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Eigenlijk is de vraag niet of we iets kunnen doen, maar 
hoe we iets kunnen doen om de natuur in onze leef- 
en werkomgeving te behouden en waar mogelijk te 
verbeteren? Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven 
- van klein tot groot - om een bijdrage te leveren. En 
juist dat is belangrijk opdat een ieder een steentje kan 
bijdragen.

Als stichting doen we dat door projecten van de 
natuurorganisatie It Fryske Gea te ondersteunen, 
maar ook door aanjager te zijn middels het 
biodiversiteitsproject op bedrijventerreinen. Dit 
pilotproject geniet volop belangstelling bij de 
deelnemende bedrijven en gemeenten. En evenzo 
belangrijk is dat de activiteiten en resultaten worden 
gevolgd door diverse andere organisaties. Goed 
voorbeeld doet volgen!

Onze bijdrage zie ik ook door met elkaar de natuur 
in te gaan zoals eind oktober jongstleden tijdens de 
vogeltrekexcursie in het natuurgebied Noard-Fryslân 
Bûtendyks. Bewust maken van de schoonheid van de 
natuur die onze provincie rijk is zodat het inzicht om dit 
te behouden, versterkt wordt.

Er zijn diverse manieren om een bijdrage te leveren. Eelke 
Rijpkema van ingenieursbureau MUG vertelt daar graag 
over in deze nieuwsbrief. Niet alleen uit hoofde van zijn 
werk maar tevens vanuit privé in zijn rol als vrijwillig 
molenaar. En vorig jaar was er de oproep in de media 
om vooral niet je tuin winterklaar te maken. Misschien is 
dat ook voor dit jaar opnieuw geen slecht advies.
Dus kunnen we iets doen? Jazeker! Zie er niet tegenop, 
maak het niet te groot en doe het!

Al deze activiteiten kunnen een bijdrage leveren. En 
ongetwijfeld zijn we allemaal nieuwsgierig naar hoe we 
dit moeten zien voor de toekomst. Daarom ontvang 
je over enige tijd een uitnodiging voor een speciale 
bijeenkomst over de visie “De kracht van het Noorden” 
om rechtstreeks van de beleidsmakers en de uitvoerders 
van de noordelijke natuur- en landschapsorganisaties 
te horen hoe zij jouw werk- en leefomgeving zien. Als 
donateur van Ynnatura betrekken we jou graag bij deze 
thematiek!

Kor Bolhuis, voorzitter

“JILD TE WINNEN IS IN GEUNST, 
’T GOED TE BRÛKEN IS IN KEUNST”    
Wij geloven dat het Friese bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in  
de ontwikkeling van het Friese landschap. Wij willen dat dit landschap, 
deze natuur, onze leefomgeving, hét voorbeeld voor de rest van 
Nederland wordt en daarom mobiliseert en inspireert Ynnatura het 
Friese bedrijfsleven en zijn medewerkers om hier actief aan bij te dragen.

Deze bijdrage is in 1995 in de basis gestart met de oprichting van de 
stichting “Ynnatura, bedrijven voor It Fryske Gea”. Door als ondernemer 
Ynnatura te ondersteunen, adopteer je als het ware het Friese 
landschap. Tientallen bedrijven nemen deel aan dit sterke netwerk. 
Spreekt dit aan? Dan is Ynnatura zonder twijfel ook een passend 
“bedrijfsterrein” voor jouw organisatie!

Voor meer informatie www.ynnatura.nl                                                      
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De veensluis in de Noordpolder tussen De Veenhoop en 
Drachten - onderdeel van het grotere watersysteem van 
de Opsterlandse en Smallingerlandse veenpolder - is een 
vergeten stukje historie. Hoewel de in 1926 gebouwde sluis 
gelegen naast het oude gemaal en de naastgelegen 
woning van de machinist deel uitmaakt van een zeer 
markante geschiedenis heeft het object geen (rijks)
monumentale status. 

Dit veensluisje is voor Fryslân echter van groot historisch 
belang. Het vertelt namelijk het verhaal van de 
veenafgraving en de invloed daarvan op het huidige 
Friese landschap. Ook verwijst het naar het einde van de 
vervening, de enorme daaruit voortvloeiende armoede en 
de opkomst van het socialisme van Pieter Jelles Troelstra.

Het ontwerp is gemaakt door polderopzichter Lutje de 
Goed, die verantwoordelijk was voor het ontwerp van de 
polder en alle bijbehorende kunstwerken zoals sluizen en 
gemalen. De detaillering van de kunstwerken is functioneel 
maar ook sierlijk. Gelijksoortige sluizen zijn er te vinden in 
het dorp De Veenhoop maar ook in het openluchtmuseum 
‘It Damshûs’ in Nij Beets.

