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De lente als voorbode
Het is al weer enkele weken wat langer licht overdag. De bloembollen komen overal uit de
grond en het duurt niet lang meer of je kunt zonder jas naar buiten. Kortom, het is weer lente!
Het voorjaar is een mooi seizoen. Alles ontluikt. Soms iets eerder dan verwacht. En laten we
wel wezen: de bijbehorende zonnestralen doen de mens goed en geven een positief gevoel. Dat
geldt ook voor Ynnatura.
Positief is bijvoorbeeld dat de stijgende lijn betreffende het aantal donateurs zich voortzet. In
de afgelopen maanden hebben weer een aantal organisaties de weg naar onze stichting weten
te vinden. Graag heet ik ze op deze plaats van harte welkom en hoop ze de handen te mogen
schudden bij één van de komende ontmoetingen van Ynnatura.
Maar ook bevinden we ons als stichting weer in een actief jaar. Op het moment van schrijven
hebben we net de voorjaarsexcursie gehad. Deze keer lag het initiatief bij Siebren en Francoise
Vellinga van Wijnhandel De Vier Heemkinderen, die ons meenamen naar de Súdermarpolder
bij Stavoren waar Jos de Vries, oud-bestuurslid van Ynnatura, ons als beheerder begeleidde
door het weidevogelgebied en ons gastvrij onthaalde op zijn boerderij. Tot slot was er ruim de
gelegenheid om tijdens een door de familie Vellinga georganiseerde wijnproeverij in informele
sfeer verder van gedachten te wisselen over wat ons allemaal bezighoudt. Kortom: ik heb een
goed gevoel bij Ynnatura!
Dat geldt ook bestuurlijk. Hoewel we onlangs statutair afscheid moesten nemen van twee
bestuursleden, Jeroen Rijnhart en Joke Bleckman, was het positief dat voor hun opvolging
uit onze kring van donateurs zich spontaan nieuwe bestuursleden meldden. Wikje de Roos,
Annemarijke Haaima en Henk Dommerholt (namens It Fryske Gea) heet ik bij deze graag
welkom binnen het bestuur.
Tot slot ons jaarlijks grote uitje: op vrijdag 29 mei
nemen we u (en uw partner) graag mee voor een
verrassende ontmoeting in het natuurgebied
It Mandefjild bij Bakkeveen. Een uitnodiging volgt
nog, maar reserveert u deze middag en deel van de
avond alvast in uw agenda!
Graag tot ziens!
Gerrit Jan Polderman,
voorzitter

Gerrit Jan Polderman

Foto: J. Witvoet
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Een bijzondere Ynnatura-ontmoeting in Stavoren
Op vrijdag 10 april jl., de eerste warme lentedag van dit jaar, was de opkomst van
maar liefst 44 personen aan de voorjaarsexcursie van Ynnatura wellicht illustratief voor de met
zorg uitgekozen programmaonderdelen: een prachtige natuurbeleving en de geneugten van
heerlijke Franse wijnen.
ondernemerschap (zie www.skipsmaritiem.
nl) te combineren met het “boer zijn”
in

het

prachtige

weidevogelgebied

de

Súdermarpolder. De Vries, oud-bestuurslid
van Stichting Ynnatura, exploiteert enkele
jachthavens

aan

de

IJsselmeerkust

waaronder die in Stavoren. Dat hem de natuur
ook bijzonder aan het hart gaat, blijkt uit het
feit dat hij sinds enige jaren op een boerderij
in het naastgelegen weidevogelgebied van It
Fryske Gea vele Limousinkoeien en enkele
Welkom bij strandrestaurant De Potvis

Foto: J. Witvoet

paarden houdt en het gebied beheert.

