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Gras, grond en het grote genieten
Groen is ‘t gras, groen is ‘t gras,
onder mijne voeten ….
Tuinen van een beetje stand
horen een grasveld te hebben,
mooi glad gemaaid, zonder
onkruid zoals madeliefjes,
paardenbloemen en klaver, de
kanten geschoren en omgeven
door een mooie border. Soms
zie je er merels op zoek naar
regenwormen.
Het lijkt erg op een weiland
van een boer die er voedzaam
gras van oogst, een weiland
ook weer zonder allerlei
kruiden, zonder insecten en
zonder vogels, zonder koeien.
Sportvelden en golfbanen, zijn
van het zelfde laken en pak,
één soort gras, geen verdere
lastposten en zo kort mogelijk
gemaaid.
Om een dergelijk grasveld te
handhaven zijn er allerlei
middelen in de handel die
onkruid en schimmels verdelgen, het
eventuele mos doden, de dieren die in en
op de bodem leven, het leven zuur maken.
Om het gras kort te houden zien we de
maairobot zijn intree maken, of anders de
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zitmaaier en elektrische maaimachine.
Reguliere boeren gebruiken liever de gps
gestuurde reuze tractors die als het de tijd
is, dag en nacht doorgaan om de eerste

snee van het land te halen. Gewoon een
stuk ‘industrieterrein’.

Grasveldjes in de tuin worden steeds vaker
vervangen door grind of tegels, met de
gedachte dat hier minder onderhoud
nodig is en het terras wat groter is.

De eerste gazons
Het begrip gazon is pas van de 16e eeuw,
het werd voor beweiding van het vee
gebruikt. De gazons van de vroege 16de
eeuw, zoals die rond de kastelen, werden
met tijm of kamille beplant. ‘Gras’ werd
pas van het midden tot het eind van de
17de eeuw populair en evolueerde
langzaam naar het gazon dat wij nu
kennen.
17e

18e

Pas in de
en
eeuw werden grote
grasvelden om de rijke behuizingen een
statussymbool: je kon je een veld gras
veroorloven, er was genoeg plek waar
geen grazers liepen of groente verbouwd
moest worden. Het onderhoud werd

gedaan door je personeel die het maaide
met een zeis, of door het te laten
begrazen door konijnen, schapen of
paarden. Eromheen kon je pronken met je
geïmporteerde bijzondere bolgewassen,
vaste planten, struiken en bomen uit verre
landen.
De tuinstijlen wisselden elkaar af, de
steden deden mee in de openbare parken
voor de status en plek voor een picknick
onder de parasol. De keurig onderhouden
grasmat kwam voort uit de pastorale visie
op de mens als heerser over de natuur. Al
is deze visie achterhaald toch zijn gazons
nog altijd de norm voor tuinen en publieke
ruimte; in de VS vormen zij zo’n 2 procent
van het hele landoppervlak en zijn ze na
eetbare gewassen de meest geïrrigeerde
vorm van landgebruik.
Ook door de toegenomen populariteit van
allerlei soorten sport zoals voetbal, tennis
en andere balsporten zijn er sportvelden
en grasbanen nodig.

De uitvinding van de maaimachine maakte
het allemaal wat gemakkelijker om een
mooi strak gazon te houden, een echte
monocultuur. Voordeel van een grasveld is
natuurlijk dat de grond bedekt is, het zand
waait niet weg, het water loopt erdoor
weg, je kunt er goed op lopen, spelen en
sporten. Een grasveld is dus nuttig en
economisch in onze maatschappij.
Desnoods laten we rollen grasmat komen
om snel een kant en klaar gazon te
hebben. We realiseren ons daarbij niet
hoeveel gif nodig is om zo’n rol gras klaar
te stomen.

Wilde grasvelden
In het wild komen ook grasvelden voor
natuurlijk, maar nooit staat er dan alleen
gras, ten eerste staan er verschillende
soorten gras bij elkaar, afhankelijk van de
grondsoort en het watergehalte, maar er
groeien altijd meer of minder soorten
kruiden tussen.

Wie de alpenweiden vóór het hooien kent
weet hoe schitterend de bloemenrijkdom
ervan is. Onze Friese blauwgraslanden in
de Mieden zijn zeldzaam en worden
gekoesterd als natuurlandschap. De
kalkrijke weiden in Zuid Limburg zijn
beroemd om z’n wilde orchideeën, trilgras
en primula.