Het sluisje en zijn directe omgeving zijn in een slechte 
staat. Daarom wil It Fryske Gea de sluis en de directe 
omgeving restaureren en verbeteren. Met steun van 
o.a. Ynnatura is het mogelijk deze unieke plek, waar 
wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur van 
de petgaten en het verre uitzicht over het veenlandschap, 
voor de toekomst te behouden: in gaadlik plakje!

STEUN MAAKT  
RESTAURATIE VEENSLUISJE MOGELIJK
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Een bedrijf mag de maatschappelijke 
betrokkenheid via de deelname aan Ynnatura 
best tonen. Zo kan het Ynnatura-logo als teken 
van de ondersteuning worden gebruikt op 
briefpapier, brochures, nieuwsbrief, website, etc. 
Ook kan een bedrijf kosteloos van een aantal 
diensten van It Fryske Gea gebruik maken, zoals:

- de organisatie van een speciale wandel- of 
vaarexcursie voor directie, managementteam of 
bijzondere relaties

- vergaderen op één van de bijzondere 
vergaderlocaties die rechtstreeks in verbinding 
staan met een prachtig natuurterrein

Tot slot organiseert Ynnatura voor aangesloten 
bedrijven regelmatig speciale activiteiten in één 
van de natuurterreinen van It Fryske Gea.  

Neem voor meer informatie en de spelregels 
contact op via secretariaat@ynnatura.nl
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Nestkasten voor vogels en vleermuizen, kasten voor torenvalken, nectarkroegen, bijenhotels, 

zaaien van kruidenmengsels, gefaseerd maaien… Enkele elementen uit de biodiversiteitschetsen 

die in de afgelopen periode tot uitvoering zijn gekomen binnen het pilotproject “Samen investeren 

in biodiversiteit” dat op initiatief van Ynnatura loopt op de bedrijventerreinen Skûlenboarch en 

Westkern ten weerszijden van het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille/Eastermar.

Om de biodiversiteit op bedrijventerreinen te 
verbeteren, is Ynnatura vorig jaar het pilotproject 
‘Samen investeren in biodiversiteit’ gestart op 
de bovengenoemde industrieterreinen. Meer 
biodiversiteit op een bedrijfsterrein is positief. Een 
grotere verscheidenheid in flora en fauna is goed 
voor de natuur. Tevens bevordert het de leef- en 
werkomgeving, het leidt voor de werknemers tot 
minder stress en meer beweging en daardoor tot een 
hogere productiviteit en minder verzuimdagen. En… 
het is bovendien een prachtig visitekaartje!

Een belangrijk onderdeel van het project is het 
ontwikkelen van een algemeen format, een 
blauwdruk voor een schets ter bevordering van 
de verscheidenheid aan flora en fauna op een 
bedrijfsterrein. Dat is klaar. Afgelopen voorjaar kon 

het format worden gepresenteerd en inmiddels 
wordt het met succes toegepast bij de aan het 
project deelnemende bedrijven (Stertil, VBI Consolis, 
Combex Bouwlogistiek, Brouwer & Brouwer, Van Assen 
Recycling, Asfalt Productie Kootstertille, Koninklijke 
Oosterhof Holman, Vermilion Energy en Nederlandse 
Gasunie) en de gemeenten Achtkarspelen en 
Tytsjerksteradiel.

Het format is gratis te downloaden of op te vragen via 
de website van de stichting: www.ynnatura.nl

Faunavoorzieningen en beheermaatregelen
In de afgelopen periode zijn diverse fauna-
voorzieningen op de bedrijfsterreinen aangebracht. 
Dit varieert van nestkasten voor diverse 
holenbroedende vogels, roofvogels en uilen tot 

ACTIVITEITEN PILOTPROJECT 
BIODIVERSITEIT  
WORDEN ZICHTBAAR
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abijenhotels en schelpengruis op 
platte daken van gebouwen 
(diverse soorten vogels maken 
graag gebruik van platte daken 
om te broeden. Het uitstrooien 
van wat grof schelpengruis kan 
ze daarbij helpen).

Ook zijn aan de hand van de 
ontwikkelde schetsen afspraken voor 
de groen- en beheermaatregelen 
gemaakt. Zoals het opschonen 
van de amfibieënpoel bij de ingang 
van industrieterrein Westkern door de 
gemeente Achtkarspelen en het inzaaien 
met een kruidenmengsel van ca 3.000 m2  
berm door de gemeente Tytsjerksteradiel. Een andere 
uitkomst was een beplantingsplan voor struiken en bomen 
bij verschillende bedrijven. Als eerste kreeg dit uitvoering 
door medewerkers van Van Assen Recycling die in mei de 
betonnen keerwand op hun bedrijfsterrein aan de kant van 
het fietspad opfleurden met enkele honderden klimplanten. 

