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Jaarverslag 2020
Voorwoord
Voorzitter de heer S.B. Swierstra

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. We begonnen het jaar vrij normaal met de
voorbereidingen voor het seizoen, zoals we in het jaarplan met elkaar hadden
afgesproken. Vanwege de uitbraak van Corona, werd echter vanaf maart heel
Nederland op slot gezet. Dit had ook de nodige gevolgen voor ons gebied. Voor
alle activiteiten in en rond het gebied en voor ons als organisatie.
Het betekende in ieder geval op een andere manier contact hebben met elkaar.
Waar we anders elkaar regelmatig fysiek in en rond het gebied zagen, moest het
nu vanuit thuis achter de computer. Een vervelende ontwikkelingen voor ons
allemaal en helemaal voor een organisatie die juist in zijn kracht staat door het
actieve netwerk en de schoonheid van een gebied waarin we elkaar ontmoeten.

“NP De Alde Feanen moet een
aantrekkelijk samenhangend gebied
worden, waar natuur, landschap,
recreatie en toerisme elkaar versterken
tot een factor van betekenis”

Aan de andere kant mogen we ook weer niet klagen. We hebben de
afstemming digitaal gezocht, zowel in het Overlegorgaan als in de werkgroep en
de meeste projecten liepen door. Alleen de meeste netwerkbijeenkomsten en
open dag kon niet plaatsvinden. Tussen de eerste en de tweede lockdown
hebben we zelfs nog een fysieke netwerkbijeenkomst kunnen organiseren,
samen met het Netwerk Friese Zaken. Het digitaal ontmoeten is het nieuwe
normaal geworden. Het fysiek ontmoeten is voorbestemd aan speciale
momenten.
Het natuurbeheer in ons Nationaal Park door It Fryske Gea kon gelukkig ook
redelijk normaal doorgaan. In zo’n bijzonder en lastig toegankelijk gebied altijd
weer een compliment waard. Ook de gebiedsontwikkeling is in een volgende
fase terecht gekomen. Het LIFE project is afgerond, module 3 gaat in de
uitvoering en module 4 is in ontwikkeling. Het gebied ligt er mooi bij en we
hebben weer bijzondere ontwikkelingen waarvan we in het OO van januari een
mooi inkijkje hebben gekregen. Maar ook de zorg voor de drukte in het gebied,
nu mensen in Corona tijd massaal het gebied komen bezoeken.
Ook de landelijk ontwikkelingen gaan door. De realisatie van de nieuwe
standaard voor Nationale Parken en de oriëntatie door alle gebieden naar
Nationaal Park Nieuwe Stijl geeft de nodige dynamiek. Nadeel hiervan is wel dat
ieder park weer in een andere fase van zijn ontwikkeling zit. Sommigen hoor je
niet zoveel, omdat ze erg met interne aangelegenheden bezig zijn, anderen
zoeken elkaar juist op om van elkaar te leren. Wij zijn in ieder geval op diverse
fronten goed aangehaakt en filteren de kennis eruit die voor onze ontwikkeling
van belang is.
Ik wil iedereen bedanken voor de inzet in onze organisatie en ons mooie gebied.
Complimenten voor de flexibiliteit en het extra geduld bij het wachten op
ontwikkelingen die in de planning staan. Ik hoop van harte, dat we zodra het
kan met elkaar de schouders er weer onder gaan zetten. Tot dat moment kan ik
slechts eenieder heel veel sterkte wensen en toch ook te genieten van de
natuur in ons mooie Nationaal Park of elders dichtbij huis.
Sipke B. Swierstra,
Voorzitter Overlegorgaan en Stichting
Nationaal Park De Alde Feanen
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1. Inleiding
Ieder jaar stelt het Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen een
jaarverslag op. In dit jaarverslag staan de onderwerpen en activiteiten die in
2020 plaats hebben gevonden binnen de organisatie van het Nationaal Park De
Alde Feanen. Het doel van het jaarverslag is om de bij het Nationaal Park
betrokken organisaties te informeren over de activiteiten en lezers nieuwsgierig
te maken om eens een kijkje te nemen in het park.

Wat is een Nationaal Park
Nationale Parken zijn aaneengesloten gebieden van tenminste 1.000 hectare,
bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen met een bijzondere
landschappelijke gesteldheid en planten- en dierenleven, waar ook goede
mogelijkheden aanwezig zijn voor recreatief medegebruik. In nationale parken
worden natuurbeheer en natuurontwikkeling geïntensiveerd, worden natuuren milieueducatie sterk gestimuleerd en vormen van natuurgerichte recreatie
als ook onderzoek bevorderd. In 2018 zijn aanvullende criteria ontwikkeld die
een richtlijn geeft voor bestaande parken die zich door willen ontwikkelen en
nieuwe parken om Nationaal Park te worden (zie bijlage 1).

Nationale Parken in Nederland
In Nederland zijn 21 Nationale Parken. De 21 Nationale Parken vormen een
staalkaart van de Nederlandse natuur. Van alle voor Nederland belangrijke
natuurtypen is er namelijk één in elk Nationaal Park vertegenwoordigd.
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Naast deze 21 parken zijn er ook nog enkele parken “in oprichting”. Deze zijn
voortgekomen uit de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland,
waar nieuwe gebieden of samenwerking tussen gebieden op basis van een
Bidbook en een marketingcampagne zich hebben ingeschreven, en de
ontwikkelingen rond de nieuwe standaard voor Nationale Parken.

Nationaal Park De Alde Feanen
Het Nationaal Park De Alde Feanen is ingesteld in 2006 door de minister van
LNV. Het gebied ligt in het hart van de provincie Fryslân, tussen de dorpen Grou,
Warten, Earnewâld, Aldegea en De Feanhoop. De totale oppervlakte van het
Nationaal Park De Alde Feanen bedraagt iets meer dan 4000 ha. De
belangrijkste gebiedsbeheerder is It Fryske Gea.

