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Van de bestuurstafel

Wat had ik graag een positief stukje
geschreven over het mooie weer, hoe de
moestuin volop groeit en bloeit, de tuin bij
ons huis waar van alles bloeit …..
Het laatste klopt. Maar de moestuin is
kleddernat, de jong aangeplante
courgette-, komkommer-, peperplantjes,
alles wat er van over is is een klein
stengeltje zonder blaadjes, ondanks de
lege yoghurtemmertjes die ik om deze
kleine kwetsbare planten heb gezet ..…
En wat was er gebeurd met mijn
appelboompje? Iemand, waarschijnlijk
degene die het gezamenlijke gras maait,
heeft bedacht dat er een paar flinke
takken af moesten omdat de motormaaier
en anders niet goed onderdoor kan .….
Nou is dat ook zo, het is een beetje
vreemd laag boompje maar dan nog, je
krijgt mij niet snel boos maar nu .….

Zomer 2021
Blijf van andermans spullen af! Of overleg
vooraf even hoe we dit oplossen, dan
houd ik zelf het gras onder mijn boompje
kort. Verminkt boompje, maar bloeien
doet ie gelukkig wel!

de vlinder eruit komt te zien, die is minder
spectaculair als de rups.

Toen ik van de week een rondje
Boornbergum/Korte Hemmen liep met
een vriendin zagen we een dikke rups op
het warme asfalt, het zonnetje scheen en
het asfalt was duidelijk favoriet boven het
gras. Fotootje in de app, antwoord de
wilgenhoutrups. En dan wil ik weten hoe

Positief nieuws is verder dat we de
Natuurgidsenopleiding weer kunnen
opstarten! Gelukkig hebben Betty en
Gosse steeds contact gehouden met de
cursisten, bijna iedereen heeft het
onderzoeksverslag af. Aansluitend was er
op twee avonden de presentaties

hiervan! En ook een aantal lessen zijn
digitaal vervolgd. Na de zomer nog een
laatste blok met lessen die nog ingehaald
moeten worden, dan kan de opleiding
toch in november afgerond worden met
de diplomering! Petje af voor de
doorzetters en de creativiteit van Betty en
Gosse, met ondersteuning van Anja en
Monique van IVN Noord.
Laatst hebben we ook weer een digitaal
regio overleg gehad met de Friese IVN
afdelingen. Fijn om elkaar weer even te
zien en te spreken en de ontwikkelingen te
delen. We hebben weer een
vertegenwoordiger in
de Landelijke Raad
(Ruud Oudega van de
Sudwesthoecke). Hij
heeft toegezegd om
(ijs- en weder
dienende) dit drie
jaar te doen, binnen
die tijd moet er dus
een opvolger zijn
gevonden. En we
spraken af hem voortvarend input te
verstrekken voor deze vergaderingen.
We hebben ook aandacht gevraagd voor
het Schone Rivieren project. Wellicht lukt
het om hierin gezamenlijk op te trekken
met een paar afdelingen.

Op 18 september is er een landelijke
opschoondag maar daarnaast kunnen
we natuurlijk ook extra activiteiten
initiëren. Er is zelfs budget voor bv het
huren van bootjes om te gaan schonen,
hoe leuk is dat!
En ik heb een wandeling gemaakt met
collega’s bij Olterterp, we begonnen met
zon, toen een donkere lucht, hagelstenen
zo groot als knikkers, onweer, plensbui
waar geen eind aan kwam. Op het terras
bij Het Witte Huis koffie, ‘twee bij twee’
aan een tafeltje, maar het was te nat en te
koud om hier een
gezellige lunch aan vast
te knopen!
Als afdeling gaan we
voor de tweede helft
van dit jaar weer
voorzichtig wat
activiteiten plannen.
Met beperkingen, maar
een flink aantal gidsen
die gevaccineerd zijn en
wellicht ook weer zin hebben om aan de
slag te gaan, proberen we wat schade in te
halen.
Wordt vervolgd!
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal
een zonnige, warme, droge zomer toe!
Els Steinmann

Paardenbloemensiroop
Ingrediënten:
* 3/4 vergiet paardenbloemen
* 1/2 citroen
* 1 liter koud water
* 300 g. suiker
* 1/2 theelepel citroenzuur
(voor de houdbaarheid).
Bereiding:
Doe de paardenbloemen zonder de
bladeren en de stelen in
een pan en zet ze net onder water.
Snĳ de citroen in schĳfjes en leg ze
bovenop de paardenbloemen in de
pan.
Laat de paardenbloemen 24 uur weken
in de koelkast.
Zeef daarna de vloeistof met een fijne
zeef of kaasdoek.
Voeg dan per 1 liter water en 300 g.
suiker toe en het citroenzuur.
Verhit de vloeistof totdat het net niet
kookt. Giet de siroop in gesteriliseerde
nog hete flessen. Leng de siroop aan
met water om er een heerlĳke
paardenbloemenranja van te maken!
Veel Succes!
Mirja Brandorff
www.mirjanatureart.nl

Deel 3
De beroepsvisser van de Leijen,
Jappie Spijkstra
In het Plûske van eind 2020, in deel 1,
stonden de Leijen en de Aalscholver
centraal. Vooral de eetlust van de
Aalscholver en zijn belangstelling ook voor
schaarse palingen. Deel 2, in het Plûske
van voorjaar 2021, concentreerde de
aandacht op de paling, ‘de kening van it
Wetter’ als oervis. Hoe doet de paling het?
In deze zomer editie van it Plûske
kijken we naar de beroepsvisser. En zijn rol
in het nieuwe beheer van de palingstand.
En we vragen ons af wie regie voert over
de agenda van de Leijen binnen de Friese
boezem.

