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Nieuws Wielenwerkgroep

voormalig ’rietland’ van Jelle Bijlsma

In het najaar van 1993 is eindelijk het onttakelde natuurgebied langs de Westerdijk ten zuiden van de

vroegere zuivelfabriek ’Trynwâlden’ overgegaan in handen van It Fryske Gea. Het eertijds prachtige
rietland is door jarenlange stortingen van o.a. puin en bermafval door de eigenaar, het loonbedrijf

Jelle Bijlsma, ’in cultuur’ gebracht en jaarlijks ontwaterd. De plaats waar eertijds de meeste

stortingen hebben plaatsgevonden, is nu een Ridderzuring-eldorado.
De Wielenwerkgroep heeft in de tachtiger jaren deze zaak keer op keer aan de orde gesteld. Uitein-

delijk is na vele jaren door individuele contacten tussen vertegenwoordigers van de Wielenwerkgroep
en It Fryske Gea met Jelle Bijlsma de strijdbijl begraven en overeenstemming bereikt over de verkoop.
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De aankoop is belangrijk omdat in de toe-

komst hier de koppeling zou moeten komen

tussen de natuurgebieden: Ryptsjerksterpolder

en Ottema Wlersma-reservaat/Slppenfennen via

de Bouwe-pet. Het perceel is door een buis

weer in verbinding gebracht met de boezem,

waardoor het water nu eindelijk weer op de

laagste delen staan blijft. Wie er oog voor

heeft, heeft dit voorjaar de honderden Schol-

eksters en Kemphanen kunnen zien die op het

splisse land verbleven. Verder zijn boompjes

aangeplant langs de noordoostkant. We zullen

nog wel een aantal Jaren moeten wachten voor

het riet Je weer tegemoet wuift, wanneer je

Gytsjerk binnenkomt vanaf de Westerdljk.

activiteiten Jubileum Vlinderberm

Het ontvangen van de 'mlljeuprlls Tytsjerk-
steradiel 1994' en een nominatie voor de

'Gouden Vlinder' <van de Vllnderstlchtlng)
waren een onverwachte opsteker voor de Wle-

lenwerkgroep en een mooie start voor de

activiteiten rond het 5-jarig bestaan van de

Vlinderberm Canterlên. Die activiteiten zijn

gespreid over 1994. In juni worden de nieuwe

informatieborden langs de Vlinderberm

onthuld. In augustus zijn er één of twee

vlinderexcursies. De eerste excursie is op 30

Juli (zie agenda). Op 29 september is er een

avond met dlalezlng over de Vlinderberm.

Nadere gegevens volgen. Wlelenwerkgroep-
leden ontvangen in elk geval een uitnodiging.
Houd belde data vrij!
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