoeken we steeds meer hulp buitenshuis, desalniettemin zouden we binnen het bestuur nog wel meer hulp kunnen gebruiken.
We zijn gelukkig in de samenwerking met groepen als

Moai Skarsterlân

(www.moaiskasterlan.nl)
en

vrienden van het Nannewiid
(www.vriendenvanhetnannewiid.nl)

en vormen daarmee samen Krite

Mar en Gaast.

Alle zaken afgelopen jaar zijn mede tot stand gekomen met hulp van Auke,
Dieuwke, Erik, Jan en Ruud. Hiervoor onze dank.
U kunt ons ook steunen door donateur te worden in het jaar waarin we 35
jaar bestaan, voor minimaal € 7,50 per jaar. Aangemeld kan worden via de
mail, graag met uw adres erbij.info@gaasterlan-natuerlan.nl,
Iedere donatie is welkom op:
NL18.RABO.01317.54.831
t.n.v.
Stichting Gaasterlân Natuerlân

https://www.gaasterlan-natuerlan.nl
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Knobbelzwanen ruiend op het IJsselmeer

Groep smienten op het water van It Swin
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