Medio juli kreeg dit een vervolg toen medewerkers van 
Oosterhof Holman Groen op vier bedrijfsterreinen (VBI 
Consolis, Combex Bouwlogistiek, Weboma en Asfalt 
Productie Kootstertille) zogenoemde “nectarkroegen” 
aanlegden. Honderden vaste planten en vlinderbloemige 
struiken werden geplant. Naar verwachting zullen daardoor 
hier aantrekkelijke plekken ontstaan voor bijen, vlinders en 
andere insecten. Dit najaar worden er tevens nog diverse 
bomen geplant, waaronder ook fruitbomen. Het uiteindelijke 
resultaat zal volgend voorjaar goed te zien zijn.

Wildcamera’s
Omdat monitoring en kennisdelen ook een belangrijke 
rol spelen in dit project zijn op de bedrijfsterreinen en de 
openbare ruimtes eind vorig jaar elf wildcamera’s geplaatst. 
Die hebben tot op heden mooie en verrassende resultaten 
opgeleverd. Zo zijn onder andere beelden vastgelegd 
van blauwe reiger, buizerd, ree, vos en otter. De laatste 
keer werd er zelfs een bijzondere waarneming gedaan: de 
weidebeekjuffer, een zeldzame libellensoort voor dit gebied.

De resultaten worden per kwartaal verwerkt tot een kort 
filmpje dat kan worden bekeken via de website van Ynnatura. 
Zo zijn er compilaties te zien van januari t/m maart, april t/m 
juni en de afgelopen zomerperiode (juli t/m september). Ook 
worden de resultaten elke keer ingevoerd in de landelijke 
database NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna).

Nog niet alles is klaar. Geen wonder, immers bij het ene 
bedrijf past het soms beter dan bij het andere om op 
een bepaald tijdstip bepaalde werkzaamheden te laten 
uitvoeren. Plezierig is te constateren dat alle deelnemers 
positief over het project zijn.

En verder…
Voor de komende maanden staat o.a. een enquête en een 
verkenning van de mogelijkheden van een biodiversiteitspad 
over beide bedrijventerreinen op het programma. Verder 
staat voor komend voorjaar o.a. nog een monitoring van 
het gebied gepland en zullen de resultaten van het project 
tijdens een bijeenkomst worden gepresenteerd.

Voor meer informatie: www.ynnatura.nl of stuur een berichtje 
naar Theun Wiersma (projectleider) via t.wiersma@ynnatura.nl

Het project wordt financieel gesteund door de Provinsje 
Fryslân, Stichting FB Oranjewoud, It Fryske Gea en het ELFPO 
(Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland).

Wieke Wagenaar (commercieel manager bij Combex 
Bouwlogistiek BV, Eastermar): “Het wordt ook intern door 
de medewerkers als zeer positief ervaren. De nectarkroeg 
die is aangelegd voor ons kantoorpand valt zichtbaar 
op. Regelmatig hoor ik collega’s erover praten. Laatst 
was er een chauffeur die zei: ‘Machtig dat aanzicht als 
je met je vrachtwagen ons bedrijfsterrein op komt rijden.’ 
Nou, zoiets doet mij dan weer goed.”

Zelf maakte ze de afgelopen maanden regelmatig een 
loopje door de nectarkroeg. Het resultaat verraste haar: 
“Dit had ik dit jaar niet meer verwacht. Planten die al 
rijkelijk zijn gegroeid, hommels en andere insecten die 
voedsel zoeken…. Volgend voorjaar zullen de struiken 
ongetwijfeld nog voller zijn. En als straks de bomen zijn 
geplant, zal het helemaal een mooi gezicht zijn.”
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Eelke Rijpkema

Op veiligheidslaarzen, hardloopschoenen of 

in wielerkleding, Eelke Rijpkema is altijd te 

vinden in de natuur. “Als kleine jongen groeide 

ik op de boerderij op. Ik ging naar de lagere 

landbouwschool en werkte bij de boer. Ik vond 

het mooi om buiten te zijn, maar maakte me 

tegelijkertijd zorgen om de natuur. Ik wist dat 

er iets moest gebeuren en koos daarom voor de 

bosbouw- en cultuurtechnische school.”