Strandrestaurant De Potvis te Stavoren

De polder is een open graslandgebied met

vormde het startpunt van deze bijzonder

langs de dijk een brede vaart met rietkragen.

drukbezochte ontmoeting. Na een woord van

Voor weidevogels een goed broedgebied,

welkom van voorzitter Gerrit Jan Polderman

echter ook hier zijn de feitelijke aantallen

en inleidende woorden van Theun Wiersma,

helaas fors teruggelopen. Van oorsprong is

vertelde Jos de Vries hoe het is om nautisch

het gebied een droogmakerij op kleigrond
waarvan It Fryske Gea inmiddels een
flink deel in eigendom heeft. De polder
is verder belangrijk als foerageergebied
voor overwinterende en trekkende vogels
als de grauwe gans, kolgans, brandgans,
goudplevier en wulp.
De wandeling eindigde bij de boerderij die
met name door De Vries zijn echtgenote
Roelie wordt gerund. De koeien verblijven in
een zgn. potstal, een traditionele leefwijze

Wandeling door de Súdermarpolder
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waarbij de mest wordt opgepot en op gezette

tijden met nieuw stro wordt bedekt.
De staldeur blijft geopend waardoor de
koeien uit eigen beweging de weide kunnen
opzoeken. De excursiedeelnemers toonden
zich bijzonder geïnteresseerd in deze vorm
van verantwoord dierenwelzijn. Ook de
aanwezige prachtige Friese paarden trokken
de nodige aandacht.
In de boerderij bleek ook een kleine expositie
de moeite meer dan waard om te bezichtigen:
een verzameling attributen die de ouderen

Bij de boerderij van familie De Vries

Foto: T. Wiersma

In de potstal			

Foto: T. Wiersma

onder ons herinnerde aan het leven en
werken in vroeger tijden op het platteland.
Na de beëindiging van dit bedrijfsbezoek,
werd de ontmoeting voortgezet bij wijnhandel
De Vier Heemskinderen, het levenswerk van
Siebren en Françoise Vellinga, Ynnaturadonateurs

van

het

eerste

uur

(www.

vierheemskinderen.nl).
Samen met broer Jan importeren zij
bijzondere

wijnen

uit

Frankrijk,

die

vervolgens aan gerenommeerde restaurants
en verschillende wijnhandelaren worden

daadwerkelijke kenmerken van de oogst en

geleverd. Overweldigd door de grote hal

de daaropvolgende rijping.

waarbinnen de verschillende kwaliteitswijnen
op een constante temperatuur van 13 graden

Ook al was het weekend aanstaande,

op voorraad worden gehouden, is het een lust

alle

om de beide broers de geneugten van wijn te

nog serieus aan het werk te gaan: een

horen uitleggen. Originele en onvergelijkbare

wijnproeverij

aroma’s, smaken die een verschillende

opgestelde

beleving geven. Echter altijd onmiskenbaar

smaakoordeel moesten worden voorzien.

eenzelfde kenmerk: kwaliteit. Bijzonder was

Zo werd gesproken over het bouquet van de

om te horen welk een energie moet worden

wijn, de transparantie en de wijze waarop

gestopt in het jaarlijks bezoeken van de

de drank zich in de mond presenteert. De

verschillende domaines in Frankrijk om daar

proevers lieten de diverse slokken in de

met de lokale wijnboeren te spreken over de

mond ronddraaien om deze tenslotte uit te

aanwezigen

werden

waarbij
heerlijke

alle

geacht

eerst

verschillende

wijnen

van

een
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kazen, brood, quiches, gevulde
eieren en tapenades.
Varkenshouder

Jaap

Frerichs

uit

Echtenerbrug (www.eerlijkvlees.nl) nam de
aanwezigen tenslotte nog mee in een pleidooi
voor varkens die een goed leven verdienen
en de consument die daardoor een eerlijk
stukje vlees kan verkrijgen. De aangeboden
hartige hapjes vonden gretig aftrek.
Wijnproeverij bij De Vier Heemskinderen Foto: T. Wiersma

Het was tenslotte voorzitter Polderman

spugen in royaal uitgevoerde kwispedoors.

die met tevredenheid een slotwoordje

Uw correspondent stelde wel vast dat deze

kon spreken: dank in de richting van de

discipline ietwat minder werd naarmate de

Ynnatura-gastheren die alle deelnemers een

proeverij vorderde! Dit werd ook veroorzaakt

prachtige middag hadden bereid, waarbij een

door het feit dat er allerhande heerlijkheden

natuurbeleving in verbinding werd gebracht

werden opgediend, verschillende soorten

met succesvol ondernemerschap.