Kievitsbloemen

wegspuiten, heel veel water sproeien als
het niet regent ……..
Even terug naar onze tuin met de vraag
wat zo’n veld betekent voor de natuur. De
biodiversiteit van zo ’n gazon is praktisch
nul. Gras heeft geen bestuivende insecten
nodig, dat gebeurt door de wind. Alleen
merels vinden er regenwormen en een
enkel slakje. De klimaatwinst t.o.v. tegels
ben je weer kwijt aan het maaien. Je kunt
je afvragen of je gazon niet veel kleiner
kan om plaats te maken voor een stukje
moestuin, bessenstruiken of misschien
een veldbloemenweide?
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Biodiversiteit
In moderne gazon-termen vallen alle
andere planten in het gras onder de term
‘onkruiden’, die er zo snel mogelijk uit
moeten, want het grasveld moet glad zijn
en gewoon omdat je vindt dat het er niet
in hoort. Daardoor is een gazon
onderhoudsintensief, twee keer per week
maaien, de kanten bijhouden, regelmatig
bijmesten, onkruid uitsteken of

Pinksterbloemen
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Je eigen bloemenweide
Hoe kan je geleidelijk de natuur
terugbrengen in je grasveld? Als je nu
eens alleen de buitenrand maait en de rest
een paar weken niet, als je in het voorjaar
daar ook het mos laat zitten (uitstekend
nestelmateriaal voor de winterkoninkjes)
en als er een gat valt je daar geen gras bij
zaait maar afwacht: er zal zeker ‘onkruid’
in komen: witte madeliefjes, blauwe
ereprijs, witte klaver, gele
paardenbloemen, paarse pinksterbloemen
..… en op al die bloemen zie je ineens
bijen, zweefvliegen en vlinders af komen
om nectar te zuigen en stuifmeel te
verzamelen. Als je nu eens niet bijmest en
bekalkt, als je niet water sproeit als het
een tijd niet regent en de natuur zijn gang
laat gaan. Je zult versteld staan hoe de
natuur het overneemt en er een bloemrijk
grasveld ontstaat.
Het kan ook sneller door het inzaaien van
een kruidenrijk grasmengsel, het planten
van verwilderings -bollen en een
gedifferentieerd beheer. In het voorjaar
zie je dan de eerste hommels op de
winterakoniet en de vroege krokus, wat
later verschijnen de wilde narcis en
kievietsbloem, de veldbies, de
draadereprijs en het citroentje, de
pinksterbloem en de oranjetip.

Droogte heeft veel minder effect op een
kruidenrijk grasveld, het herstelt sneller
en de biodiversiteit van dieren is er veel
groter. Een bijkomend effect van dit
beheer is het herstel van het bodemleven,
de basis van iedere tuin. Gezonde
schimmels en bacteriën krijgen de
overhand, bemesten wordt daarmee
overbodig: het grote genieten kan
beginnen.
Wat houdt je tegen om eens na te denken
over je grasveldje in je tuin en het om te
toveren in een prachtig bloemrijk
graslandje.
Mirjam Frieswijk

Bronnen:
Rob Herwig e.a. : Creatieve tuinideeën
Karin Greiner e.a. : Moderne tuinontwerpen
Science, Maria Ignatieva, Marcus Hedblome: An
alternative urban green carpet
Ger Londo, Jan den Hengst: Tuin vol wilde planten
Cruydthoeck: Wilde bloemenzaden en mengsels
Internet: ecologisch tuinieren, natuurlijk gazon

Geslaagde excursie
De ene excursie is de andere niet.
Een geslaagde excursie heeft
verschillende succesfactoren.
Allereerst speelt het weer een
belangrijke rol. Droog weer en
zonneschijn lokt meer mensen
naar buiten. Het aantal
deelnemers aan een excursie bepaalt
mede het succes ervan. IVN De Wâlden
gaat uit van de landelijke
standaardformule van één gids op 15
deelnemers. Onder andere omdat er soms
meer mensen komen opdagen dan zich
hebben opgegeven, hanteert IVN De
Wâlden doorgaans de regel van twee
gidsen op een excursie.
Een tweede factor betreft
het gebied waar de excursie
plaatsvindt. Als het gebied
gemakkelijk toegankelijk is,
blijkt dat een voordeel te
zijn. Deelnemers vinden het prettig
wanneer de te lopen route goed
begaanbaar is. Niet iedereen houdt ervan
om met de laarzen door het rietland te
banjeren. Het wordt interessant wanneer
naast de informatie over de natuur er iets
wordt verteld over de geschiedenis van
het gebied. Vanuit de historie kan de staat
van het huidige landschap verklaard
worden, waardoor er meer begrip ontstaat
voor het gebied.