Hoe leven
de aalscholver
de paling en
de beroepsvisser
op de Leijen samen?

Met Jappie Spijkstra, beroepsvisser van de
Leijen en de Âlde Feanen, maak ik voor het
eerst kennis op 27 oktober 2020. Hij is als
ik hem bel op het water bij Warten aan de
slag. Op de Leijen heeft hij dan de netten
weer opgeruimd voor de winter. Jappie is
in 1976 gestart met de beroepsvisserij,
toen waren er 36 vissers aangesloten bij
de Friese Bond, in 2010 nog 17 en nu nog
12 beroepsvissers in heel Fryslan. Ik spreek
hem opnieuw begin februari 2021. Hij
vindt dat de paling onderdeel is van de
Friese cultuur en hij doet, in werk en
beheer, wat hij zegt! Op het kaartje zie je
waar zijn werk op de Leijen staat.

Is het Vakmanschap beroepsvisser
veel breder geworden?
Jappie kent de Leijen en ook het
watergebied Âlde Feanen heel goed, vangt
er paling, snoekbaars en krabben, heeft
alle ontwikkelingen meegemaakt. ‘De
ielstân gjit er wêr op foarût, mar it giet net
fansels’ zegt Jappie. ‘Ien ding moat ik
tajaan van de ielgoes: it is in allemachtig
goeie fisker’. In de winter heeft de
beroepsvisser o.a. onderhoudswerk en het
vernieuwen van de netten en palen. Jappie
vangt op zijn 1400 ha water een vooraf
vastgesteld quotum voor paling en
snoekbaars. Voor paling is het quotum
deels rode aal en deels schieraal. Vanuit
een gezamenlijk herstelfonds wordt van
de gerookte paling 1 euro per kilo
afgedragen voor herstel. Dat herstel

wordt beheerd door de stichting DUPAN,
Duurzame Palingsector Nederland (zie
kader 2). Ook is de Friese Bond van
beroepsvissers vanaf het begin van het
Decentraal Aalbeheer bezig met het
“paling over de dijk” project. Ze doen dit
zolang de schieraal niet of onvoldoende
mogelijkheid heeft om vrij naar de
Sargassozee te trekken. Daarnaast werken
de leden van de Friese Bond aan
transparantie. Controle en verantwoording
van de werkzaamheden en de vangsten en
het invoeren van een keurmerk voor
Fryske Fisk. Vis gevangen naar draagkracht
van het water met een verantwoord en
transparant beheer. Ook Jappie Spijkstra
registreert zijn palingvangst op het water
en bij aanlanding via de telefoon-app van
NatuurNetwerk. Toezicht op vangst en
registratie is er in Fryslan door BOA’s van
Sportvisserij Fryslân en NVWA plus de
controleurs die toezien op de visserij.

‘Wetterkwaliteit bliuwt soargpunt’
Het belangrijkste zorgpunt van Jappie voor
de komende tijd is de waterkwaliteit: het
water wordt te helder, te vlak. ‘It
draachflak fan it wetter nimt ôf en wy
geane nei minder foedselrîke situaasjes ta’.
Het Wetterskip ziet toe op die

waterkwaliteit en heeft met veel
betrokkenen (boeren, natuurbeheer,
gemeenten, vissers enz) verbeteringen
doorgevoerd. De ‘verbraseming’, brasem
komt in verhouding nog steeds veel voor,
en te veel fosfaat (eutrofiëring) in de jaren
1970-2000 op de Leijen is nu wel bijna
gestopt. In 2021 gaat ook op de Leijen de
derde fase van de Europese kaderrichtlijn
Water in. Die richtlijn wil naar meer
diversiteit, maar doorschieten naar te

opkomende Amerikaanse rivierkreeft met
alle gevolgen voor het ecosysteem. De
paling en de krab redden zich zoals gezegd
wel in helder voedselarm water al zal de
groei ietwat vertragen. Voor de
snoekbaars worden de leefomstandigheden in te helder water er niet beter op
in tegenstelling tot de snoek die in helder
voedselarm water beter uit de voeten kan
en een geduchte predator is. Jappie vertelt
dat in zijn bedrijfsomzet de wolhandkrab

Beroepsvissers in actie

voedselarm water ligt volgens Jappie dus
op de loer. Het zou, vindt hij, mooi zijn als
Wetterskip, wildbeheer, beroepsvisser,
Staatsbosbeheer en anderen het beheer
voor de komende periode zo inrichten dat
de diversiteit er in de praktijk ook echt van
komt. Qua visstand op de Leijen is een
bijkomend verschijnsel de sterk

met de goede prijzen van de laatste tijd
best wel een belangrijke bijvangst is.
Iedereen heeft uiteindelijk belang bij een
goede balans, waarin theorie en praktijk
zijn verbonden. Jappie is best trots op wat
de beroepsvissers voor elkaar hebben
gekregen. Hij wijst op de inzet van de
Friese vereniging Binnenvissers voor het
decentrale aalbeheer (zie kader 1) en op
DUPAN, Duurzame Palingsector
Nederland (zie kader 2).

