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Herfstdraden en meer
In de herfst denk je altijd dat er dan meer
spinnen zijn dan in het voorjaar. Dat lijkt
maar zo omdat ze in het voorjaar en de zomer nog klein zijn en hun web dus ook. Bovendien zie je de spinwebben door de
dauwdruppels in de herfst ook beter,
schitterend al die glinsterende druppeltjes
in de nevelige ochtendzon.
Deze zomer heb ik extra ‘genoten’ van
deze spinnendraden; we zijn met de grote

schoonmaak/ opruim actie begonnen op
zolder onder het rieten dak. Daar kwamen
we in de hoeken de meest fantastische
spinnenwebben tegen. Je zou je bijna net
zo voelen als Frodo in ‘The Lord of the
Rings’ toen hij door de reuzenspin Shelod
werd gevangen. We werden alleen niet ingesponnen omdat hier op zolder vooral
gewone trilspinnen wonen.
Zo’n spinnenweb lijkt als constructie een
zwaktebod, je trekt het zomaar kapot. Als
je het echter vergelijkt naar sterkte per

gewichtseenheid, is spinnenzijde één van
de sterkste biologische materialen. De
Darwinspin uit Madagaskar produceert
spinnenzijde die 10 x sterker is dan de
kunstvezel kevlar, dat zelf al tien keer zo
sterk is als staal. Met kevlar worden banden voor raceauto’s en kogelvrije vesten
gemaakt. Naast de sterkte van spinnenzijde is het ook heel rekbaar en er zijn heel
veel verschillende soorten spindraad.
De zolder is intussen een stuk meer begaanbaar, al zie je de nieuwe draden al
weer verschijnen. Spinnen in huis eten
heel wat: vliegjes, andere spinnen, pissebedden, oorwormen, torretjes enz. Eigenlijk zou je er dus blij mee moeten zijn.
Hoe ontstaat spinnenzijde
Spinnen maken de grondstof voor de draden in verschillende klieren in hun achterlijf. De openingen naar buiten heten spintepels waarin zich buisjes bevinden die
met de klieren zijn verbonden. Het aantal
buisjes varieert van 2 tot meer dan 50.00
buisjes. Spintepels en de klieren die daarbij horen, hebben elk hun eigen specifieke
toepassing. De verschillen liggen daarbij in
de dikte van de draad, het aantal

Achterlijf met spintepels

Oprekking van spindraad, 1, 5 en 20 maal

draadjes dat een lint vormt, het wel of
niet voorzien zijn van kleefstof of feromoon (lokstof voor de a.s. partners).

De houdbaarheid van de zijde wordt gegarandeerd door drie stoffen:
pyrolidine, tegen het indrogen van de
draad;
kaliumwaterstoffosfaat voorkomt door
een lage pH van 4, schimmel- en bacteriegroei;
kaliumnitraat dat het uitvlokken van de eiwitten door de lage pH voorkomt.
De spinnenzijde in de klieren is vloeibaar.

Spinragdraad is gemiddeld 0,15 mm dik,
onder de microscoop zie je dat het is opgebouwd uit gladde vezels die elk weer
zijn opgebouwd uit minivezels van verschillende grootte en ligging, gerangschikt
in laagjes. De grondstof is het eiwit fibroine, dat lijkt op collageen.
De sterkte van de draad komt doordat de
fibroïnemoleculen op vele plaatsen met elkaar verbonden zijn.

Duikersklok voor de waterspin

Om er een draad van te maken wordt deze
vloeistof door een steeds nauwer wordend
buisjes naar buiten gedrukt. Aan het uiteinde trekt de spin de vloeistof er met één
of meer pootjes uit of maakt hij het vast
en loopt dan weg. Daarbij stolt het eiwit
tot een draad. Er zijn ook spinnen die al direct vaste draden vormen in de tepel.
Waarvoor gebruikt de spin de zijde?
De samenstelling van de draad hangt dus
af van het doel waarvoor de spin de draad
wil gebruiken. Verschillende spinnen gebruiken spinrag voor allerlei doelen.