Op het Wijnjeterper Skar vertellen de
rabatdelen in het bos dat in vroeger tijden
dit bos werd opgedeeld in perceeltjes
waarvan een ieder voor eigen gebruik het
hout kon oogsten. Bij het dorp Eastermar
laten de nog bestaande houtwallen,
begroeid met stekelige meidoorns, zien
dat in voorbije tijden deze wallen dienden
om het vee binnen en roofdieren buiten
het weiland te houden.
Een derde factor, of
misschien wel de
belangrijkste is de
enthousiaste gids en
die zijn er bij IVN De
Wâlden. De gids weet de weg en geeft
informatie over het landschap. Dat kan
gaan over de planten die er groeien en
waarvan sommige eetbaar zijn. Soms
wordt er op vogels gewezen. Een buizerd
is al snel zichtbaar. Maar ook paaiende
vissen kunnen worden gespot. Daarbij is
het woelige water meer zichtbaar dan de
vissen zelf, maar het vormt een
interessant fenomeen.

Een vierde factor
betreft het publiek.
Wat een excursie echt
tot een succes maakt,
zijn vaak de
deelnemers zelf. Als
er sprake is van een geïnteresseerde groep
deelnemers, ontstaan er mooie discussies.
Er komen vragen naar meer informatie en
soms raakt zo’n gesprek aan een ethisch
dilemma en stemt het tot nadenken.
Kortom interactieve communicatie met de
deelnemers is een eveneens belangrijke
factor in het welslagen van een excursie.
Als voorbeeld van een geslaagde excursie
noemen we de wandeling van 7 april,
rond Eastermar. Er waren 21
geïnteresseerde deelnemers. Het was
zonnig al was de wind nog fris. En er was
sprake van interactiviteit tijdens deze
excursie door het afwisselende landschap
rond De Leijen, waar cultuurhistorie en
natuur hand in hand gaan.
Foto Mallewei De Leijen Fokke Frieswijk
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Watertekort
Achter de tuin ligt een slootje. Het stelt
niet veel voor, maar het is een
schouwsloot. Dat betekent dat de
eigenaar van het perceel waaraan de sloot
grenst, verantwoordelijk is voor het
onderhoud ervan zodat er voldoende
afwatering kan plaatsvinden. De sloot
wordt elk jaar gecontroleerd, geschouwd,
door Wettterskip Fryslân.

Tijdens de zomer van 2018 stond voor de
eerste keer de sloot helemaal droog. Dat
maakte het gemakkelijk om de walkanten
en de bodem van bladresten en takken te
ontdoen. Het droogstaan van de
schouwsloot duidt echter op iets anders,
namelijk de lage grondwaterstand. Dat
klinkt voor een land dat door de eeuwen

heen altijd te kampen heeft gehad met
overlast van water, nogal onwaarschijnlijk.
Door een lage grondwaterstand ontstaan
problemen. Veengebieden kunnen bij
gebrek aan water droogvallen en
wegrotten. Ook beken die doorgaans in
droge tijden toch nog water bevatten,
komen droog te staan waardoor het
voortbestaan van vissen in gevaar komt.
Watertekort dat tijdens extreme
zomerdroogte ontstaat, kan gedurende de
winter die erop volgt worden weggewerkt.
Veel regen in de herfst en een flink pak
sneeuw in de winter heffen het tekort dan
op. Afgelopen winter is er niet voldoende
neerslag gevallen om het tekort op alle
plaatsen aan te vullen. Dat is vooral in oost
en zuid Nederland het geval, volgens een
rapport van het Nederlands hydrologisch
Instrumentarium(NHI).
In het noorden valt de schade wel mee.
Ook polders ondervinden minder last van
watertekort omdat de waterstand er
kunstmatig op peil gehouden wordt. Op
plaatsen waar de waterachterstand niet is
weggewerkt, ziet het er voor de komende
zomer niet rooskleurig uit. Er zullen weer
sproeiverboden gaan gelden, iets waar de
boeren niet blij mee zijn. De gewassen die
zij telen kunnen met hun wortels het
grondwater dan niet meer bereiken, met
alle gevolgen van dien.