Het gebied is één van de grootste moerasgebieden in Europa. Het gebied kent
een grote variatie aan landschappen waaronder moerasbos, rietlanden,
zomerpolders, petgaten, legakkers, veenplassen en bloemrijke hooilanden.
Natuur
Het gebied kent een grote variatie aan planten- en diersoorten. In het voorjaar
broeden bijvoorbeeld ruim 100 vogelsoorten in het gebied. Verder komen er
ruim 450 plantensoorten voor. Vanwege de bijzondere natuur is het gebied ook
erkend als natura 2000 gebied. Van het Nationaal Park is 2.142 hectare
aangemerkt als beschermd volgens, in overeenstemming met Natura 2000. In
onderstaande tabel de beschermingssoorten.
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Tabel: beschermingssoorten Natura 2000 Alde Feanen
NP De Alde Feanen: één van de
grootste moerasgebieden in Europa

Cultuurhistorie
Naast natuur heeft het Nationaal Park ook een rijke cultuurhistorie. Vele
duizenden jaren geleden trekken de eerste mensen door De Alde Feanen. Het
gebied was toen nog veel kouder en er was geen boom te bekennen. Toch
bouwden de eerste bewoners van het gebied er jachtkampen. De jachtkampen
waren hun verblijfplaats waar vanuit ze jagen.
Door de jaren heen wordt het open landschap waar onze jagende voorouders
leefden steeds meer begroeid met veen en bos. Dat komt door het steeds
warmer wordende klimaat vanaf de laatste ijstijd. Nadat de omgeving jarenlang
omgeven is door grassen en andere lage begroeiing, verschijnen er zo’n tien tot
twaalfduizend jaar geleden de eerste bomen.

In het hart van Friesland ligt het ruim
4.000 hectare grote laagveenmoeras De
Alde Feanen. Een zeer afwisselend
landschap bestaande uit meren,
petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen
en moerasbossen.

Zo’n vijfduizend jaar geleden vestigden de eerste boeren zich in het uitgestrekte
oerbos. In het bos maken de boeren een open plek waar zij van eikenhouten
palen en balken, vlechtwerk en leem kleine boerderijtjes bouwen. Er
verschijnen steeds meer open plekken in het bos, waardoor er geleidelijk een
parkachtig landschap ontstond.
Tussen 900 en 1200 ontstaan de eerste dorpjes. Het is hetzelfde moment
waarop er een uitgestrekt veengebied ter hoogte van de huidige Alde Feanen
wordt ontgonnen. Dorpen als Garyp, Siegerswoude en Earnewald (met als
ontginningsbasis het Oude Diep) en Oudega en Boornbergum (met als
ontginningsbasis de Oer Ee) vormen zich. Door al het gegraaf en gespit in het
veen graven de toenmalige boeren zonder het zelf te beseffen de ondergang
van hun eigen akkerland tegemoet. Het van oorsprong metersdikke veenpakket
zakt als gevolg daarvan in relatief korte tijd in elkaar.
Ondanks de vele pogingen om het gebied droog genoeg te houden voor
bewoning slaagden de boeren uiteindelijk niet in deze opgave. Hun zo
spaarzaam opgebouwde bewoning moest opgegeven worden in het veen. Het
verlaten land wordt in de eeuwen daarna nog gebruikt als hooiland, terwijl op
andere plekken turf werd gewonnen door veenbazen en veenarbeiders. Toen in
de eerste helft van de negentiende eeuw de vervening grotendeels was voltooid
werd de Alde Feanen het domein van vissers, jagers, rietsnijders en
keuterboeren.
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Door de betere waterbeheersing, de introductie van kunstmest en de
doorgaande mechanisatie in de landbouw in de 20ste eeuw kond het land
intensief als weiland in gebruik worden genomen. Andere plekken werden als
natuurreservaat met rust gelaten. Dit is het huidige kerngebied van Nationaal
Park De Alde Feanen.

Opbouw van dit jaarverslag
Het jaarverslag is opgebouwd uit vier hoofdstukken met enkele bijlagen.
Hoofdstuk 1 is de inleiding en in hoofdstuk 2 wordt onze organisatiestructuur
beschreven. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 behandelen we de inhoudelijke
onderwerpen die in 2020 de revue zijn gepasseerd. In hoofdstuk 6 bespreken
we de landelijke ontwikkelingen en in hoofdstuk 7 het wetenschappelijk
onderzoek. We sluiten het verslag af met de cijfers. Eerst met cijfers over het
gebied, daarna de financiële cijfers van de organisatie.

2. Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van het NP
De basis van de Nationaal Park organisatie is het Overlegorgaan. Daarnaast kent
de organisatie een Dagelijks Bestuur, een werkgroep en een stichtingsbestuur.

Overlegorgaan

De NP organisatie is een platte
organisatie met als centrale gremium
het Overlegorgaan, een werkgroep die
haar adviseert, een Dagelijks bestuur
voor de dagelijkse gang van zaken en
een stichting voor het beheren van haar
middelen.

Het Nationaal Park vindt haar samenwerking in het Overlegorgaan (voortaan
OO). Hierin zitten alle betrokken die een rol hebben in of gerelateerd aan het
Nationaal Park: vertegenwoordigers van eigenaren, beheerders,
belangenvertegenwoordigers, ondernemers en bestuurders. Het Overlegorgaan
vormt het bestuur van het Nationaal Park.
Het belangrijkste doel van het OO is samen werken aan het voortbestaan en
ontwikkelen van het natuurgebied. Leidend daarvoor zijn het gezamenlijk
opgestelde Beheers- en Inrichtingsplan (BIP) en Ontwikkelplan (OP). In het BIP
staat beschreven aan welke doelen het Nationaal Park werkt op het gebied van
beheer en inrichting. In het OP is een gezamenlijke strategie beschreven. Hierin
staan de volgende doelen centraal:
Het versterken van de natuurbeleving
Het uitbreiden van voorlichting en educatie
Het stimuleren van de samenwerking tussen ondernemers/gastheren
Het vergroten van de bekendheid van het park
Samenstelling
Het OO bestaat uit de onderstaande partijen. Achter elke partij de persoon die
de organisatie vertegenwoordigt (stand december 2020):
1. Provincie Fryslân: Douwe Hoogland
2. Gemeente Smallingerland: Felix van Beek
3. Gemeente Tytsjerksteradiel: Tytsy Willemsma
4. Gemeente Leeuwarden: Bert Wassink
5. Regiomarketing: Rene Jansen
6. It Fryske Gea: Henk de Vries
7. Dorpsbelang Earnewâld, Aldegea, De Feanhoop en Goëngahuzen: Nico
Tilstra
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dorpsbelang Warten, Grou en Wergea: Jacob Nauta
Vereniging Princenhof/ ERF: Frank Vogelpoel
Wetterskip Fryslân: Jan van Weperen
Watersportverbond Noord: Johan Woudstra
LTO Noord/vereniging voor rietsnijders: Hedzer Anne Geerligs
De Marrekrite: Michiel Bakema (agendalid)
IVN: Mark Tuit
HISWA/ Recron: Jan Ybema/ Petra Ellens (agendaleden)
Friese Milieufederatie: Pieter de Haan
Vereniging Friese Rondvaart ondernemingen: Jan Koopmans (agendalid)