Agenda
In samenwerking met It Fryske Gea nemen wij u (en uw partner) graag mee de natuur in.
U ontvangt voor elke activiteit een speciale uitnodiging met meer informatie. Maar wellicht is het
handig deze ontmoetingen alvast in uw agenda te (laten) noteren:
•

Jaarlijks grote uitje: vrijdag 29 mei, 13.30 - 21.00 uur,
natuurgebied It Mandefjild (bij Bakkeveen)

•

Najaarsexcursie: zaterdag 31 oktober, 9.00 – 13.00 uur,
natuurgebied Meulereed (bij Oldeberkoop)

Afscheid

als

secretaris

en

van

Ynnatura

De Friese natuur kenden en waardeerden
mijn vrouw en ik als actieve watersporters
vooral vanaf het water. Na onze verhuizing

Ynnatura was een prettige verrassing toen

van Wageningen naar Drachten en

ik in 2000 begon als vestigingsdirecteur

deelname aan excursies van Ynnatura

van Grontmij Friesland. Het lidmaatschap

is daar het Friese landschap in al haar

van de stichting was een erfenis van mijn

facetten bijgekomen. In deze periode is

voorganger, Ruurd Lageveen.

mijn interesse in de Friese cultuurhistorie
ontstaan.
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De boerenroots van mijn schoonfamilie,
vanuit Gaasterland en It Lege Midden,
gaan terug tot het begin van de 17e eeuw
en geven een indrukwekkend beeld van vier
eeuwen relatie tussen mens en landschap.
Ik geniet het meest van het landschap
op de (race)fiets. De omgeving gaat in
een prettig tempo aan je voorbij zodat je
verschillen goed kunt zien. Vanuit Drachten
richting Lauwersmeer, rondje Havelte,

Jeroen Rijnhart		

Harlingen visa versa of een visje halen
bij Doede Bleeker in Stavoren. Vooral het

van aandacht voor het Friese landschap

fietspad tussen IJlst en Nijhuizem, langs

naar de Friese cultuurhistorie zeer heb

de Oudegaaster-, Bom- en Vlakke Brekken

toegejuicht.

is een juweeltje. De fiets-Elfstedentocht is
daarbij vanuit landschappelijke afwisseling

Vorig jaar heb ik besloten om de Grontmij

voor mij het jaarlijkse hoogtepunt.

te verlaten en in november ben ik begonnen
als directeur van EPI-kenniscentrum,

In 2007 vroeg toenmalig voorzitter

de organisatie van de Rijksuniversiteit

Everhardus Togtema mij of ik de

Groningen, Hanzehogeschool en Alfa-

bestuursfunctie van secretaris op me

college, die zich bezig houdt met het

wilde nemen. Omdat dit in de praktijk

vergaren, ontwikkelen en verspreiden

ook een extra taak voor een secretaresse

van kennis rondom ondergrond en

met zich meebrengt, heb ik mijn

aardbevingsbestendig bouwen in Groningen.

secretaresse Margriet van Dijk in mijn

De consequentie hiervan is dat ik daardoor

besluit meegenomen. Ik heb deze functie

de functie van secretaris en de band met

vervolgens zeven jaar met veel plezier

Ynnatura loslaat. Het gebouwde Groninger

uitgeoefend. In deze periode hebben we

cultureel erfgoed wordt nu één van m’n

als Ynnatura, ondanks een teruglopend

aandachtsgebieden. Ik hoop dat Friesland

aantal donateurs vanwege de economische

deze Groninger problematiek bespaard blijft

ontwikkelingen, met de bijdrage van

en wens Ynnatura een bloeiende toekomst

alle donateurs prachtige projecten met

toe en zal als lid van It Fryske Gea met de

blijvende waarde mede mogelijk gemaakt.

natuur in Friesland verbonden blijven!