Gevolgen van een grondwatertekort
werden afgelopen zomer eveneens
zichtbaar in de problemen die de
binnenvaart ondervond. Rivieren en beken
betrekken deels hun water uit grondwater.
Bij een lage waterstand kunnen
binnenvaartschepen minder diepgang
maken en dus minder lading vervoeren.
Dat maakt het vervoer duurder, terwijl de
brandstofkosten gelijk blijven. Meer
stookolie of diesel voor minder vracht is
tevens van invloed op het milieu.

Een oplossing voor het
grondwaterprobleem is niet zo eenvoudig.
Het is mogelijk om via het sluizennetwerk
water te brengen naar de gebieden die dat
nodig hebben. Het IJsselmeer is daarvoor
een behulpzaam reservoir, tot in zekere
mate, want bij veel watergebruik ligt
verzilting op de loer, door het
binnenkomende water vanuit de
Waddenzee.

Het wordt dus afwachten wat de komende
zomer aan neerslag gaat brengen. Een
voorspelling daarover is te vinden op
https://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten
/grondwaterstanden
Op de kaart van Friesland zijn de
meetpunten voor grondwaterstanden te
vinden. Met een muisklik op een
meetpunt ontrolt zich een grafiek waarin
wordt weergegeven wat de stand van het
grondwater is.
Yttje Cnossen
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Zomer? Mooie warme lentedagen
hebben we achter de rug
afgewisseld met ronduit koude
dagen en een koud en nat
Bevrijdingsweekend, inclusief
hagelbuien! Het blijft aanpassen
geblazen, maar dat geldt
natuurlijk nog veel meer voor de
natuur zoals de nu broedende
koolmeesjes. Als ik 10 minuten
kijk naar het nestkastje, wat
vanuit mijn woonkamer goed te
zien is, zie ik de mezenouders af
en aan vliegen met het bekje vol
insecten. Gelukkig maar. De zorg
om voldoende voedsel is
natuurlijk niet nieuw. Maar de
onderzoekers die bijvoorbeeld

een specifieke vogelsoort volgen zoals de
merel, waarschuwen voor een
voedseltekort. En hoe zit het met
bijvoorbeeld de dieren die leven in een
door de mens gecreëerd ‘natuurpark’ De
Oostvaarders Plassen? Over de aanpak
daar zullen zelfs de deskundigen het niet
snel eens worden ben ik bang. En dan
hebben zij ook nog te maken met al die
‘bezorgde’ leken die goedbedoeld (?) gaan
bijvoederen... Ik houd het maar bij de
natuur in mijn eigen leefomgeving en
probeer daar zo goed mogelijk te
anticiperen op de omstandigheden in de
natuur.
Onze afdeling is goed op stoom om, samen
met de afdeling Leeuwarden, in
september van start te gaan met de
Natuurgidsenopleiding 2019/2021. De
locatie is geregeld (Van Hall in
Leeuwarden, goede parkeergelegenheid
en goed bereikbaar, ook met O.V.), de
locatie voor het kennismakingsweekend is
vastgelegd (De Veldhoeve in Orvelte, een
eigen IVN locatie), het rooster is rond, de
docenten zijn vastgelegd, 2
voorlichtingsavonden zijn achter de rug
met een flinke opkomst aan
belangstellenden, kortom, na een aantal
jaren weer een mooie natuurgidsen-