Dat gebruik kan zijn:
1. prooien vangen in een web of met een
vangdraad,
2. de prooi inzwachtelen, verdoven en
voorverteren
(https://www.youtube.com/watch?v=iucpDlCHxqshttps://www.youtube.com/watch?v
=iucpDlCHxqs),

3. de eitjes beschermen in een gesponnen
cocon,
4. zich verplaatsen met een ‘vliegende’
draad,
5. de weg terug vinden met een ‘veiligheidsdraad’,
6. al lopend spinrag met lokstoffen (feromonen) achterlaten dat een partner kan
volgen,
7. het verpakken van sperma in een pakketje,
8. als duikersklok voor de waterspin Argyroneta aquatica
Synthetische en bio synthetische spinnenzijde
De grote uitdaging op dit moment is om
spinnenzijde na te maken. Het is ideaal als
toekomstig materiaal voor de industrie en
de medische sector.

Kogelvrij vest van spinnenzijde
Het kan toegepast worden als basismateriaal voor kogelvrije vesten of voor kunstmatige pezen, verbandgaas. De draden zijn
steriel door allerlei bacterie- en schimmeldodende stoffen. Het probleem is dat je
spinnen heel lastig kunt houden om te
melken -ze zijn vrij agressief en territoriaal- om hun zijde te oogsten. Zijde bestaat
gewoon uit eiwitten en water, maar het
lijkt te worden gevormd door een zeer
nauwlettende combinatie van chemie en
het spinproces op zich. De eiwitten hebben een complexe structuur, spindraad is
vaak samengesteld uit meerdere kleinere
draadjes en de combinaties die mogelijk
zijn geven telkens een ander type draad.
Het is biologisch afbreekbaar – de kruisspin eet zijn kapotte spinrag gewoon op en
gebruikt de grondstof weer voor een
nieuw web- en bij de productie komen
geen schadelijke stoffen vrij.
Er is al vrij lang onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om spinnenzijde na te maken. In 2010 is een internationaal team
erin geslaagd spinnenzijde te maken; zij
maakten gebruik van het DNA van de gouden zijdespin Nephila clavipes. De genen
voor de eiwitten kan je in bacteriën

zetten, waarmee je de bacterie ombouwt
tot een fabriekje voor spinnenzijde.
De spinnenzijde DNA code werd ingebracht in het DNA van de bacterie E. coli.
Op die wijze werden zijde-eiwitten geproduceerd, waaruit met de hand draden
werden getrokken. Het bleek dat de
sterkte en elasticiteit afhing van de
grootte van de eiwitten en de hoeveelheid
van het aminozuur glycine. Hoe groter en
hoe meer des te beter de hechting tussen
de vezels en de elasticiteit van de zijdedraden.
Wetenschappers van de Washington University beweren dit jaar met behulp van
bacteriën een bio synthetische versie van
spinnenzijde te hebben gemaakt die de
sterkte van echte spinnenzijde bezit. De
bacteriën werden gemuteerd met een herhalende DNA sequentie voor de aanmaak
van zijde-eiwit. Hoe meer herhalingen hoe
groter het eiwit en dus hoe sterker de zijdedraad. Dit kan niet eindeloos omdat de
bacteriën te lange DNA sequenties in kleiner stukken knippen en het eiwit korter en
dus minder sterk wordt. Om dat te omzeilen voegden de onderzoekers een nieuwe
korte DNA sequentie toe aan het DNA dat
verantwoordelijk is voor het produceren
van zijde. Dit veroorzaakte een chemische
reactie tussen de eiwitten, waardoor ze

samen konden smelten om nog grotere eiwitten te vormen.
Er ontstonden zijde-eiwitketens die bijna
anderhalf keer zolang waren als van natuurlijke spinnenzijde. De eigenschappen
van de synthetische zijde op het gebied
van treksterkte, taaiheid, rekbaarheid en
weerstand tegen vervorming evenaarden
de natuurlijke spinnenzijde. Uiteraard hebben deze wetenschappers echt de smaak
te pakken en gaan ze op zoek naar het nog
sterker spinnenzijde……. en dat geproduceerd door gemuteerde bacteriën.
In Italië hebben wetenschappers onlangs
twee soorten trilspinnen en een kogelspin
gevoerd met een vloeistof met daarin
snippers van grafeen (een enkele laag
koolstofatomen), of koolstof-nanobuisjes.
Na ruim een week werd de spinnenzijde
getest en het bleek dat de sterkte en de
soepelheid de gewone spinnenzijde van
deze spinnen ruim vierkeer overtrof. De
nanodeeltjes waren opgenomen in het eiwit van de spinnenzijde, een powerdrankje
Spinnen aan de powerdrank
voor de spin opent perspectief.