Kader 1 Decentraal aalbeheer,
uitgevonden in Fryslan

brasem

wolhandkrab

snoek

Het aalbeheer in Europa is vastgelegd in
een Europese verordening, in een
nationale aalregeling en voor Fryslan in
het ‘decentraal aalbeheer’. Er is veel
onderzoek gedaan om dit pakket van de
grond te krijgen. Het doel is dat 40% van
de schieraal in een gebied als de Friese
boezem terug kan trekken naar de
paaigronden. Voor de Friese boezem is
sinds 2011 deze aanpak van kracht, die
wordt uitgevoerd door nu nog 12 Friese
Beroepsvissers. Ze hebben een
vangstquotum van 36,6 ton paling per
jaar. Een vangstverbod is er van
september-november. Elk jaar worden op
basis van nationale afwegingen via het
Ministerie van LNV en stichting Dupan, op
basis van landelijk onderzoek, ook door de
Friese beroepsvissers pootaal en glasaal
uitgezet. Het decentrale aalbeheer is
goedgekeurd door de EU. ‘As jo yn Brussel
mei goeie plannen komme, ken je wol wat
berikke’, zegt Jappie Spijkstra, ‘Ûs
Leijenfisker’. De invloed van de aalscholver
op de ontwikkeling van de palingstand in
de Friese wateren is nog niet onderzocht.
Het zit, zo lijkt het, ook niet in de jaarlijkse
berekeningen van IMARES. Voor integraal
beheer is het van belang dit aan te vullen.
Het Wetterskip heeft in 2018 onderzoek
laten verrichten naar de visstand (ATKB),
zie cijfers in deel 2. In 2021 of 2022 zal er
vast weer een meetmoment komen.

Kader 2 De stichting DUPAN
Duurzame Palingsector Nederland
Is een prachtige samenwerking vanuit
diverse belangen in de sector:
beroepsvissers, kwekers en verwerkers
hebben de hand uitgestoken om vanuit de
praktijk duurzaam beheer in te vullen. Met
waterschappen, natuurorganisaties en
wetenschap. Ze werken vanuit
Wageningen en hebben intussen na 10 jaar
veel kennis en netwerken in huis, te
bezoeken via hun mooie website, met
instructieve filmpjes. Via het onderzoek
worden nu balansberekeningen gemaakt
om de palingstand, vraag en aanbod,
optimaal te houden, met inzet van alle
betrokkenen in de keten van grond naar
uiteindelijk een gezonde paling in de
mond. Met hulp van DUPAN is in de Friese
boezem in 2019 door de Fryske
beropsfisker 1285 kg pootaal uitgezet. In
maart 2020 600 kg glasaal en in mei 2020
560 kg pootaal. Vissers met verkoop aan
huis maar vooral handel en aquacultuur
dragen geld uit verkoop van paling af voor
dat beheer. DUPAN beheert ook het
keurmerk dat je op paling bij de visboer of
in de winkel aantreft: ESF, Eel Stewardship
Foundation.
In kader 3 gaan we in op de eetkwaliteit
van de Fryske paling.

Aalscholver, gevaar voor de paling,
‘kening van de Leijen’?
Jappie maakt de aalscholver mee als een
grote visrover. Een prachtige vogel maar
er zijn volgens hem teveel van deze
‘ielguozzen’ gekomen. Hij maakt zich
zorgen. En die zorgen vragen om gepaste
aandacht. We vergelijken het met de
grutto, de ‘kening van de greide’ en kievit.
In het Aanvalsplan Grutto wordt ook een
aanpak voorgesteld om beschermde
predatoren beter te beheren. Als je er

Gebiedsvisie en regie?

nuchter naar kijkt en dat doen we toch
graag in Fryslân, zijn beide factoren van
belang. Ook kievit en grutto zullen we als
het goed gaat de komende jaren weer
meer horen en zien op en rond de Leijen,
door modern beheer, inclusief aandacht
voor predatoren.

De oplossing is een brede gebiedsvisie
maken, met afrekenbare doelen, met inzet
van alle verantwoordelijkheden, en met
eerlijke (verdien) kansen. Waarin aandacht
is voor de gezondheid van de paling, de
aalscholver en de beroepsvisser. De Leijen
ook als kleiner water vraagt, binnen de
grotere Frieze boezem, om een (deel-)
gebiedsvisie met actief ingrijpen en beheer
waar dat nodig is, gebaseerd op feiten,
niet op praatjes.

‘Minsken stjinne mei elkoar
faaks te fier by de realiteit wei’
zegt Jappie. Op de Leijen is
actief beheer nu van kracht en
dat kan natuurlijk altijd nog
beter en vraagt om een
pragmatisch groeimodel. Er zijn
in Nederland bijvoorbeeld
biologen die de rol van de
aalscholver op de palingstand
hebben geanalyseerd. De
uitkomsten lijken te leiden tot
het beleid om de kolonies
aalscholvers niet verder uit te
breiden. Voor de Leijen en de
Alde Feanen kon zo snel geen
biologisch onderzoek worden
gevonden. Kortom, iets om op
te pakken door de
gebiedsregisseur!