Het OO heeft een onafhankelijk voorzitter (Sipke Swierstra), een secretaris
(John Haitsma) en een notulist (Monique Winters).
Mutaties
In 2020 hebben enkele mutatie binnen de leden van het OO plaatsgevonden:
Felix van Beek is namens de gemeente Smallingerland bij het OO gekomen,
als opvolger van Sipke Hoekstra.
Bert Wassink is namens de gemeente Leeuwarden bij het OO gekomen, als
opvolger van Sjoerd Feitsma.
De Marrekrite heeft aangegeven agendalid te willen worden van het OO,
omdat hun bestuur in het OO al is vertegenwoordigd, door de
aanwezigheid van de provincie en de drie gemeenten. Ze zullen wel actief
werkgroep lid blijven.
Frequentie
In 2020 zijn de contactmomenten met het Overlegorgaan iets anders gelopen
dan de voorgaande jaren. Begin april was de eerste bijeenkomst gepland. Half
maart ging Nederland echter volledig in een lockdown. Dat was ook voor ons
even schakelen. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen de vergadering van
april schriftelijk te laten verlopen. De leden is gevraagd uiterlijk 1 mei te
reageren op de besluitpunten. De conclusies van die ronde is half juni naar de
leden van het OO teruggekoppeld.
Op 5 november is wel een bijeenkomst geweest, echter niet fysiek. De
vergadering heeft digitaal plaatsgevonden, via MS Teams.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (voortaan DB) is een afvaardiging van het Overlegorgaan.
Het DB borgt een slagvaardige voortgang op de dossiers en bereidt effectieve
besprekingen en besluitvorming voor. De taken van het DB zijn:
1. Het aanspreekpunt zijn voor het NP De Alde Feanen
2. Correspondentie ontvangen en behandelen
3. Participeren in gewenste gremia
4. Bespreken van de voortgang van projecten en uitzetten van vervolgacties
5. Voorbereiden agenda Overlegorgaan (agenderen, informeren, bespreken,
besluiten)
Het Dagelijks Bestuur heeft het mandaat van het Overlegorgaan om besluiten te
nemen binnen het vastgestelde jaarplan en begroting.
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Samenstelling
Het DB bestaat uit de volgende leden:
Sipke Swierstra (onafhankelijk voorzitter)
Bert Wassink (vertegenwoordiger van de bestuurders)
Henk de Vries (Beheer en inrichting)
Mark Tuit (Voorlichting en educatie)
Frank Vogelpoel (vertegenwoordiger van de streek)
Riekes Lie (Marketing en promotie)
De secretaris van het OO is ook secretaris van het DB.

Ambassadeur Lutz Jacobi

Mutaties
In het Dagelijks Bestuur heeft in 2020 1 mutatie plaatsgevonden. We hebben
Bert Wassink mogen verwelkomen als nieuwe wethouder van Leeuwarden en
DB lid, als opvolger van Sjoerd Feitsma.
Frequentie
Het Dagelijks Bestuur is in 2020 zesmaal bijeengeweest:
5 maart
7 mei
25 juni
9 september
15 oktober
3 december
De vergaderingen van het DB zijn allemaal digitaal georganiseerd.
Naast de overleggen hebben DB leden in diverse gremia geparticipeerd en is ze
bij diverse activiteiten aanwezig geweest, zoals coördinatoren overleg SNP,
Algemeen Bestuur SNP, expertsessies Nationale Parken Bureau, sessies over
landelijke ontwikkelingen NP nieuwe stijl en regionale netwerkbijeenkomsten.
Daarnaast is het bestuur agenda lid bij de Stichting Bestemming Noardwest, de
regio waar het Nationaal Park in eerste aanleg aan is gekoppeld, en agendalid
van de gebiedscommissie Alde Feanen.

Lutz Jacobi in haar rol als ambassadeur
van Nationaal Park De Alde Feanen
tijdens de Alde Feanen Challenge.

Ambassadeur
Bij de oprichting van de stichting Nationaal Park hebben we ook aangegeven dat
het wenselijk zou zijn op diverse fronten een ambassadeur te hebben. We zijn
daarom blij en trots dat mevrouw Lutz Jacobi onze ambassadeur is. Mevrouw
Jacobi kent het gebied goed, is zelf voorzitter geweest van Nationaal Park
Schiermonnikoog en is ook bekend met het stelsel Nationale Parken, waar ze
zitting heeft gehad in het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband
Nationale Parken. Vanwege deze kennis, haar sterke binding met het gebied,
haar bestuurlijke netwerk en natuurlijk de persoon die ze is, vinden wij haar de
ideale ambassadeur.