Nu nog draden trekken. Ook daarvoor is al
een oplossing gevonden. De bacteriën produceren de spinnenzijde - eiwitten in water. De eiwitten werden door microfluïdische kanaaltjes geperst; daardoor gaan ze
op een rijtje liggen en binden zich aan elkaar en ontstaat er een sterke vezel die
uit de kanaaltjes komt. De vezels ‘spinnen’
lukt gewoon in water op kamertemperatuur.
Vanmiddag was ik weer op zolder, in een
hoek waar ik een paar dozen wilde neerzetten. Met mijn gezicht kwam ik midden
in de spinnenwebben terecht, die ik het
half donker niet had gezien. Ze plakten
overal aan, en met veel moeite kreeg ik
het los. De trilspin was gevlucht: zo’n grote
prooi kon hij niet aan ….
Mirjam Frieswijk
Bronnen: internet;
M. Roberts, Spinnengids, Tirion; E.Kullmann e.a.,
Leven aan een zijden draad;
W.v.d.Hoeve, Natuur in de kijker: Spinnen, Deltas

Foto’s hiernaast:
Nest van Lantaarnspin
Vrouwtje Wespspin of Tijgerspin Argiope
bruennichi
Gouden zijdespin vrouwtje en op haar rug
het mannetje

De Poasen
Het gebied De Poasen ligt langs de Poastwei tussen Olterterp en Hemrik, middenin
het beekdal van het Koningsdiep, ook wel
Âlddjip of Boorn genoemd. Dit beekdal
grenst aan het Drents plateau, een gebied
dat gekenmerkt wordt door een laag keileem in de ondergrond. Het beekdal van
het Âlddjip is gevormd in de ijstijd. Eerst
werd het dal uitgesleten door smeltwater
waarna het zich vulde met zand. Er ontstonden dekzandruggen, die als drempels
werkten. Een van die dekzandruggen ligt
bij de Poastbrug en bij Heidehuzen. Het
water bleef achter deze zandruggen hangen. De Poasen werd zo een overstromingsgebied en daarmee een moerasgebied.Het beekdal van het Âlddjip vormt
een overgang van de hogere zandgronden
rond Bakkeveen naar de lager gelegen
veenweidegronden in ‘De lege Midden’ bij
Âldeboarn en Nij Beets.
Het brongebied van het Âlddjip ligt ten oosten
van Bakkeveen. Oorspronkelijk stroomde de
beek door een landschap van houtwallen, heidevelden en hooilanden via Âldeboarn naar de
Middelzee ter hoogte van Raerd.

Overzichtskaart Âlddjip

Rond 1960 werd de loop van het Âlddjip
gewijzigd zodat het water via het Verbindingskanaal richting Drachten stroomde.
Het effect was dat het water goed beheerst kon worden, maar daarbij had het
Âlddjip tevens zijn natuurlijke karakter verloren. Het was verworden tot een saaie
waterloop.
Begin deze eeuw gingen er plannen op om
de oude situatie te herstellen ten behoeven van flora, fauna en waterbeheer. Het
plan werd onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur.
Volgens dat plan werd een deel van De
Poasen afgegraven om weer een moeras
van te maken. De in de jaren zestig gedempte beekloop werd open gegraven
waardoor er vanaf Heidehuzen weer water
door de beek stroomt. De grond die vrijkwam uit het gebied werd voor een deel
gebruikt om de naastgelegen landbouwgronden op te hogen. Hierdoor profiteert
ook de landbouw van de inrichting van dit
natuurgebied. Naast de belangrijke functie
voor plant- en diersoorten fungeert dit
moeras als waterberging. In perioden van
extreme

neerslaghoeveelheden wordt het gebied
onder water gezet, zodat wateroverlast
langs de beek wordt voorkomen.
Flora en fauna
Door de toename van de stroming ontstaan gunstige omstandigheden voor bijzondere dier- en plantensoorten. De ijsvogel, ringslang, weidebeekjuffer en de grote
zilverreiger komen hier nu voor.
De grote zilverreiger (Ardea alba) is een
witte vogel uit de reigerfamilie. Hij komt
vooral voor in Italië en Turkije, maar heeft
zich ook in ons land gevestigd. Het aantal
broedparen in Nederland steeg geleidelijk
tot 300 per jaar in 2017. Omdat het in het
begin niet duidelijk was of deze vogel zich
als broedvogel zou handhaven, werd hij in
2004 op de Nederlandse rode lijst gezet.
Inmiddels doet de grote zilverreiger het
goed in Nederland.