 
Na jarenlange milieu- en bodemonderzoeken, rolde 
Eelke uiteindelijk in de natuurprojecten. Bij MUG 
Ingenieursbureau houdt hij toezicht op de uitvoering van 
water- en natuurprojecten. “Het leuke aan mijn werk is 
dat ik altijd mag werken aan het mooier maken van de 
natuur. Dat doe ik het liefst in teamverband, samen met 

opdrachtgevers, aannemers en de omgeving. Bij de 
mooiste projecten herstellen we landschappen, geven 
we landbouwgrond terug aan de natuur en maken we 
recreatie mogelijk. We verbeteren de natuurkwaliteit, 
dat is geweldig. Je houdt rekening met de kleinste 
inwoners van de natuur zoals het veenhooibeestje of 
het paapje.” 
 
Een mooi voorbeeld van zo’n project is ‘Van akker naar 
bakker’ waar hij in zijn vrije tijd bij betrokken is. Als 
vrijwillig korenmolenaar (voor o.a. zijn inzet als molenaar 
en secretaris bij korenmolen De Weyert bij Makkinga 
werd hij dit jaar benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau) maalt hij het graan van een  
4,5 hectare grote biodiverse akker naast het 
natuurgebied De Schaopedobbe bij Elsloo. “We 
willen de patrijs weer terug in de omgeving. Daarom 
ligt onze aandacht bij de inrichting van het gebied 
en staat natuur op nummer één. Zomers en ‘s 
winters. Dat betekent dat je in de winter zorgt dat je 
tarwe over blijft, maar ook zorgt voor keverbanken, 
meidoornhagen, poeltjes en een sloot. De 
kevernulmeting door Landschapsbeheer Friesland helpt 
ons om de ontwikkelingen in het gebied te monitoren. 
Langzaamaan zie je dat vogels en andere dieren 
akker en natuurgebied versterken. We herstellen de 
akker naar zoals het vroeger was. Dat doen we om de 
biodiversiteit terug te krijgen. Een akker teruggeven 
aan de natuur, dat is fantastisch.” 
 
Eelke begeleidt voor It Fryske Gea de herinrichting van 
de zomerpolders in Nationaal Park De Alde Feanen en 
het natuurherstel van Friese meren in natuurgebied de 
Fluezen. Daarnaast houdt hij voor Natuurmonumenten 
toezicht op natuurgebied Fochteloërveen, waar 
we nu lopen. “Dit is een 4.000 hectare groot 
hoogveengebied. Veenmos is de basis van een levend 
hoogveen. Meer veenmos, insecten, reptielen en 
kraanvogels, dat is waar we voor gaan! We herstellen 
de natuur in zijn originele kletsnatte staat.” 
Hij maakt een praatje met de ecoloog, stelt een vraag 
aan de kraanmachinist en pleegt een telefoontje naar 
de opdrachtgever. De verbindende factor zijn, dat is 
wat Eelke typeert. “Samen als team voor de natuur. 
Daar kan ik echt van genieten. Wat dat betreft past 
onze deelname aan Ynnatura ook helemaal bij mij.”

SAMEN ALS TEAM 
VOOR DE NATUUR
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DE NATUUR BELEVEN
BIJ IT FRYSKE GEA

Een aantal keren per jaar neemt de stichting 
haar donateurs graag mee de natuur in. Zo 
kwamen op de laatste zaterdag van oktober 
ruim dertig belangstellenden bij elkaar in het 
Kweldercentrum van It Fryske Gea bij Hallum voor 
een vogeltrekexcursie in Noard-Fryslân Bûtendyks. 
Onder het genot van koffie en oranjekoek 
vertelde districtshoofd Jan Jelle Jongsma over de 
bijzonderheden van dit bijzondere natuurgebied. 
Daarna werd het echt: laarzen aan en met elkaar 
over de dijk het deelgebied het Noarderleech in. 

“Vogels spotten doe je met je ogen en oren.” Onze 
excursiebegeleider Jan de Boer kruipt meteen in 
zijn rol als hij tegenover het Kweldercentrum de 
zeedijk op wandelt. Er hangt een lichte nevel over 
het veld, dus we zullen vandaag wellicht meer 
vogels horen dan zien. Boven op de dijk blijft hij 
even staan en tuurt naar de wereld die er achter 
ligt. “Dit gebied heeft een andere dimensie: de 
ruimte, de planten, de vogels, de zoute lucht, 
het is net of je in een andere wereld komt.” Het 
Noarderleech heeft, zo vertelt hij, een speciaal 
plekje in zijn hart. “Het lijkt kaal en weids, maar 
je komt hier van alles tegen. Je kunt genieten 
van de vogels, de planten, terug in de tijd gaan 
bij de oude bunker of genieten van bijvoorbeeld 
de paarden die hier een groot deel van het jaar 
grazen en drinken uit de dobben.”