Werkgroep Nationaal Park
Het OO heeft een werkgroep die de voorbereiding verzorgd op de onderwerpen
die in het OO worden behandeld. Ook fungeert de werkgroep als een klankbord,
brainstorm- en adviesorgaan voor het OO.
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Uit de werkgroep kan een tijdelijke projectgroep in het leven worden geroepen,
als een specifiek onderwerp of project dit vraagt.
Samenstelling
In de werkgroep Nationaal Park zijn alle organisaties die in het gebied actief zijn
en mee willen denken over de doorontwikkeling van het park welkom. In 2020
hebben de volgende partijen hun bijdrage geleverd:
- Dorpsbelangen van Grou, Warten, Earnewâld en Aldegea ondernemers
- Ondernemers vertegenwoordiging uit de dorpen Grou, Warten,
Earnewâld en Aldegea
- Marrekrite
- Gebiedscommissie Alde Feanen
- Watersportverbond
- ANWB
- Provincie Fryslân
- Gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden
- Friese Milieu Federatie
- Vereniging van Rietsnijders
- Friese Bond van Binnenvissers
- LTO-Noord
- Regiomarketing Noordwest, Noordoost en Zuidoost
- It Fryske Gea
- IVN
- Merk Fryslan
De gemeente Heerenveen en Wetterskip Fryslân zijn agendaleden
De Stichting Nationaal Park De Alde
Feanen heeft een ANBI status

De werkgroep heeft een onafhankelijk voorzitter (de heer Sipke Swierstra) en
een secretaris (de heer John Haitsma).
Mutaties
Voor de bijeenkomsten nodigen we diverse leden van alle organisaties uit. Elke
organisaties maakt zelf de keuze wie welke keer wordt afgevaardigd. De eerste
bijeenkomst had 17 deelnemers onder voorzitterschap van de heer John
Haitsma. De tweede bijeenkomst 21 deelnemers fysiek en 4 digitaal, onder
voorzitterschap van de heer Sipke Swierstra.
Frequentie
De werkgroep Nationaal Park is in 2020 twee keer bijeengeweest:
- 13 februari
- 24 september
Beide vergaderingen van de werkgroep hebben plaatsgevonden in De
Wartenster, waar alles prima met de Corona richtlijnen te doen was.

Een ANBI is een algemeen nut beogende
instelling. Een instelling kan alleen een Stichting Nationaal Park De Alde Feanen
ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% Sinds januari 2015 is een zelfstandige stichting in het leven geroepen. Een
doelstelling van die transitie is komen tot meer zelfstandigheid. Een onderdeel
inzet voor het algemeen nut.
daarvan is dat de inkomsten van het Park voortaan door het Nationaal Park De
Alde Feanen zelf zullen worden beheerd. Hiervoor was een rechtspersoon nodig
om het geld rechtsgeldig te kunnen ontvangen en beheren. Omdat het OO geen
rechtspersoon is, is een stichting opgericht.
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Een nieuwe sponsor in 2020

De stichting heeft ten doel:
het beheren van de middelen van het OO NPDAF;
het kunnen aangaan van financiële verplichtingen binnen de doelstellingen
van het Nationaal Park De Alde Feanen en namens het OO NPDAF;
het eventueel kunnen optreden als gevolmachtigde namens het OO
NPDAF;
het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Hiermee zijn gunstige omstandigheden gecreëerd voor
organisaties of individuen die de Nationaal Park organisatie willen steunen door
middel van bijvoorbeeld sponsoring of giften.

Fiberplast group is in 2020 als nieuwe
sponsor erbij gekomen. Zij zijn
producent, ontwikkelaar & leverancier
van biobased en circulaire
plaatmaterialen en
profielstrokenbekleding.

Samenstelling
Het stichtingsbestuur is een personele unie met het Dagelijks Bestuur. De
samenstelling is:
De heer Sipke Swierstra (voorzitter)
De heer Frank Vogelpoel (secretaris)
De heer Riekes Lie (penningmeester)
Het stichtingsbestuur heeft drie adviseurs: de heer Bert Wassink, de heer Henk
de Vries en de heer Mark Tuit. Daarmee is het een personele unie met het
Dagelijks Bestuur.
Mutaties
In 2020 hebben geen mutaties plaatsgevonden in het stichtingsbestuur.
Frequentie
Omdat het stichtingsbestuur een personele unie vormt met het Dagelijks
Bestuur, zijn de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur ook de vergaderingen
van de stichting. Voor de stichting worden losse besluiten en notulen gemaakt.

Rabobank Drachten Friesland Oost

Subsidienten
Het Nationaal Park kent een grote subsidient, de Provincie Fryslân. Dit is een
jaarlijkse bijdrage aan de hand van een boekjaarsubsidie. Verder wordt op
projectbasis via fondsen geld geworven, zoals het Iepen Mienskip Fûns en het
Prins Bernard Cultuur Fonds.

Partners en sponsoren

Sinds 2017 een trouwe partner van het
Nationaal Park De Alde Feanen

Vanaf 2018 zijn we als Nationaal Park gestart met het werven van sponsoren.
Het gaat ons hierbij niet om grote aantallen, het streven is een kleine betrokken
groep ondernemers van maximaal 25 tot 30 bedrijven. Met de reguliere
subsidie (van provincie Fryslân) kunnen de vaste kosten, zoals een
bezoekerscentrum, een educatief medewerker en de vergaderkosten worden
betaald. Met de aanvullende middelen van sponsoren is het park in staat zich
op verschillende terreinen door te ontwikkelen. Denk aan educatieprojecten,
communicatie, marketing en wetenschappelijk onderzoek. We zijn 2020
geëindigd met 11 sponsoren:
- Rabobank Drachten Friesland Oost
- Accountantskantoor Propstra
- Multicopy
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Het welkom

-

De Mannen van Staal
Bo Webexperts
MCS
Smart Camels
Pilat Advies
Anja Verhuur
Camping It Wiid
Fiberplast

De bijdragen per ondernemers liggen tussen de €500 – €10.000. Hiervoor
hebben we standaardpakketten, maar is ook maatwerk mogelijk. Ook kan
sponsoring in natura of faciliterend, door donaties mogelijk te maken van
bezoekers.

De voorzitter van het Netwerk Friese
Zaken Robert Wielinga heet de
aanwezigen van harte welkom. We
maken samen zware tijden door en het
is fijn elkaar in deze mooie omgeving
weer eens te ontmoeten.