Gezamenlijke uitdagingen 2030,
ook predatie en consumptie erbij?
In de gesprekken met Jappie komen dus
alle zeven punten ter sprake die op dit
moment de stand van de paling bepalen.
Het vakmanschap van de beroepsvisser is
daarmee sterk verbreed naar alle fronten,
ik noem ze nog even:

Samenwerken, de basis van succes
Leven van de Leijen is de moeite waard!
De aalscholver heeft het er naar de zin, de
palingstand is nog matig maar lijkt te
verbeteren en de beroepsvisser verbreedt
zijn vakmanschap om alles in goede balans
te beheren en eraan te blijven verdienen.
Wat een kleuren: iel, ielgous en fisker.
Kader 3 ‘Op wei nei Frysk keurmerk 100% sûne en goed behearde iel’

Regels: de beroepsvissers werkt binnen
Europese, nationale, decentrale kaders
(zie kader 1)
Palingtrek: de projecten om de natuurlijke
trek van glasaal en schieraal te bevorderen
Herbevolking: met DUPAN de uitzet van
pootaal en glasaal (zie kader 2)
Waterkwaliteit: aanpak en monitor met
o.a. Wetterskip
Predatie in de natuur: waarnemen en
monitor -ook door de aalscholver- en
bespreekbaar maken met wildbeheer,
natuurorganisaties en SBB
Sportvisserij: samenwerking o.a.
sportvissers vissen (nog) niet op paling
Consumptie en handel: nog meer
zekerheden over voedselkwaliteit paling
(zie kader 3)

Volgens Jappie Spijkstra laten de metingen door Wageningen van door hem gevangen Fryske paling zien
dat het echt gezonde paling om te eten is! Met die kennis moeten we dus wat. Wie controleert wat?
Wetterskip Fryslân controleert ecologische doelen en visstand beheer, maar heeft geen rol bij de vraag
of paling gezond is. Andere organisaties doen de kwaliteitscontrole op de gezondheid van paling eten.
Het mooist is als beide systemen, visstand en gezondheid, elkaar versterken. De keten van
beroepsvisserij heeft in beide systemen wel een belangrijke rol. De paling die we in Nederland eten
komt immers uit kwekerijen, uit andere landen zoals bv Ierland of is eigen wilde paling uit het zoete
water als de Leijen. De hoofdregel is dat gevangen aal kan worden verhandeld mits de toegestane
normen binnen de bandbreedte voor dioxine niet worden overschreden. De Universiteit Wageningen
heeft dit voor sommige IJsselmeer locaties in 2019/2020 onderzocht. De conclusie was dat er te veel
dioxine in die paling zat. De beleidslijn is dan ook dat er gebieden in Nederland zijn waar je niet mag
vissen op paling vanwege dioxine.
De NVWA toetst of de visverwerkende bedrijven en de palinghandel voldoen aan de
gezondheidsnormen. De laatste lijst is vastgesteld op 21-12-2020. De palingsector zelf werkt met het
kwaliteitskeurmerk van de Eel Stewardship Foundation (ESF), maar dat gaat over duurzame vangst zoals
eerder beschreven (kader 2 DUPAN) maar nog niet over de kwaliteit van de (dioxine-vrije) paling. Het
voedingscentrum adviseert één keer per week vette vis en daar hoort paling bij als een van de vetste
vissoorten. Tot wel 38% van het visvlees van paling bestaat uit vetzuren. Dat maakt paling tot een
kampioen, ‘ in kening’, van op zich gezonde vetten, mits dioxinevrij. Het zou geweldig zijn als de Friese
beroepsvissers ergens in 2021/2030 de ‘Sûne Fryske iel’ weten te vermarkten. ‘Sûn qua visstân en sûn
om te iten’ (Fryske ESF 2.0).

Groeipunten 2030
Integrale gebiedsvisie
Het is voor de Friese boezem en de Leijen
allereerst van belang dat alle doelen,
samenwerkingsafspraken, tijdpaden,
verantwoordelijken, commissie ed in een
overzichtelijke gebiedsvisie komen. Met
een website en een overzichtelijk
dashboard, want dat zijn we zo gewend
geraakt in COVID tijden.
Predatoren meenemen in beheer
Als tweede punt is het zaak om de rol van
de aalscholver en andere predatoren mee
te nemen in visstand berekeningen.
Breder keurmerk
Punt drie is het keurmerk van goed
aalbeheer te verbinden met een aanpak
‘100% gezonde’ ‘Fryske iel’. Het lijkt erop
dat de verschillende organisaties en
belangen die samenwerken in de
eerdergenoemde ‘Visstand Beheers
commissie Friese Boezem’ en de Fryske
Fiskers hier op aankoersen de komende
tien jaar.

Post Corona ambities

Gebruikte bronnen + foto’s, deel 2 en 3:
-

Wat zou het mooi zijn na deze COVID jaren
om in 2022 of 2023 een presentatie te
krijgen van zo’n visie en verdere aanpak
naar 2030, met een mooie tentoonstelling
en serie excursies voor organisaties en
belangstellenden. Met een feestje
natuurlijk voor alle betrokkenen uit
Oostermeer, Rottefalle, de Pein, de Tike,
Sumar, Suwald, Earnewâld, Warten …..