Ik ben alle huidige, voormalige en nieuwe
donateurs daarvoor zeer erkentelijk. Het

Jeroen Rijnhart

zal niet verwonderlijk zijn dat ik daarbij de
verbreding van It Fryske Gea en Ynnatura
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Steun voor projecten
De Stichting Ynnatura biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te
verbinden met het werk van de natuurbescherming in Fryslân door concrete en herkenbare
projecten van It Fryske Gea te ondersteunen.
YNNATURA DONEERT NIEUWE KANO’S
Nationaal Park De Alde Feanen kun je prachtig
verkennen over het water. Bijvoorbeeld door
deelname aan een kanoexcursie van It Fryske Gea.
De drie uur durende tocht voert de deelnemers
door delen van het waterrijke gebied waar je
anders niet kunt komen. De Canadese kano’s
voor drie tot vier personen verkeerden echter in
een slechte staat en waren nodig aan vervanging
toe. Om de excursies in de toekomst te kunnen
blijven organiseren, heeft de Stichting Ynnatura
Nieuwe kano’s in de Alde Feanen

foto: F. de Vlas

zeven nieuwe kano’s met toebehoren gedoneerd.
Ook aan de veiligheid is gedacht. Alle kano’s zijn
voorzien van zwemvesten.

IT FRYSKE GEA MAAKT SAMEN MET YNNATURA WERK VAN DE OTTEr
Helaas zijn er nog altijd veel plaatsen waar otters en andere dieren niet veilig kunnen oversteken.
It Fryske Gea probeert partijen ertoe te bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen en te
helpen knelpunten op te lossen. Op twee plekken
heeft It Fryske Gea recent zelf het goede voorbeeld
gegeven. Bij natuurgebied de Kraanlannen zijn
bij een oversteekplaats rasters geplaatst zodat
otters gedwongen worden gebruik te maken van
een bestaande duiker die onder de weg doorloopt.
Bij de risicovolle otter-oversteekplaats over de
Headammen – ter hoogte van het natuurgebied de
Jan Durkspolder in Nationaal Park De Alde Feanen
- zijn op 6 januari twee waarschuwingsborden
geplaatst. De laatste maatregel was mogelijk
Bestuurslid K. Bolhuis van Ynnatura en

dankzij financiële steun van de stichting Ynnatura

directeur H. de Vries van It Fryske Gea met een

voor de aanschaf van tien van deze borden.

waarschuwingsbord
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foto: I. van der Linden

Even voorstellen: Henk
Dommerholt
Vanaf december 2014 ben ik bestuurslid van
Ynnatura; voorgedragen door en vanuit het
bestuur van It Fryske Gea. Ik ben inmiddels
65 jaar en woon sinds 1996 met veel plezier
in Bontebok. In mijn werkzame leven ben ik
in verschillende functies steeds betrokken
geweest bij de inrichting van het landelijk
gebied en vooral bij de ontwikkeling van
grote

natuurgebieden

in

het

noorden

van het land; o.a. bij Staatsbosbeheer en

Henk Dommerholt		

Natuurmonumenten.
Als extern beleidsmedewerker heb ik

voor over hebben als het ons goed gaat. Er

in het verleden veel overleg gehad met

zijn veel meer motieven om respect voor de

vertegenwoordigers van de overheid,

de

natuur te ontwikkelen. Daarom wil ik mijn

landbouwsector, de recreatie ondernemers

steentje bijdragen aan Ynnatura, waarmee

en het bedrijfsleven; o.a. de KVK. Daar was

we een platform voor bedrijven kunnen

ik steeds pleitbezorger voor het belang

ontwikkelen die zich ook in willen zetten

van natuur en landschap. Dat ging vaak om

voor natuurkwaliteit in Fryslân. Het is een

draagvlak creëren, maar ook om financiële

hele goede zaak dat daardoor het belang

steun te vergaren.