Netwerken op het water

Werving
De werving van sponsoren was in een jaar met allerlei Corona maatregelen
lastig. We hebben 1 nieuw bedrijf mogen begroeten, de Fiberplast group. Zij zijn
producent, ontwikkelaar & leverancier van biobased en circulaire
plaatmaterialen en profielstrokenbekleding. Een mooi bedrijf met mooie
duurzame oplossingen, maatschappelijk verantwoord, met een productlijn die
na hun levensduur weer recyclebaar is.
In 2020 hebben we helaas weinig bijeenkomsten kunnen organiseren voor ons
sponsoren netwerk. Daar waar we goed in zijn werd ons door de Corona
maatregelen helaas afgenomen. We mochten niet varen met de boot en
überhaupt niet met groepen het gebied in. We konden ons mooie gebied niet
laten zien en niet die unieke omgeving, die spontane ontmoeting en die
verassende beleving geven. Tussen de beide lockdowns in hebben we
donderdag 10 september nog wel het Netwerk Friese Zaken bij ons op bezoek
gehad. Als stichting zijn we hier lid van. Een mooie middag zijn we met de
skûtsjes van Annage op pad geweest en de dag afgesloten met een hapje en
een drankje. Namens het Nationaal Park waren de heer Frank Vogelpoel,
mevrouw Trea Westra en de heer John Haitsma aanwezig. We hebben die dag
weer veel bedrijven mogen ontmoeten die kennis hebben gemaakt met onze
organisatie en ons gebied. Ook hier hebben we weer wat contacten opgedaan,
waar we vervolgafspraken mee hebben gemaakt.

Met enkele skûtsjes van Annage zijn we
het water op geweest. Een mooie plek
om te genieten van het gebied en met
elkaar bij te praten.
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3. Beheer en inrichting
In 2020 is op het gebied van flora en fauna weer veel gebeurd. In dit hoofdstuk
een weergave van alle beheer en ontwikkeling in het gebied.

Beheer
Veenmosrietlanden

In 2020 is 24 ha (veenmos)rietland in
zomerbeheer gemaaid met als doel een
deel van de verbossing in de rietlanden
aan te pakken.

Over het algemeen kunnen we zeggen dat het beheer in 2020 naar
tevredenheid is uitgevoerd. Hoewel de zomer wat minder stabiel was, wat het
mooie weer betrof ten opzichte van 2019, hebben wij toch al het nodige
maaibeheer van de stripen en de zomerpolders uit kunnen voeren. Het
gemaakte product in de vorm van hooi, kuil en strooisel is allemaal weer
verkocht aan boeren in Fryslân tot ver daarbuiten.
Ook al de nodigde beheerwerkzaamheden, zoals het greppelen en het schonen
van de sloten kon, ondanks de natte omstandigheden in het najaar, uitgevoerd
worden. Net als in 2019 is er in bijna 24 ha (veenmos)rietland in zomerbeheer
gemaaid met als doel een deel van de verbossing in de rietlanden aan te
pakken. Het maaisel is allemaal afgevoerd naar de Burd waar het
gecomposteerd is in de daarvoor in de Herinrichting Swette-De Burd
aangelegde sleufsilo’s. Hierbij hebben wij dit jaar ook samengewerkt met de
Gemeente Leeuwarden die ervoor gezorgd heeft dat er ook het nodige verse
bermgras toegevoegd kon worden om het composteerproces te optimaliseren.
Het is dan ook de bedoeling om deze compost in het (vroege) voorjaar van 2021
ter plaatse uit te rijden met als doel het bodemleven op te krikken ten behoeve
van de weidevogels.
Door de maatregelen tegen Covid-19 zijn veel mensen min of meer gedwongen
op vakantie gegaan in eigen land. Dit heeft in het voorjaar en de zomer tot
extreme drukte geleid. Dit heeft er helaas toe geleid dat er vernielingen hebben
plaatsgevonden aan vogelkijkhutten en andere recreatieve inrichtingen. Ook
werden er dit jaar uitzonderlijk veel processenverbaal opgemaakt in verband
met snel varen, betreden van verboden gebieden en loslopende honden.

De spinnekopmolen
De oude en vervallen onderbouw van de spinnekopmolen in de Lytse
Saiterpolder is na het broedseizoen volledig gerestaureerd door Bouwbedrijf De
Jong & De Wal. Hiermee is een stukje cultuurhistorie in De Alde Feanen weer
duidelijk zichtbaar geworden.
De laatste werkzaamheden binnen het Life-project zijn in het najaar uitgevoerd
in Polder Van der Berg op Laban. Hier is al het wilgenstruweel verwijderd uit het
rietland.
De restauratie van de spinnekopmolen
heeft weer een stukje cultuurhistorie in
De Alde Feanen zichtbar gemaakt.

Bijzondere flora en fauna
Ook op het gebied van de flora en fauna is in 2020 weer het nodige gebeurd. Dit
jaar werd in De Alde Feanen sinds 2015 weer een broedgeval van de
Purperreiger vastgesteld. De Purperreiger is ook een Natura2000 doelsoort voor
De Alde Feanen net als een andere reigerachtige de Roerdomp. Deze schuwe en
goed gecamoufleerde moerassoort liet ook dit jaar weer een toename van het
aantal broedparen zien.
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Vele 'hoempende' roerdompen in
Nationaal Park De Alde Feanen

Een typische moerasvogel die het de laatste jaren erg goed doet is de Zwarte
stern. Sinds een aantal jaren broeden er op It Eilân-west in het “Wetter en
reiden” gebied een aantal paren op de daarvoor uitgelegde nestvlotjes. In 2020
waren dit maar liefst 34 paartjes.
De oeverzwaluwwand op Trije Hûs was ook dit jaar weer goed bezet. Van de
300 aanwezige nestgaten werden er 207 bezet. Niet alleen de oeverzwaluwen
kwamen hier tot broeden maar ook een paartje ijsvogels heeft in één van de
nestgaten gebroed. Ditzelfde was ook het geval in de zwaluwwand van het
Lancaster-monument in de Neare Saiter. Helaas hebben hier tot nu toe nog
geen oeverzwaluwen gebroed. Zoals het zich nu laat aanzien heeft de
roodstenen muur geen aantrekkingskracht op de oeverzwaluwen.