-

Suggesties welkom bij
fh.de.haan@ziggo.nl

-

-

-

-

-

-

-

https://www.sportvisserij.frl/vbc/vbc-frieseboezem/digitale-kaart-fuiken.html
https://dupan.nl
Kennisdocument Europese aal of paling, OVB /
Sportvisserij Nederland, 2005 [NL]
European Eel, Ecology, Threats and
Conservation Status, Solomon, 2016 [EN]
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/myster
ieuze-migratie-paling-voor-het-eerst-in-kaartgebracht~b49c5233/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/
water-ruimte/ecologie/ecologische/intrekglasaal-jonge/
https://www.waternet.nl/werkzaamheden/ver
betering-trek-van-vissen/
Evaluatie NL aalbeheerplan 2018:
https://edepot.wur.nl/453964
https://www.wur.nl/nl/project/EELRIC-EelReproduction-Innovation-Centre
https://www.wetterskipfryslan.nl/documenten
-catalogus/schoon/diversen/beleidsnotaecologie-en-vis.pdf
https://www.wetterskipfryslan.nl/documenten
/nieuws/krw-visstandmonitoringfryslan2018gecomprimeerd.pdf#page34
ttps://www.ambassadevandenoordzee.nl/ste
m-voor-de-paling/
https://www.arcam.nl/opening-endlessamsterdam/
https://www.hartstichting.nl/gezondleven/gezond-eten/vetten/vetten-in-vis
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedi
e/omega-3.aspx
https://netviswerk.nl/4gildes-dossiers/gildebinnenvisserij/dioxine/
https://www.sportvisserij.frl/vbc/vbc-frieseboezem/beroepsvisserij.html

-

-

-

-

Where Do Eels Come From? There is much to
be learned from how little we know about
them. The New Yorker, Brooke Jarvis, May 18,
2020 [EN}
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20
Reports/Advice/2020/2020/ele.2737.nea.pdf
Recent dioxine onderzoek:
https://edepot.wur.nl/537069
Aalscholver onderzoek :
http://www.ronnieveldkamp.nl
ttps://www.ambassadevandenoordzee.nl/ste
m-voor-de-paling/
https://op.europa.eu/o/opportalservice/downloadhandler?identifier=afe6ca55-5f58-11ea-b73501aa75ed71a1&format=pdf&language=en&pro
ductionSystem=cellar&part=
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20
Reports/Advice/2020/2020/ele.2737.nea.pdf
https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel
/nieuws/21372/paling-blijftzorgenkind.html?utm_source=Campagne_NB_
SV_29-012021&utm_medium=email&utm_campaign=B
oetebedragen_2021_avondklok_nieuwe_VISbl
ad_TV_nieuw_VISpaswater_en_meer
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Waar werkt Land van Ons aan

Land van Ons is een coöperatie, die o.a. bij
Westergeest/De Triemen twee percelen
weiland heeft aangekocht.
We gaan voor natuur-inclusieve landbouw.
In het perceel waar het fietspad van
Kollumerzwaag naar De Triemen loopt is nu
al veel activiteit van weidevogels, mede
door het beheer dat Piet Mulder daarop
doet.
Onze contactpersoon, Sije Schotanus,
wist 1-2-3 geen IVN’er met kwaliteiten in die
richting. Zou u iemand weten die hier
medewerking aan zou willen verlenen?
Graag hoor ik van u,
Harm Schrage
Land van Ons
perceelbeheerder Zwagermieden
tel: 0516-471783
Dit berichtje ontvingen wij van de
perceelbeheerder, Harm Schrage.

Klein maar fijn. Zo zou je het stukje Land
van Ons in de Noordelijke Friese Wouden
prima kunnen omschrijven. Net als de
kudde van vijf stuks rundvee die het
begraast. Het zijn Dexter-koeien, een ras
van ongeveer één meter hoog. Ter
vergelijking: een ‘gewone’ melkkoe heeft
een schofthoogte van rond de een meter
vijftig. Naast de koeien lopen er ook
schapen. Het perceel is een deel van het
jaar plas-dras gebied. Een op
zonnepanelen draaiende pomp brengt
later in het jaar water op het ongeveer
vier ha tellende perceel, zodat een deel
blank komt te staan. Dit komt de
biodiversiteit ten goede. De koeien maakt
dat niks uit, die zijn daar tegen bestand.

Onze boer
Piet Mulder is de beheerder en Hoeve
Hoogland gebruikt ons perceel. Annegreet
en Erik Boven van Hoeve Hoogland
produceren lokaal en op duurzame manier
voedsel en voorzien hiermee een aantal
huishoudens in hun omgeving. Ze zijn
gericht op natuur inclusief boeren en zijn
tevens een leer- werkplek voor jongeren
van Praktijkschool Fryslân. Jongeren die
vastgelopen zijn op school vinden bij hun
een alternatief onderwijstraject.