van de natuur uitgedragen kan worden. Een
goed verzorgde en boeiende leefomgeving

Ik kan erg genieten van het buitenleven

staan

garant

voor

een

aantrekkelijk

en mijn passie is vogels. Nu ik meer

vestigingsklimaat. Dit geeft een goede

tijd heb, mag ik ook graag reizen naar

wisselwerking tussen draagvlak voor natuur

natuurgebieden in het buitenland en wil ik

en een aantrekkelijk woongenot.

deze vorm van natuurbeleving graag delen.
Via de KNNV ben ik actief in het organiseren

Kennis van natuur vergroot ook het respect

en begeleiden van natuurreizen.

voor de omgeving. Het is goed dat mensen
zich verantwoordelijk voelen voor hun

Om mijn bestuurlijke ervaring in te kunnen

omgeving in de meest brede zin van het

blijven zetten voor het natuurbeheer, heb ik

woord. It Fryske Gea bezit terreinen in heel

mij begin 2014 beschikbaar gesteld voor het

de provincie en kan zo veel betekenen voor

bestuur van It Fryske Gea.

de eigen Friese natuur en daarmee ook voor

Draagvlak ontwikkelen voor natuur vraagt

de inwoners van Fryslân. Samen met het

blijvend aandacht. Natuur wordt nog te vaak

bedrijfsleven kunnen zo via Ynnatura leuke

gezien als een luxe, waar we alleen geld

projecten gerealiseerd worden.
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Leden Ynnatura:
•

Antea Group, Heerenveen

•

Liander N.V., Duiven

•

Arcadis Nederland B.V., Assen

•

Makelaardij Terpstra B.V., Heerenveen

•

Assurantiekantoor Siebe de Vries,

•

Matser Beheer B.V., Spier

Heerenveen

•

NAM b.v., Assen

•

BASF Nederland B.V., Heerenveen

•

Noorderstaete Rentmeesters, Assen

•

Camping It Wiid, Earnewâld

•

Okkinga Communicatie, Bolsward

•

Caparis N.V., Drachten

•

PwC N.V., Leeuwarden

•

Clafis Holding, Heerenveen

•

Raadsma IJzerhandel B.V., Dokkum

•

Daalt B.V., Lemmer

•

Rabobank Drachten Friesland Oost,

•

De Waard Grondverzet B.V., Zeewolde

•

De Friesland Zorgverzekeraar,

Drachten
•

Rotshuizen/Geense Advocaten,
Leeuwarden

Leeuwarden
De Wit en Dijkstra Netwerk Notarissen,

•

SMG-Groep, Hasselt

Sneek

•

Triodos Bank Nederland N.V., Zeist

•

Eelerwoude Adviesbureau, Diever

•

Van der Veen & Kromhout, Drachten

•

Frisia Zout B.V., Harlingen

•

Van der Wiel Infra & Milieu B.V., Drachten

•

Grontmij Nederland B.V., Groningen

•

Wijnhandel De Vier Heemskinderen,

•

Haaima Groep, Leeuwarden

•

Jelle Bijlsma B.V. grond-, weg- en

•

Wind Groep, Drachten

waterbouw, Gytsjerk

•

Wurkz Uitzendbureau, Burgum

•
•
•
•

S. de Vries
H.G. Buith
H.J. Dommerholt
drs. H.J. de Vries (adviseur)

•

•

Stavoren

Koninklijke Smilde B.V., Heerenveen

Comité van aanbeveling:
• J.A. Jorritsma
• drs. U. G. Hosper
• dr.h.c. J.H.J. Paques
Bestuur stichting Ynnatura:
• G.J. Polderman (voorzitter)
• K.D.E. Bolhuis (penningmeester)
• mw. A. Haaima
• mw. W.A. de Roos
Secretariaat Ynnatura
Mevr. J.J. (Marjan) Backx
Klamp 17
8502 BK Joure
Email: secretariaat@ynnatura.nl
Website: www.ynnatura.nl
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