Het aantal roerdompen in De Alde
Feanen is behoorlijk gegroeid. Er zijn in
het gebied rond 25-30 territoria geteld.
Dit is de afgelopen jaren flink gestegen

Het jaar 2020 was ook een succesvol broedseizoen voor de zeearend. Op de
nieuwe nestlocatie, waar twee jongen zijn uitgevlogen, heeft It Fryske Gea in
samenwerking met Vogelbescherming Nederland in de herfst een camera
geplaatst. De beelden zullen in het voorjaar van 2021 te zien zijn op Beleef De
Lente. Wij hopen dat dit spectaculaire beelden op zal leveren.
In april is er in de moerasbossen van twee deelgebieden in De Alde Feanen,
Hoarnekrite en Princenhof, onderzoek gedaan naar de aanwezige macrofauna.
Over het algemeen is er weinig aandacht voor deze soortgroep die bestaat uit
o.a. insecten en wormen. De uitkomst van dit onderzoek heeft laten zien dat de
moerasbossen zeer waardevol zijn voor deze soortgroep. Er werden zelfs
soorten aangetroffen die in Nederland zeer zeldzaam zijn.

De zwarte stern

Booming Business
In het kader van het LIFE+ project ‘Booming Business’ wordt vanaf 2015 volop
gewerkt in De Alde Feanen. Doel van het project is het verbeteren van de
natuur, waterkwaliteit en bevaarbaarheid in het Nationaal Park. Het jaar 2020
was voor het project het jaar van de afronding. De laatste restwerken om de
puntjes op de i te zetten zijn uitgevoerd in het gebied, en hebben voor een
betrekkelijk klein bedrag voor een flinke kwaliteitsimpuls gezorgd. Een aantal
onderdelen van het uitvoeringsprogramma hadden immers een innoverend
karakter (wat LIFE het liefste ziet), en dan is bijsturen soms nodig. Gelukkig
hadden we binnen het reguliere budget nog wat ruimte om dit adequaat op te
pakken. Nu het ‘buitengebeuren’ is afgerond, wacht het uitvoeringsteam nog
Zwarte sterns zijn vogels van het
veel werk in de verantwoording en rapporten richting Brussel en de andere
ondiepe moeras. Ze broeden op
drijvende watervegetatie, nestvlotjes en partners in het LIFE-project, zoals Wetterskip Fryslân, IFG en STOWA.
Voor de buitenwacht niet interessant, maar voor het hele financieringsverhaal
modderbanken in ondiepe en matig
voedselrijke moerassen en in agrarische vanzelfsprekend van levensbelang!
gebieden met brede sloten en
In 2020 stond ook de plenaire afsluiting van het project op de agenda. Helaas
modderbanken.
hebben we door de Corona-pandemie nog geen plenaire afsluiting kunnen
houden. Door de jaren heen hebben we regelmatig met een vaste groep
belangstellenden allerlei activiteiten en contacten gehad en opgebouwd, en
met hen willen we dan ook op passende manier het project afsluiten. Wij
koersen voorlopig op een bijeenkomst in de nazomer van 2021, nader bericht
volgt!
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Tenslotte zijn we vanuit het LIFE-team natuurlijk erg blij dat de uitvoering in
‘ons’ mooie gebied niet gestopt is en dat onze collega’s van de herinrichting het
uitvoeringsstokje hebben overgenomen!
Zeearend

Gebiedscommissie Alde Feanen
Binnen het herinrichtingsproject Alde Feanen werkt de gebiedscommissie aan
plannen voor natuur, water, recreatie en landbouw. De commissie werkt in
opdracht van provincie Fryslân aan deze doelen. Dit doen ze samen met It
Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland
en Leeuwarden. Samen met de streek maakte de commissie al plannen voor de
eerste twee planonderdelen, die al helemaal klaar zijn. De plannen voor de
derde uitvoeringsmodule zijn ook klaar zijn in uitvoering. Een 4e module is in
voorbereiding.
De zeearend is een imposante, zeer
grote roofvogel ('vliegende deur') van
waterrijke gebieden. Leeft van vis,
watervogels en ook van aas.

Starthandeling 3e uitvoeringsmodule

De komende jaren wordt er gewerkt in een 7-tal deelgebieden in de Alde
Feanen. Op 4 september 2020 is de start van de uitvoering van de 3e
uitvoeringsmodule gemarkeerd. Gemaal de Wyldlannen, het laatste
dieselgemaal Fryslân, is door bestuurders voor de laatste keer aan én uitgezet.
Daarna is begonnen met de sloop en bouw van een elektrisch visvriendelijk
gemaal. In 2020 is ook een start gemaakt met het ophogen van de kaden op de
Wyldlannen, Laban en polder Grondsma. In Polder Grondsma zijn ook
maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de waterbeheersing. Het betreft
N2000 beheerplanmaatregelen.
In 2019 is in het kader van de inrichting van NNN (voormalige EHS) een
melkveebedrijf aan de Alle om e Slachte aangekocht door Provincie Fryslân. De
gebiedscommissie werkt aan een visie voor het gebied ten noodoosten van de
Koaidyk tot en met Panhuyspoel. Dit om de haalbaarheid van een
inrichtingsplan voor de provinciale gronden en de Koloanjes te bepalen. Dit zal
uiteindelijk leiden naar een 4e module.

Stavaza Hegewarren
Dinsdag 10 november is het co-creatieteam van de Hegewarren gestart. Na een
aanbestedingstraject heeft het Adviesbureau Open Kaart groen licht gekregen
om dit proces op te starten. Met betrokkenen in en rondom het gebied wordt
gezocht naar een kansrijke toekomst voor de Hegewarren.
Bij het gemaal De Wyldlannen is de
officiële starthandeling uitgevoerd voor
de start van de uitvoering van de derde
module. Op de foto v.l.n.r.: Douwe
Hoogland (provincie), Jan van Weperen
(Wetterskip), Jeltje van der Meer Kooistra (It Fryske Gea) en Aaltje
Rispens (gebiedscommissie).

