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Mooiste \Mandelingen door It F$lte
Gea bij eengebracht in brochure
'r

''

Wandelen is populair. Reden voor de
vereniging voor natuurbescherming It
Fryske Gea om de mooiste wandelroutes
door haar natuurgebieden in een boekje
samen te brengen.
mers nemen hun zaken¡elaties mee
n¡urr een sþbox in het Âbe lenstrastadion. Wij vinden het leuk om onze

O GeertVelstra
OlterteÃ?

parbrers de pracht van het Friese

|

,,Veel mensen willen
graag zelfde natuur in Maar ze hebben soms een heþnde hand nodig
om de natuurgebiedeu van It Fryske

ontdelÍreu", legtTheunWiersma van It Fryske Gea ui¿ ,,Met dit
Gea te

boekje willen we ze die onde¡steuningbieden." Hetis de eerste keerdat
de wandelroutes van ItFryske Geabij
elkaar gebracht zijn in één bundel.
Eerder werden wel aparte wandelingen opgenomen in het kwarAalmagazine.

Gisteren werd het eeiste exemplaar van het boekje W'øndelen door

It

uitgereikt aan voorzitter
Gerrit Jah Polderman van stichting
Fryslæ Geø

.

Ynnatura, die het project subsidieerde. Polderrran: ,,Ter gelegenheid van
het twintigiarig bestaan van de stichting wilden we graag een project ondersteunen waarbij mensen worden
gestimuleerd om de gebieden van It

.

Fryske Gea in te trekken."

Ondernemers
Ynnatura is opgericht door ondernemers. ,,Het is een netwrcrk van mensen die iets met natuur hebben", vertelt Polderman.,,Sommige onderne-

landschap te laten zien."

Ynnatura steunt projecten vån

It

Fryske Gea wanneer die ,,ook voor
ons een bepaalde waarde hebben. Zo
steunen we de renovatie van de Helomasluis in Weststellingwerf. Wij erkennen de cultuurhistorische waarde van deze sluis en willen dan ook
dat er een informatiebord bij komt."

Iandgoed Olterte4r
Aansluitend op de uitreiking werd de
wandelroute gelopen bij huize Olterterp, het kantoor van It Fryske Gea.
,,Dit is de enige route uit het boekje
die ook door een gebied gaat dat niet
van It Fryske Gea is', verteltAne Zijlstra, districtshoofd van Zuid-Fryslân.
,,Het park hoort b4- ons, maar het natuurgebied erachter is particulier bezit. Het is wel vrij toegankelijk"

Doordat

dit gebied woeger

één

landgoedwas heeft hetveel kenmerken van een parklandschap. Zijlstra:
,,Zo vind je veel exotische bomen zo
als de statige Douglasspar en deAmerikaanse vogelkers.l
De overige routes zijn over de hele

provincie verspreid. Er is bijvoorbeeld ook een wandeling opgeno-

Genit Jan Polderman gaat voorop bij de eerste ¡odrt aen de hand van Wøttdcle¡ itoor t f.ryslæ Gea. IÞ oudburgemeester van Iltsjerksteradiel is voorzitteivan de sticlrtÍng die de brochu¡e sponsordã. Foto: Jilmer Post-

Aansluitend op
het boelde wordt
een gratis app
uitgebracht

men door het buitendijkse natuurgebied Noarderleech. In dit kweldergebied zijn begin dit jaar bruggen aangelegd over de slenken, waa¡door het
beter toegankelijk is.

App
Aansluitend op hetboe\iewordt een
gratis app uitçbracht. Die biedt volgens Wiersma meer mogelijkheden
dan het boekje. ,,We ltunneri er gaande weg informatie ¿ran toevoegen.

Daarnaast willen we routes opnemen
voor bijvoorbeeld fietsen en kano's.'
De app mdakt gebruik van gpis en is
aangesloten op Google Maps. ,,Wanneer je langs een plek komt waarover
interesòante inforrnatie beschikbaar
is k¡ijg je een berichge op je telefoon.
Zo hôefje niet de hele tijd metje telefoon in de hand te lopen." De app is
vauaf september beschikbaar. Het
boekje is rr¿naf nu te bestellen voor
vier euro via ifiskegea.nl.