Waarschijnlijk gaat de Grote waternavel
(Hydrocotyle) ook dit gebeid veroveren.
Deze plant behoort tot het plantengeslacht van de klimopfamilie (Araliaceae).
Kenmerkend is het steeltje dat in het midden van het blad staat. De waternavel is in
Nederland een invasieve exoot. Sommige
sloten staat er letterlijk stikvol mee.
Vistrappen
In Âlddjip zaten diverse barrières voor vissen in de vorm van stuwen. Bij deze stuwen zijn nu vistrappen aangelegd waardoor de vissen vanuit de Friese meren de
bovenloop van de beek weer kunnen bereiken. Een vistrap biedt vissen de mogelijkheid om in etappes een hoogteverschil
te overbruggen.

Met de realisatie van dit herinrichtingsplan
is de oude afwateringsroute van het Âlddjip hersteld. De herinrichting van dit gebied draagt bij aan de belangrijke verbinding tussen het natuurgebied het Wynjeterper Skar en de bossen rondom Olterterp.
Vistrap. Bron: https://www.fryslan.frl

Natuurgebied De Poasen werd gerealiseerd door de Landinrichtingscommissie
Koningsdiep, in opdracht van de provincie
Fryslân.
In het gebied De Poasen kan men vrij wandelen op wegen en paden, zoals op het informatiebordje staat vermeld. Helaas is
een pad niet te onderscheiden in de vegetatie. Waarschijnlijk moet er nog een pad
gemaaid worden. Wel staat hier en daar
een paaltje met een witte kop ter markering van een wandelroute. Deze route
blijkt dwars door de biezen langs het drassige gedeelte te voeren, vervolgens om
het perceel van een woning te leiden en
langs een informatiepaneel te gaan.
Daarop staat het ontstaan van De Poasen
weergegeven en wordt verteld hoe het
beekdal weer in de oorspronkelijk staat werd hersteld. De route van de witte
paaltjes voert langs een vistrap, die heel goed van
dichtbij bekeken kan worden. Iets verderop gaat het
pad door een diepte waarin
het water van dit moerasgebied zijn weg kan vinden. Bij
droge perioden kan de wandelaar door een

klein laagje water waden, in natte tijden
en voor mensen die liever droge schoenen
willen houden is er een bruggetje. Daarna
volgt een betonpad langs de rand van een
weiland. Het betonpad gaat over in een
graspad. Het beekdal strekt zich voor de
wandelaar uit. Aan het pad komt abrupt
een einde, maar na even speuren valt een
wit paaltje te ontwaren aan de rand van
een bomenrij. Het is even doorstappen in
het hoge gras. Ook hier is een maaibeurt
geen overbodige luxe. De ontmoeting met
een ringslang is niet denkbeeldig. In de bomenrij bevindt zich een doorgang naar het
Wynjeterper Skar, dat nu van een geheel
andere kant bekeken kan worden. Via een
duidelijk graspad kom je uiteindelijk bij de
kruising met het pad

vanuit het Skar. Vanaf hier is de weg terug
gemakkelijk te vinden.
Bezoek
Een bezoek aan de Poasen beslist de
moeite waard. Voor een excursie met een
groep is de Poasen minder goed bereikbaar omdat er geen parkeergelegenheid is.
Dat is gemakkelijk op te lossen door vanuit
het Wynjeterper Skar te vertrekken bij de
ingang die naast het parkeerterrein ligt,
naast de B&B, Nije Heawei 4, 9241 WB
Wijnjewoude. Vandaar volg je de aangegeven route en ga je voor het eerste klaphekje linksaf het graspad op. Dit pad leidt
naar de bomenrij en vandaar volg je de
route met de witte paaltjes om op die manier in De Poasen te komen. Een bezoek aan
de vistrap is zeker de moeite waard en biedt
de mogelijkheid om informatie over vistrappen over vissen te verstrekken. Een interessante aanvulling op de plantenkennis op het

Skar. Ook informatie over het ontstaan en
de ontwikkeling van het beekdal passengoed in een excursie van IVN De Wâlden.
Misschien een tip voor een van de gidsen?
Bronnen:
https://drachtstercourant.nl/2014/12/05/start-inrichting-nieuw-natuurgebied-de-poasen
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas
Informatiebord De Poasen