Het proces is gestart in opdracht van Provincie Fryslân, Wetterskip
Fryslân en gemeente Smallingerland, die met betrokkenen uit het gebied de
richting voor de toekomst willen vormgeven. Co-creatie betekent dat
belanghebbenden uit het gebied gezamenlijk op zoek gaan naar de beste
toekomst voor de Hegewarren. In deze groep van belanghebbenden heeft ieder
zijn of haar eigen bril. De één kijkt als bewoner of ondernemer naar de
Hegewarren. Een ander kijkt vanuit het perspectief van omliggende gebieden.
Thema’s als landbouw, economie, natuur en recreatie komen hierin samen. Het
team is zodanig samengesteld dat de verschillende belangen zijn
vertegenwoordigd. Namens het Nationaal Park hebben Frank Vogelpoel en John
Haitsma zitting genomen in het co-creatieteam.
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De polder de Hegewarren

De Hegewarren is een veenpolder ten
zuiden van het Nationaal Park De Alde
Feanen. De polder is omsloten door
water, natuur- en recreatiegebieden.
Door oxidatie van het veen, daalt de
bodem. Dit heeft verregaande
consequenties voor het waterbeheer
van de polder.

In een online informatiebijeenkomst werd verteld waarom het belangrijk is om
over de toekomst van de Hegewarren na te denken en hoe dit de komende
maanden vorm krijgt. Ook hebben aanwezigen hun eerste vragen gedeeld en
aandachtspunten voor het co-creatieproces meegegeven. Doel is in 2021 vier
bijeenkomsten met het co-creatieteam te organiseren. Samen maken ze drie
ontwerpvarianten voor de toekomst van het gebied. Deze ontwerpvarianten
zijn vervolgens input voor de politieke besluitvorming. Hanneke Stenfert en
Jurrian Arnold van Open Kaart begeleiden het co-creatieproces. Daarnaast
werken Pieter Schengenga van H+N+S landschapsarchitecten en Carolien van
der Ziel van Royal HaskoningDHV met een team van experts mee om te rekenen
en te tekenen aan de ideeën die het co-creatieteam bedenkt.

4. Voorlichting, educatie en recreatie
In 2020 heeft op het gebied van voorlichting, educatie en recreatie het jaar er
iets anders uitgezien dan voorgaande jaren. Ondanks dat hebben toch enkele
activiteiten en producten doorgang gevonden.

Opstapmagazine
Vanwege de maatregelen tegen Corona
was het Opstapmagazine voor 2020 een
nog belangrijker medium dan de jaren
daarvoor. Dit jaar hebben we voor het
eerst gekozen voor een boekje in A5formaat. Hiermee hebben we afscheid
genomen van onze klassieke Opstapkrant.
Een krant formaat bleek niet meer van
deze tijd. Een “glossy” magazine spreekt
meer aan en is handzamer om mee te
nemen. Aangezien de plattegrond van het
gebied altijd erg wordt gewaardeerd,
hebben we die behouden als uitvouw
exemplaar in het midden van het
magazine. Op de achterkant hebben we de
routes beschreven, zodat bij het uitnemen
van de kaart de routes ook mee worden genomen. De recensies van het
magazine zijn erg positief. Zowel de handzaamheid om mee te nemen als ook
de uitneembare plattegrond met routes worden erg gewaardeerd.

Een digitale Dag van het Nationaal Park
Het doel voor de open dag van 2020 was om een clean-up actie op te zetten. Dit
wilden we doen voor schoolkinderen én voor overige bezoekers die tijdens de
Open Dag het nationaal park bezoeken. We wilden schoolkinderen van de
omliggende dorpen Oudega, Warten, Earnewald, Wergea, De Veenhoop en
Grou in de week voor de open dag een educatieve natuurroute laten lopen
samen met een boswachter. De route kan gelopen worden in hun eigen gebied.
Op deze manier kan de boswachter zowel iets vertellen over het natuurgebied
als over de impact van afval.
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De Clean-up actie

Voor 2020 stond voor de open dag een
clean up actie gepland.

Op de Open dag zelf, waar we jaarlijks +/- 2500 mensen ontvangen, willen we
wandel-, vaar, kano- en subroutes of andere watersportevenementen voorzien
van afvalzakken, grijpers of handschoenen. We wilden op deze open dag de
krachten bundelen met de Stichting Nederland Schoon, de Omrin, Circulair
Friesland, De Friese Milieu Federatie, Wetterskip, It Fryske Gea en Merk Fryslan
om er samen een succes van te maken. Hierover liepen al gesprekken. Helaas
heeft ook de Open dag vanwege de Corona maatregelen geen doorgang
gevonden.
Net als ieder jaar valt de Europese Dag van het Nationaal Park samen met onze
Open Dag. Ook de Dag van het Nationaal Park kon uiteraard niet fysiek
plaatsvinden. Landelijk heeft IVN daarom het initiatief genomen om een
onlineprogramma aan te bieden. Ieder Nationaal Park werd uitgenodigd een
film te maken waarin ze de kwaliteiten van haar eigen gebied laat zien. In het
geval van De Alde Feanen heeft Maeike Schraa, coördinator educatie van NP De
Alde Feanen vanuit IVN samen met Anton Huitema van It Fryske Gea een mooie
film gemaakt. Ondanks alle beperkingen toch een inhoudelijke én duurzame
manier om de Nationale Parken in het zonnetje te zetten.

Fête de la Nature
Presentatie nieuwe routes

Nationaal Park De Alde Feanen
introduceert tijdens Fête de la Nature
Festival twee bijzondere nieuwe
fietsroutes; de zogenaamde Dorpen- en
Gastherenroute. De routes leiden de
fietser langs mooie plekken in National
Park De Alde Feanen en omgeving. Zo
dragen ze bij aan de spreiding van
toeristen in het nationaal park en
Friesland. De routes werden ontwikkeld
in samenwerking met Merk Fryslân en
Waddenagenda 2.0.