Zwagermieden
Grootte: 4,1 ha
Type: plas-dras grasland voor weidevogels en na-beweiding door rundvee
Aankoopdatum: 25 augustus 2020
Locatie: Triemen, Friesland

De coöperatie
Bij een coöperatie wordt het dagelijks
werk normaliter gedaan door een aantal
werknemers onder leiding van een
directeur. Eigenlijk een gewoon bedrijf.
Meestal zijn deze mensen in loondienst
van de coöperatie, of worden ingehuurd.
Bij Land van Ons werkt het anders. Er is
geen directeur, maar een bestuur dat de
samenhang bewaakt en verantwoording
aflegt aan alle deelnemers. Niemand bij
Land van Ons wordt betaald. Heel veel
deelnemers zijn bereid een stukje van hun
tijd en talent in te zetten voor het
welslagen van onze doelen.
Wie hieraan mee wil doen kan zich melden
bij Sije Schotanus,
sije.schotanus@gmail.com
of rechtstreeks bij
Harm Schrage (0516-471783)
is ook goed, maar laat het ons dan wel
even weten, anders staan er straks zeven
man/vrouw. Of, nog erger, niemand!
Frans W. Hammer
f.hammer@chello.nl

BUITEN
gewoon getekend

De doodgraver

tekst en tekeningen
van Mirja Brandorff
https://www.mirjanatureart.nl

De insecten top 5
Insecten hebben mij het afgelopen jaar
toch wel het meest verwonderd. Daarom
heb ik een top 5 gemaakt van mijn leukste
insectenontmoetingen in 2020!
Onder natuurliefhebbers (waaronder
ikzelf) zijn vogels vaak populair en ook
bloemen/planten doen het goed. Maar ik
ben erachter gekomen dat insecten echt
ontzettend leuk en interessant zijn, vaak
mede door hun bijzondere manier van
leven. Wil jij weten welke fascinerende
insecten ik heb ontmoet? Lees dan snel
verder!

Dit is mijn absolute favoriet. Het dier ziet
er niet alleen fantastisch uit maar vertoont
ook heel bijzonder gedrag! Deze insecten
zorgen namelijk voor hun jongen. Het
mannetje begraaft een karkas van een
dood dier bijv. een muisje. Het vrouwtje
legt haar eitjes in een gang naast het
karkas. Als de eitjes uitkomen geeft het
vrouwtje voor-verteerd voedsel aan haar
jongen. Pas als ze groot genoeg zijn eten
de jongen zelf van het karkas. Het
vrouwtje communiceert met de jongen
door te tjirpen. Wat een bijzonder
insectengedrag!

De bruine metaal vlinder
Deze parende vlinders kwam ik tegen op
een heidestruikje. Ze vielen op door een
prachtige metallic glans en hun gevederde
antennes. Het zijn overdag vliegende
nachtvlinders, toch worden ze niet vaak
gezien. Ze hoeven namelijk niet op zoek te
gaan naar voedsel want ze hebben geen
mond! Hun enige zorg is een
liefdespartner te vinden, paren en eieren
leggen! Daarna gaan ze dood.

De mestkever

Mestkevers glanzen zo mooi en op de
heide kom je ze vaak tegen op het
zandpad. Als ik er één op mijn hand zet
voelt hij heel plakkerig. Als ik daarna ook
nog een dode mestkever vind neem ik die
mee en bekijk het mijn vergrootglas. En hij
blijkt echt overal kleine haartjes te
hebben. Waarschijnlijk om grip te houden
op de poep!

De lindepijlstaart rups

Deze grote rups neemt zijn
verdedigingshouding aan als ik hem oppak
om hem beter te bekijken. En ik moet
zeggen dat ik er wel van onder de indruk
was! Als ik hem later weer terug wil zetten
blijft hij aan mijn broek plakken. Ik krijg
hem bijna niet meer los! De enorme
transformatie die rupsen doormaken tot
vlinders blijft fascinerend en wonderlijk!

De plakker
Deze mooie dame vonden we tijdens het
werken in de tuin. Ze bleef rustig zitten
dus we konden haar heel goed bekijken.
Wat is ze toch mooi en ze ziet er zo
aaibaar uit met al die haartjes . Dit is het
vrouwtje van een plakker. De mannetjes
zijn donker van kleur. De vrouwtjes van
deze nachtvlindersoort kunnen niet
vliegen!
Deze vlinder heb ik vastgelegd met
potlood op karton.

Stuifmeel
Zoals we in het vorige artikel over
stuifmeel al hebben gezien is stuifmeel
van elke plantenfamilie of soms zelfs elke
plantensoort specifiek in vorm, kleur en
grootte. Een andere eigenschap is de
houdbaarheid en herkenbaarheid tot op
hoge ouderdom. Vooral in de bodem blijft
stuifmeel heel goed bewaard. Stuifmeel
uit de ijstijd kan je dus determineren en op
naam brengen. Dit heeft geleid tot het
gebruik van stuifmeel bij archeologisch
onderzoek maar ook bij recente
onderzoeksgebieden zoals forensisch
onderzoek en determinatie van de
oorsprong van honing.