Uilenballenpluizen
voor kinderen van 6 – 12 jaar

Rondom It Heechsân en langs
de Leyen en Burgumer Mar

Wat zit er in zo’n braakbal? Met behulp
van een (gesteriliseerde) braakbal en een
zoekkaart ontdekken wat er op het menu
van de uil stond (woelmuis of vogel?).
Verplichte opgave vooraf tot één dag van
tevoren. Maximaal 20 kinderen.
Datum en tijd : vrijdag 19 oktober
van 15.00 tot 16.30 uur

Locatie
Informatie

: Kiehool, Schoolstraat 102,
9251ED Burgum
: Betty Kooistra
0511-463681
.

Paddenstoelenspeurtocht
voor kinderen van 6-12 jaar
Op zoek naar paddenstoelen en met zijn
allen de verschillen en soorten ontdekken.
Verplichte opgave vooraf tot één dag van
tevoren. Maximaal 20 kinderen.
Datum en tijd : donderdag 25 oktober
van 14.00 tot 15.30 uur
Locatie
: parkeerplaats van de
Slotplaats
Foarwurkerwei 3
9243 JZ Bakkeveen
Informatie
: Mirjam Frieswijk
0512-472102

Paddenstoelen in de herfst, It
Fryske Gea i.s.m. IVN de Wâlden
Datum en tijd : zaterdag 6 oktober 2018
van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie
: kantoor It Fryske Gea,
van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp
Informatie : Jan Baron 0512- 519490

Landschapswandeling met koffie/theeonderweg en een lunch halverwege, langs de
Leyen en Burgumer Mar, rondom het
buurtschap It Heechsân als onderdeel van
de Noardlike Fryske Wâlden. Ontstaansgeschiedenis van ijs naar veen en van veen
naar coulisselandschap, langs oude paden,
de hoge dykswâlen en de spokenpaadjes.
Stevige wandelschoenen nodig. Tijdens
deze excursie wordt ook aandacht besteed
aan de volksverhalen van de Noardlike
Fryske Wâlden.
Opgave vooraf verplicht en mogelijk
t/m 10 oktober 2018.
Kosten voor deelname zijn € 12,50.
Datum en tijd : zondag 14 oktober 2018
van 10.00 tot 16.00
Locatie
: start locatie wordt
opgegeven bij opgave
Informatie
: Mirjam Frieswijk
0512-472102
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Oproepje
Wie wil er op

zaterdag 6 oktober
een paar uurtjes bij De
Naturij in Drachten aanwezig wil zijn op Dierendag. De afgelopen twee
jaar hebben we hieraan
deelgenomen. Je ziet en
spreekt veel kinderen en
hun begeleiders en kunt
wat laten zien of materiaal uitdelen. De dag
duurt van 11 tot 16 uur.
Laat het me even weten
als je mee wilt doen!
Els Steinmann elssteinmann@upcmail.nl

Inning contributie 2018
via machtiging
Dit jaar wordt op maandag
1 oktober 2018
van de bankrekening van de leden,
die onze afdeling IVN De Wâlden
daarvoor hebben gemachtigd, de
verschuldigde contributie afgeschreven.
Deze contributie bedraagt voor
gewone leden € 20,00 per jaar en
voor gezinsleden € 12,50.
Fokke Frieswijk, penningmeester.

Natuurgidsenopleiding 2019
We gaan aan de slag met de organisatie
van de lang verwachtte Natuurgidsenopleiding, samen met de afdeling Leeuwarden en collega’s van district Noord. Na de
zomer van 2019 gaat de opleiding van anderhalf jaar van start. Dus de werving van
deelnemers gaat nu op gang komen, er is
al een lijstje met belangstellenden, maar
wil je graag mee gaan doen met deze interessante opleiding mail me dan even. Locaties zijn nog niet bekend, dit wordt allemaal later besloten.
Wil je meer over de inhoud van de opleiding weten kijk dan even op
https://www.ivn.nl/cursussen/de-natuurgidsenopleiding-volgen.
Laat deze kans niet onbenut! Els Steinmann (elssteinmann@upcmail.nl)

Lezing over bijen
27 nov. 2018
Op dinsdag 27 november organiseert IVN
De Wâlden een avondlezing over de honingbij. Bijendeskundige Jan Bos uit Leeuwarden gaat deze avond verzorgen. Het is
een actueel onderwerp en we denken hier
veel natuurliefhebbers een plezier mee te
doen! Als je deze avond wilt meemaken
geef je dan even op via de mail (elssteinmann@upcmail.nl ). Locatie wordt later
bekend gemaakt, omdat dit afhankelijk is
van het aantal belangstellenden.