“Stop even, wat horen we nu?” Het is de zoveelste 
keer dat Jan dit zegt. Hij – een held als het gaat 
om het herkennen van vogelgeluiden – laat de 
groep stoppen en we spitsen allemaal onze oren. 
Uit het niets vliegt een zwerm vogels de lucht in, 
het geeft een enorm kabaal. “Indrukwekkend, 
hè? Dat doen ze niet voor niets, ze hebben vast 
een rover op het oog. Maar de mens kan zoiets 
ook veroorzaken.” Wat verderop brengen we een 
bezoekje aan een speciaal kijkscherm dat uitkijkt 
op de uitwateringsslenk achter gemaal De Heining. 
“Maar het bijzonderst is hier wel de flora en fauna. 
Eb en vloed zorgen voor een rijke bodem, goed 
voor plant en dier.”

We nemen ook een kijkje op de oude bunker, een 
restant uit de Tweede Wereldoorlog. Op heldere 
dagen zie je volgens Jan Terschelling, Ameland en 
Schiermonnikoog en aan de oostkant de dobbe 
waar de paarden van Marrum knel zaten. Nu 
genieten we van zijn verhaal. En hij heeft gelijk, er 
valt genoeg te beleven. Dus alle reden om hier 
nog eens heen te gaan. Bij terugkomst bij het 
kweldercentrum wacht de uitbater van restaurant 
‘t Graauwe Paard uit Oude Bildtzijl op ons. We 
gaan niet met een lege maag naar huis: de stevige 
snert en een plak roggebrood gaan er prima in. 
Een geslaagde ontmoeting!
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DEELNEMENDE BEDRIJVEN
Antea Group – Heerenveen
Asfalt Productie Kootstertille BV – Kootstertille
ARCADIS Nederland BV – Assen
Assurantiekantoor Siebe de Vries – Heerenveen
BASF Nederland BV – Heerenveen
Brouwer & Brouwer BV – Eastermar
Camping It Wiid - Earnewâld
Carrosseriefabriek Heiwo BV – Wolvega
Clear Mind IT-Consultancy - Luxwoude
Combex Bouwlogistiek BV – Eastermar
Cruydt-Hoeck – Nijeberkoop
De Friesland Zorgverzekeraar – Leeuwarden
De Waard Grondverzet BV – Zeewolde
De Wit en Dijkstra Netwerk Notarissen – Sneek
Eelerwoude Adviesbureau – Diever
Energie VanOns – Groningen
Frisia Zout BV – Harlingen
GroenLeven BV – Leeuwarden
Haaima Groep – Leeuwarden
Home Center – Wolvega
Idverde - Heerenveen
Jelle Bijlsma BV – Gytsjerk

Koninklijke Oosterhof Holman – Grijpskerk
Koninklijke Smilde BV – Heerenveen
Liander NV – Duiven
Makelaardij Terpstra BV – Heerenveen
Matser Beheer BV – Leeuwarden
MUG Ingenieursbureau BV – Leek
NAM BV – Assen
Nederlandse Gasunie NV – Groningen
Noorderlinge Verzekeraars – Leeuwarden
Okkinga Communicatie – Bolsward
Raadsma IJzerhandel BV – Dokkum
Rotshuizen Geense Advocaten – Leeuwarden
SchuttersMGZ  – Hasselt
Stertil BV – Kootstertille
Stichting FB Oranjewoud – Oranjewoud
Van Assen Recycling BV – Kootstertille
Van der Veen & Kromhout – Gorredijk
VBI Consolis BV - Eastermar
Vermilion Energy BV - Harlingen
Wind Groep – Drachten
Wurkz TS – Burgum  
Zwanenburg Projecten - Heerenveen

BESTUUR: 
- Kor Bolhuis (voorzitter)
- Annemarijke Haaima (secretaris)
- Annelie Bleckman (penningmeester)
- Jan Postma
- Arend Kolhoff
- Henk de Vries (adviseur)

SECRETARIAAT 
Marjan Backx
Klamp 17, 8502 BK Joure
secretariaat@ynnatura.nl

PROJECTLEIDER
Theun Wiersma
Lisdodde 28, 9207 AS Drachten
t.wiersma@ynnatura.nl

“JE BEDRIJF VERBINDEN  
MET DE NATUUR,

DAT DOE JE DOOR DEEL  
TE NEMEN AAN YNNATURA”