opleiding die van start kan gaan in
Friesland!
Ook de ontwikkelingen bij IVN landelijk
blijven we nauwgezet volgen. Wat voor
plannen komen daar uit de koker, hoe zien
wij dat, niet slechts volgend maar kritisch
en alert op de gevolgen voor onze
afdeling. Zodra daar meer over te vertellen
is zullen we onze leden uiteraard
informeren.
En natuurlijk gaan de gesprekken met een
vijftal Friese IVN afdelingen door.
Knelpunten bespreken, activiteiten
uitwisselen, maar ook kijken naar nauwere
samenwerking is een onderwerp. Ook dit
is een discussie die niet zomaar is
afgerond en een wat langere adem vergt.
En dat is niet erg. Als er maar voortgang
wordt geboekt.
We hopen van harte dat iedereen mooie
natuurbelevenissen zal hebben deze zomer,
leuke excursies, en dit ook willen delen met
ons, bijvoorbeeld door eens een berichtje op
onze Facebooksite te plaatsen. Dit verhoogt in
elk geval de bekendheid van IVN en zal
anderen wellicht inspireren ook naar buiten te
gaan!
Een prachtige zomer gewenst namens het
bestuur van onze afdeling!
Els Steinmann

ZIN IN UIT
Woensdag 22 mei
15.00 – 16.30 uur
Bildreed 3
9221 SJ Rottevalle
Voedselbos bij Paviljoen
De Leijen

JEUGD ACTIVITEITEN
Kabouterpad jeugdactiviteit 5+
Lekker struinen in het bos en langs het water. Ga mee op zoek naar de spannendste beestjes in de natuur, vind de
sporen van vogels, luister naar de kikkers en doe leuke spelletjes op het strandje. Opgave voor deze activiteit is
verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Info+opgave verplicht: Betty Kooistra 0511 463681

Woensdag 5 juni
15.00 – 16.00 uur
waterspeelplaats
Vrijburgh
strandje t.o. Rietpol 53
9217 EE Drachten

Waterbeestjes ontdektocht jeugdactiviteit 6-12 jaar
Met behulp van schepnetjes en zoekkaarten gaan we op zoek naar het waterleven van Vrijburgh in Drachten.
Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Info+opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102

Vrijdag 14 juni
15.00 – 16.30 uur
vijver in het park t.o.
De Merelhof
Langewyk 217
9202 CN Drachten

Waterbeestjes ontdektocht jeugdactiviteit 6-12 jaar
Met behulp van schepnetjes en zoekkaarten gaan we op zoek naar het waterleven bij de Merelhof in Drachten.
Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Info+opgave verplicht: Marja de Vries 06 18486607

Zondag 23 juni
14.00 – 15.30 uur
VVV de Slotplaats
Foarwurkerwei 3
9243 JZ Bakkeveen

Kriebelbeestjes ontdekken jeugdactiviteit 6-12 jaar
Op zoek naar alles wat er op en in de grond kruipt, zoals torretjes, slakken en mieren. Met behulp van loeppotjes
en zoekkaarten geven wij de diertjes hun naam. Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag
van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Info+opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102

ZIN IN UIT
Dinsdag 28 mei
19.30 tot 21.30 uur
Rengersweg 98
9062 EJ Oentsjerk
parkeren Stania State

VOLWASSEN ACTIVITEITEN
Stania State en de Trynwâlden
Avondwandeling in het park Stania State en door het bos Griekenland en Turkije, gelegen in het westelijk deel van
de Noardlike Fryske Wâlden, met aandacht voor het park, het landschap van vroeger en nu.
Info + opgave verplicht: Betty Kooistra 0511 463681

Zaterdag 1 juni
14.00 tot 16.00 uur
boerderij fam. Craens,
it West 16
9216 XE Oudega

Rondje Oudega Smallingerland
Wandeling rondom Oudega Smallingerland, met als thema het cultuurhistorisch landschap en het gebruik vroeger
en nu. De wandeling gaat van laag naar hoog rondom het dorp. Op verschillende punten worden de
bijzonderheden in het landschap, de historie van Oudega en het gebruik vroeger en nu nader toegelicht.
Info + opgave verplicht: Wennie Craens 06 22780683

Zaterdag 22 juni
10.00 tot 12.00 uur
parkeerplaats bij
kruispunt van de
Dwarsweg en de Marwei
Jistrum

Jistrum, één van de vier esdorpen aan de Burgumermar
Deze wandelexcursie is een verkenning van de historische samenhang in het gebied in en rond Jistrum en de
aansluiting met de Burgumermar, met aandacht voor natuur en verscheidenheid aan landschapstypen in dit
gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Neem een verrekijker mee. Tijdens deze excursie is ook aandacht voor de
volksverhalen uit de regio, zoals van Dam Jaarsma uit Eastermar.
Info + opgave verplicht: Sije Schotanus: 06 29397191