Van de bestuurstafel

Het jaar is al weer flink over de helft, wat
een zomer hadden we, en nog steeds is
het heerlijk weer! Gelukkig is er wel wat
regen gevallen de laatste weken, hier
snakte mens en natuur naar. Want wat zag
je al veel bomen die hun blad lieten vallen,
dorre grasvelden, struiken die het moeilijk
hadden en nog. Maar ook zie je hier en

daar al weer wat herstel optreden. Planten
verwijderen uit je tuin lijkt me dan ook nog

moestuin komt langzaam op gang. Gerooide veldjes moeten verder worden

niet een goed idee, ik wacht in elk geval
maar even af wat er nog aan herstel in zit.

omgezet, op enkele plekken ga ik nog boerenkool, andijvie en misschien winterprei
planten. Een aardigheid telkens weer!

De snoei in mijn tuin van de taxus en
buxus en het kortwieken van de maagdenpalm heb ik ook maar even verschoven
naar later in september. Ook het opschonen van vakken in mijn

Als IVN afdeling hebben we gelukkig
nieuwe aanwas van jeugdgidsen, die ik bij
deze van harte welkom heet! We zijn heel
blij met nieuwe gidsen, nieuwe ideeën én
nieuwe plannen voor excursies! We hebben al meerdere bijeenkomsten met deze
dames gehad en de plannen worden elke
keer concreter. Een eerste vleermuisexcursie is al achter de rug, niet erg druk bezocht maar dat zal te maken hebben met
het gegeven dat het steeds moeilijker lijkt
te worden om de activiteiten in de kranten
te krijgen. Dit punt zal ik meenemen voor
de volgende districtsvergadering later
deze maand, eens horen of andere afdelingen hier ook tegenaanlopen.
Nog een tip. Kijk eens op Facebook naar
onze pagina, die we nieuw leven hebben
ingeblazen. Hoe leuk zou het zijn als er
naast excursies ook natuurweetjes of
waarnemingen op geplaatst gaan worden.

Wees welkom dus om er wat op te posten én
de site te liken!
Als het om de samenwerking gaat in Friesland
hebben we ook de eerste paar (verkennende)
bijeenkomsten gehad. Vier Friese IVN afdelingen zien de noodzaak om intensiever samen te
gaan werken. Dit kan door expertise en ervaring uit te wisselen maar ook op bestuurlijk gebied of als het gaat om het uitwisselen van redactionele stukken voor de afdelingsbladen. In
september komt er een vervolg, eens kijken of
we wat concretere afspraken kunnen gaan
maken met elkaar! Overigens schuift KNNV
Fryslân hier ook bij aan en dat lijkt me alleen
maar positief! Krachten bundelen, met als
doel de belangstelling voor de natuur bij jeugd
en ouders onder de aandacht te blijven brengen. De natuur beleven, daar gaat het om. Zo
waardevol, zo fascinerend, een bron van inspiratie en energie! Ik wens iedereen een prachtig mooie nazomer en herfst toe!
Els Steinmann

Verslag Jaarvergadering
IVN de Wâlden, 8 maart 2018
Aanwezig: Yttje Cnossen, Betty Kooistra,
Frans W. Hammer, Jantsje Zwart,
Trynke Walstra, Elizabeth Binsbergen,
Henk de Jong, Anny van der Velde,
Mirjam Frieswijk, Sije Schotanus, Harry
Velvis, Henk van den Broek, Fokke
Frieswijk en Els Steinmann.
Met berichtgeving afwezig:
Antoinette Strating, Mirja Meyer, Annemiek Bruinsma, Andrea Sengers,
Hans Martens en Siemen Rienstra.
Agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet
een ieder welkom.
De Agenda wordt vastgesteld.
Verslag van de Jaarvergadering van 28-2-2017.
Eén vraag van Mirjam F. over de rol van Luts
Jacobi, die door de voorzitter wordt beantwoord. Daarna wordt het verslag vastgesteld.
Mededelingen Bestuur
De voorzitter geeft uitleg over de vertrokken
en verkiesbare bestuursleden. Om statutaire
redenen is het bestuurslidmaatschap van twee
kandidaten al eerder beëindigd.

