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Water was de rode draad in het verhaal van Piet de 
Wit van It Fryske Gea over de uitvoering van de her-
inrichting tweede module van de Alde Feanen. Nou, 
dat hebben we geweten: water van boven en van on-
deren. Voor ik naar het bedrijfsgebouw van It Fryske 
Gea afreisde, heb ik toch nog even de buienradar ge-
raadpleegd. Met een beetje geluk zou onze excursie 
grotendeels zonder regen verlopen. In het begin nog 
een paar fikse buien en daarna meer kans op droog 
weer. Dus eerst maar een bakkie in de Houtpylk. 
De opkomst was laag, maar de aanwezigen waren 
toch wel de “crème de la crème” van het FFF; hier-
over filosoferend tijdens de koffie, kwam ik dan ook 
tot de voorlopige conclusie dat FFF-ers in tegenstel-
ling tot IVN-ers hoofdzakelijk solitair opererende 
wezens zijn. Het liefst alleen en hooguit met 2 à 4 
man het veld in. Dit is geen waardeoordeel, maar 
een voorzichtige verklaring voor de betrekkelijk lage 
opkomst.
Het bleef maar regenen en dus zijn we toch maar 
goed gekleed het veld in getrokken. Als gevolg van 
het weer konden de vlinder- en libellenboeken in de 
tas blijven. Optimaal vogelweer was het ook niet, 
daarom des te meer aandacht voor het verhaal ach-
ter de inrichting van het gebied. Het totaal in te rich-
ten tweede-module-gebied is ± 500 ha groot en de 
werkzaamheden zijn verdeeld in drie fases. Fase 1, 
het meest oostelijk gelegen deel, wordt hoofdzakelijk 
gevoed met kwel- en regenwater en dit systeem is 
verbeterd. Het potentieel goede hooiland heeft een 
hoger peil en heeft weer meer openheid gekregen. 
Botanisch lokaal al een hoogstandje, waar de excur-
siegangers dan ook ondanks het typisch Nederlandse 
weer volop van genoten. Het moerasdeel is qua op-
pervlak flink uitgebreid, waardoor hier ook een beter 
waterpeil gevoerd kan worden. 
Fase 2, het middelste deel, is voor zijn waterhuishoud-
ing hoofdzakelijk afhankelijk van regenwater. Mede 
hierdoor is het veenmosrietland en het hoogveen-
bos hier goed ontwikkeld. De werkzaamheden zijn 
hier nog in uitvoering en zijn dan ook gericht op het 

vasthouden van het regenwater en het tegengaan 
van de wegzijging. Het tekort aan water zal worden 
gecompenseerd met de aanvoer van voorgezuiverd 
“boezemwater” uit de 3e fase. Deze laatste fase moet 
nog geheel worden uitgevoerd, en hierbij zal de aan-
voer van “boezemwater” worden gerealiseerd, zal er 
extra moeras worden aangelegd en een deel van het 
openweidegebied zal worden geoptimaliseerd.
Ook worden en zijn er in het gehele tweede-module-
gebied maatregelen uitgevoerd om het beheer beter 
en efficiënter uit te kunnen voeren. Daarnaast is er 
met de kanoroute, de wandelpaden en uitzichtpunt-
en veel aandacht voor het recreatieve medegebruik. 
Zij die dus niet bij de ledenexcursie aanwezig konden 
zijn, kunnen aan de hand van dit verslag nog altijd 
zelf op onderzoek uitgaan.
Het weer heeft wel invloed gehad op onze tocht, 
maar zonder enig gevoel van “opoffering” hebben wij 
met zijn allen deze drie uur durende tocht door een 
jong en dynamisch moeras, dwars door de bloeiende 
velden Gevlekte rietorchis in de Bolderen en door de 
restanten van het hoogveenbos met veel voldoening 
volbracht. 
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Water, water en nog eens water !!

Tot slot
Volgens mij is het FFF een bonte mengeling van 
personen die allemaal een gemeenschappelijke 
passie hebben, namelijk de natuur. En als men in 
de natuur is, of men praat over natuur, dan komt 
er een gezonde dosis aan adrenaline vrij om iets 
te ondernemen in het belang van die natuur. Mijn 
verzoek aan jullie is een klein deel van die adrenaline 
te benutten om onze FFF een extra boost te geven. 
Met andere woorden: lever materiaal voor de website 
en kom met je verhaal van het veldmoment van 
2012 op de ledenvergadering.

Vriendelijke groeten,
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