Pollenanalyse
Het vakgebied wordt Palynologie of
pollenanalyse genoemd, aanvankelijk de
geowetenschap die zich bezig houdt met
onderzoek naar microfossielen: pollen,
sporen van schimmels, algen en bacteriën.
De analyse van stuifmeel dat gedurende
eeuwen is afgezet in de bodem en in het
water van moerassen, kustzones en
pingo-ruïnes maakt een reconstructie van
de vegetatie, het landschap
en de klimaatomstandigheden in de
afgelopen 15.000 jaar mogelijk. Daarbij
wordt ook de invloed van de mens
zichtbaar gemaakt doordat bv pollen van
voedsel- gewassen worden gevonden; de
interactie tussen mensen en hun
omgeving vanaf de ijstijd tot in de
middeleeuwen wordt zichtbaar.

Smeltende pingo

De analyses zijn niet zo simpel, want
meestal wordt alleen het stuifmeel van
windbestuivers opgeslagen in de
natuurlijke archieven. Ook produceren
sommige planten heel veel ( bv. berk)
stuifmeel. Er is stuifmeel dat heel ver weg
waait en stuifmeel dat ter plaatse valt. Bij
archeologisch onderzoek zijn ook
grondsporen en andere vondsten
belangrijk zoals hout en zaden, die
overigens ook gevonden worden in
aardewerk en leem, graven en menselijke
resten en in latrines.

De bemonstering
Bij het maken van monsters uit diepte
boringen (lange boorkernen) worden
plekken gezocht waarin de korrels het
beste bewaard blijven: vochtig,
zuurstofarm en voedselarm, de
bodemopbouw moet duidelijk zijn zodat

reuzenhert

datering mogelijk is. Uit de boring wordt
om de paar cm monsters genomen, en
met de microscoop worden de
pollenkorrels gedetermineerd en geteld.
Belangrijk is dat er heel secuur wordt
gewerkt. De gegevens worden ingevoerd
in de computer, die de percentages van
elke soort berekent en er diagrammen van
maakt. Met modellen gemaakt uit
metingen van onlangs afgezette pollen van
de huidige vegetatie, ingevangen in
stuifmeelvallen, mossen of meer- en
veenoppervlaktes, kunnen we de
pollenproductiviteit per soort berekenen.
Deze waarde kan ook gebruikt worden om
al eerder gemaakte stuifmeel diagrammen uit lange boorkernen in
vergelijkbare vegetaties te herwaarderen.

Wat aten ze?
Twee jaar geleden is uitgebreid onderzoek
gedaan aan de hand van fossiele kiezen
naar het voedsel van grote grazers tijdens
de laatste ijstijd en kort daarna. De kiezen
werden gevonden in opgespoten zand dat
uit de Noordzee afkomstig is. Denk daarbij
aan grote grazers zoals rendier, muskusos,
steppebizon wolharige neushoorn,
reuzenhert en bosneushoorn. Uit de
plooien in de kiezen wordt het stuifmeel
geanalyseerd en daarmee een beeld
gevormd van het leefgebied en de
vegetatie. Eén van de ontdekkingen was
dat er door het reuzenhert, rendier,
wolharige neushoorn en steppebizons heel
veel alsem werd gegeten, dus een
algemeen voorkomende plant destijds. In
de kies van de bosneushoorn werd vooral

Kies van reuzenhert foto Raymond van der Ham,
Universiteit van Amsterdam

stuifmeel van els, hazelaar, maretak,
klimop en varensporen gevonden: een
echt bosdier dus. Bij de elanden werden
de resten van de els en van waterplanten
gevonden. Een bijzondere vondst was het
stuifmeel van balsemien en zonneroosje,
planten die door insecten worden
bestoven, en dus van nature weinig
stuifmeel maken; deze worden sporadisch
in boorkernen aangetroffen. Verder werd
stuifmeel van hop, brandnetel en
smeerwortel gevonden.

Klimaat
Na de ijstijd veranderde het klimaat, het
werd warmer, de waterspiegel steeg, het
toendralandschap veranderde in

naaldbossen, daarna kwamen de
loofbossen en tenslotte verveende een
groot deel van Nederland. Vanaf de
middeleeuwen kwam langzaam de
vorming van het huidige landschap tot
stand en ook dat verandert nu weer. De
menselijke invloed is nu zo groot dat we
een versnelde opwarming zien, met
enorme gevolgen voor onze flora en
fauna. We kunnen de lange
vegetatiegeschiedenis gebruiken om
klimaatonderzoek te doen en wat de
invloed van menselijk bewoning op het
landschap was. Pollen onderzoek speelt
een belangrijke rol bij de modellen van de
huidige klimaatverandering.

Forensisch onderzoek
Pollen zijn stille getuigen uit het verleden
maar ook verse pollen kunnen ons op een
bijzondere wijze helpen bv. bij het
onderzoek naar misdaden. Modder aan de
zolen van schoenen en op kleding wordt