Subsidie CH 2018
In het kader van CH 2018 is er een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Tytsjerksteradiel om een aantal excursies uit te voeren
rond het cultuur historisch landschap de
Fryske Wâlden. De subsidie van € 450 is toegekend. We zullen hier o.a. posters en folders
van laten drukken.
Els S. doet verslag van de landelijke- en provinciale ontwikkelingen en hoe het bestuur van
De Wâlden haar partij in deze situatie probeert mee te blazen. Het Landelijk Bestuur
heeft nieuwe statuten voorgelegd aan de Landelijke Raad en daarop hebben een aantal afdelingen (waaronder De Wâlden) geamendeerd. Veel amendementen hebben het helaas niet gehaald. Nu liggen er concept afdelingsstatuten voor. De Friese afdelingen hebben gezamenlijk aangegeven aan het bestuur
in Amsterdam dat wij in deze discussie nu niet
meegaan gelet op de gesprekken die we momenteel voeren over Friese samenwerking. De
indruk bestaat dat “Amsterdam” van zins is
om op termijn De Landelijke Vereniging en de
Landelijke Stichting weer in elkaar te laten opgaan!

Vaststelling Jaarverslag 2017
Het verslag heeft niet iedereen bereikt. Fokke
F. neemt de hoofdpunten met de vergadering
door. Het jaarverslag zal nogmaals worden
rondgestuurd en de leden krijgen dan nog
veertien dagen de tijd om te reageren. Daarna
wordt het verslag (eventueel aangepast) door
het bestuur vastgesteld.
Financieel verslag 2017
De penningmeester licht het financieel verslag
toe. Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen. De kascommissie doet haar (positief)
verslag en het financieel verslag wordt goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge
verleend. De nieuwe kascommissie gaat bestaan uit Sije S. en Jantsje Z.
Pauze wordt opgeschoven.
Het Werkplan 2018
Na enkele kleine aanvullingen (de cursus heet
Eetbare Wilde Planten) wordt het werkplan
2018 goedgekeurd.
Financiële Begroting 2018
Deze wordt na een korte uitleg goedgekeurd.

Verkiezing Bestuursleden
De voorzitter licht het voorliggende voorstel
van het huidig bestuur toe. Tegenkandidaten
hebben zich niet gemeld. Het nieuwe bestuur
zegt toe, ijs en weder dienende, om drie jaar
te blijven zitten.
Als iedereen dus redelijk intact blijft zullen de
eerstvolgende bestuursverkiezingen plaatsvinden tijdens de jaarvergadering 2021.

landelijke verandering
Deze periode van drie jaren komt voort uit de
verwachting dat rond 2021 verregaande landelijke veranderingen aan de orde zullen zijn.
Het huidige bestuur verwacht tegen die tijd
nieuwe kandidaten voor het bestuur. De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel en daarmee zijn alle (her)kiesbare bestuursleden dus benoemd. De voorzitter
neemt met dank en een cadeaubon afscheid
van Henk van den Broek, die onze afdeling de
laatste jaren gediend heeft als penningmeester en zich niet herkiesbaar heeft gesteld.
Rondvraag
Elizabeth B. heeft informatie over de mogelijkheden tot samenwerking met de Naturij. Afgesproken wordt om daar op een ander moment over door te praten. Yttje C. wijst op de
komende Plúskes waar veel aandacht is besteed aan een nieuwe vormgeving. Graag dus
wat extra aandacht hiervoor. Ook is kopij altijd
welkom, een natuurbelevenis o.i.d.. Daarnaast
wordt de rondvraag spontaan gebruikt voor
een soort opsomming c.q. wedstrijd wie wat

voor soort vogels in zijn of haar tuin heeft gezien. Er komt nogal wat voorbij: Goudvinken,
Barmsijsjes en Appelvinken, vijf roodborstjes
bij elkaar (om er maar een paar te noemen)
vliegen over tafel. Misschien leuk om dat in
2019 tot jaarlijkse gewoonte te verheffen.
Wellicht dat dat dan ook een nog beter bezochte vergadering kan opleveren.