Bijvoet (Artemisia vulgaris)
een alsemsoort

geanalyseerd en kan informatie geven
over de precieze vegetatieconstructie van
de locatie waar deze vandaan komt. Voor
de analyse worden in het algemeen 300500 pollen gebruikt. Een vegetatieconstructie bestaat uit een lijst van
plantensoorten die verwacht kunnen
worden op een locatie.
In Oostenrijk is in 1959 voor het eerst met
pollenanalyse een misdaad opgelost. Er
verdween een man tijdens een wandeling
langs de Donau. Er was een vermoeden
van moord maar te weinig bewijs, met
alleen een paar modderige laarzen van
een verdachte. Het bodemmonster werd
onderzocht en bleek naast de pollen van
sparren, wilgen en elzen ook pollen te
bevatten van een soort noot ( Carya
cordiformis = de boom en het hout wordt
hickory genoemd) die uit het Mioceen
stamden. Het was bekend waar die exact
langs de Donau ooit waren gevonden. De
onderzoekers vertelden de verdachte dat
ze niet alleen wisten dat hij de

hazelaarkatjes

moordenaar was maar ook waar het
lichaam was. Hij schrok zo dat hij bekende
en de plek aanwees, precies het gebied
dat de onderzoekers hadden aangewezen.
Alleen bij zaken waarbij grond een rol
speelt wordt pollenanalyse gebruikt. Zijn
twee monsters van dezelfde plek
afkomstig, is de grond aan een schop
afkomstig van een bepaalde plek in een
bos, het kan gaan om een inbraak, een
moord of een zedenzaak. Jaarlijks
wordt er in Nederland bij zo’n 10 - 15
zaken grond vergelijkend onderzoek
uitgevoerd.
Onlangs promoveerde Stefan Uitdehaag,
een medewerker van het Nederlands
Forensisch Instituut op pollenanalyse t.b.v.
misdaadonderzoek. Eén van de conclusies
was dat zoeken naar specifieke
combinaties van stuifmeel van algemene
soorten ook goed werkt in plaats van
zoeken naar zeldzame soorten. De
nieuwste ontwikkeling is het gebruik
maken van de stuifmeel DNA barcodering
waarbij op grond van genetische
kenmerken de analyse van het stuifmeel
mogelijk is in plaats van microscopisch
onderzoek.

Honing en saffraan
Alle honing bevat een klein deel stuifmeel
dat afkomstig is van de bloemen waaruit
de honingbij de nectar heeft opgezogen.
Omdat bijen erg bloemvast zijn kan je
spreken van heidehoning, lindehoning,
koolzaadhoning enzovoort. Imkers kunnen
een training doen om de pollenanalyse
van honing onder de knie te krijgen. Wil je
dus zeker weten dat het zuivere koek is
dan kan je dat testen door de
pollen in de honing te determineren. Je
hebt maar 10 gr honing nodig voor een
test en natuurlijk een goede microscoop
om het stuifmeel te herkennen en er blijkt
nogal eens wat fout te gaan.

Saffraan is een specerij afkomstig van de
saffraankrokus, de stijl met de stempel van
de bloeiende bloem wordt geplukt en
gedroogd. Het is een zeer kostbaar goedje,
waarbij vervalsing op de loer ligt. De
hoogste kwaliteit saffraan komt van de
bloedrode stempels, het bovenste deel
van de gedroogde stijlen. Voor een kilo
van dit spul zijn zo’n 150.000 bloemen
nodig. Op dit moment is de prijs per kilo
ongeveer € 30.000 en daardoor is
vervalsing een lucratieve bezigheid. Bij het
onderzoek naar de herkomst van saffraan
geeft het stuifmeel op de stempels
eenduidig antwoord op de vraag of het
echt saffraan van de saffraankrokus is en
niet van een “gewone” krokus of zelfs dat
het gaat om gekleurde meeldraden van
maïskolven dat ook voorkomt.
Stuifmeel, een korreltje dat de mannelijke
genenpool van een plant bevat, dat gaat
groeien als het op de stempel van een
soortgenoot valt, aangelokt door een
vrouwelijk parfum. Het verhaal van de
bloemetjes en de bijtjes.
Prachtig toch ……
Mirjam Frieswijk
Bronnen: Internet

saffraankrokus

Vrijwilligers gezocht

De vlindertuin van de Naturij in Drachten
is overwoekerd en wordt helemaal
opgeknapt. Met een kraan wordt het
terrein omgespit en er komen nieuwe
planten in zodat het weer een echte
vlindertuin wordt.
Het is een gebied van ruwweg 1.200
vierkante meter, dat onderhouden moet
worden, maar door een tekort aan
menskracht lukt dat niet. Daarom wordt er
gezocht naar vrijwilligers die hieraan mee
willen werken.

Wat houdt het werk in
Ongewenste planten en boom opschot
verwijderen.
Het snoeien en bijhouden van de planten.
Er zitten er nog een aantal hardnekkige
kruiden (vooral kweek en braam) onder de
grond die terug komen en aan banden
gelegd moeten worden.
Hoeveel tijd neemt het
Het eerste jaar zal er wekelijks zo'n tien
tot twaalf werkdagen nodig zijn. Daarna
wordt het een kwestie van bijhouden en
dan zou een groepje van vier of vijf
personen voor één dag in de week
voldoende moeten zijn.
Voordelen voor de vrijwilligers
Een jaarabonnement ter waarde van
€ 57,50. Hiermee kunnen twee
volwassenen en drie kinderen het hele jaar
gratis naar binnen.
Er komen ook een paar appelbomen,
prachtframbozen, aalbessen en zwarte
bessen in de tuin te staan. Vrijwilligers
kunnen de vruchten meenemen voor
eigen gebruik.

Zin gekregen om mee te helpen of wilt u
nog meer weten neem dan contact op met
Sterre Streefkerk
De Naturij Drachten
06 81344278