Fête de la Nature: In het weekend van 4/5/6 september (4/5/6) hebben we Fête
de la Nature gehouden. Vanwege de Corona maatregelen hebben we het dit
jaar wel gevierd, maar low profile. We hebben een paar activiteiten
georganiseerd en onze routes (digitaal) onder de aandacht gebracht. De nadruk
lag vooral op het spreiden in het gebied, zo weinig mogelijk samenscholingen.
Het aantal activiteiten in het gebied was daarom ook maar beperkt. ANJA had
de sloepenroute, Ulbe Postma het Nachtvaren, Hillebrand Breuker de
fotowandeling en bij Porto Casa konden allemaal lekkere dingen worden
gemaakt. Alles was in kleine groepen en Corona proof. De activiteiten zijn goed
bezocht.
Ook hebben we twee nieuwe routes ontwikkeld, in samenwerking met De
Waddenagenda. Van de presentatie is een persmoment gemaakt, wat ook de
opening en aankondiging van Fête de la Nature was. Namens het Nationaal Park
was Sipke Swierstra hierbij aanwezig.

Bijscholing vrijwilligers
Bij de start van het seizoen worden de vrijwilligers altijd weer bijgepraat over de
nieuwste ontwikkelingen in en rond het gebied en de organisatie. In 2020
hebben we de vrijwilligers extra meegenomen in de ontwikkelingen rond de
nationaal park organisatie. Ook is onder regie van Jörgen de Bruin van IVN een
handboek gemaakt voor vrijwilligers: Nationaal Park De Alde Feanen in
vogelvlucht.
In het handboek wordt zowel algemene informatie gedeeld over de NP
organisatie en haar doelstellingen, als over beheer van het gebied, haar natuur
en cultuurhistorische waarden, de mogelijkheden van voorlichting en educatie
en het recreatief medegebruik van al dit moois. Een mooi compact naslagwerkje
dat in het vervolg met alle nieuwe vrijwilligers wordt gedeeld.
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Een handboek voor vrijwilligers

Cursus gastheerschap
In 2020 is weer een nieuwe cursus gastheerschap gestart. Op donderdag 5
maart kregen de betrokken ondernemers uitleg over natuur, flora en fauna in
NP De Alde Feanen en over beheer en actuele ontwikkelingen in en om het
gebied. Het vervolg van de cursus hebben we moeten uitstellen vanwege
corona. Een belangrijk onderdeel is namelijk onderlinge kennismaking,
uitwisseling en samen arrangementen ontwikkelen. We hebben daarom
besloten dat een digitale vorm hiervoor geen toereikend alternatief is.
Overigens zouden in 2020 een nieuwe groep gastheren opleiden: de
pontjesschippers. Zo’n 50 enthousiaste schippers stonden, samen met ons, in
maart in de startblokken. We organiseren de cursus alsnog zodra het weer kan.

Kinderenprogramma
Een paar kinderactiviteiten en schoolreisjes konden in 2020 doorgaan, met
weer veel blije gezichten als resultaat! Verder leverde het studentenonderzoek
naar het schoolreisprogramma veel positieve geluiden op.
In 2020 is een mooi handboek
ontwikkeld voor de vrijwilligers van het
Nationaal Park De Alde Feanen, waar in
vogelvlucht alles over de organisatie en
het gebied wordt verteld.

De landschapsbiografie

De scholen die zijn bevraagd gaven bruikbare tips voor de toekomst over
digitale communicatie en betere aansluiting op leeftijdsgroepen. In de
educatiestrategie in het proces van National Park Nieuwe Stijl (zie verder in dit
verslag), nemen we deze adviezen zeker mee.
Een periode met weinig activiteiten, bood ons de gelegenheid om producten te
verbeteren of te ontwikkelen. Zo hebben we onze rugzakroutes over otter en
moeras vernieuwd. En daarnaast hebben pabostudenten een begin gemaakt
met het ontwikkelen van een nieuw educatieproject dat we de komende jaren
willen inzetten.

Jongerenprogramma

Met de landschapsbiografie wordt het
verhaal van Nationaal park De Alde
Feanen vertelt vanuit cultuurhistorisch
perspectief.

We proberen vaker op verschillende manieren jongeren te betrekken bij het NP.
We noemden al het onderzoek door studenten naar de schoolreizen en de
werkzaamheden voor het educatieproject. Studenten van Van Hall Larenstein
hebben in 2020 onderzocht wat de waarde is van het NP voor de gezondheid
van bezoekers en bewoners. Ze hebben indicatoren geformuleerd voor een
model om die waarde te vertalen naar euro’s, denk aan niet-benodigde zorg als
gevolg van de gezonde lucht en het verbeterde mentale welzijn door bewegen
in de natuur. De aanzet van deze studenten vraagt erom hier verder in te
duiken, wordt vervolgd.

Filmbeelden
De film ter ere van de Dag van het Nationaal Park was niet de enige opname in
ons gebied. In april 2020 kwam Vroege Vogels TV langs en heeft en prachtige
aflevering gemaakt met It Fryske Gea. Aan het einde van de zomer schitterden
we in Watersport TV. Uiteraard zijn alle beelden terug te zien via de website van
NP De Alde Feanen.
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Landschapsbiografie
Bezoekerscentrum NP De Alde Feanen

In 2020 is de landschapsbiografie afgerond. Deze is gemaakt door de heer
Jeroen Wiersma (Onderzoeker Landschapsgeschiedenis) onder begeleiding van
de heer prof. dr. ir. M. Theo Spek (Hoogleraar Landschapsgeschiedenis), beide
verbonden aan het kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit
Groningen. Het eindresultaat is een mooi uitgebreid beeld van alle historische
lagen van het gebied. In 2021 gaan we kijken naar de vertaling van de resultaten
naar concrete producten voor de bezoeker.

Status Bezoekerscentrum en vrijwilligers

Voor de toekomst van het
bezoekerscentrum zijn we op zoek naar
een juiste en duurzame invulling. Een
centrale ontmoetingsplek blijft
wenselijk, met daarin een combinatie
van de functies zoals een centrale balie,
een expositieruimte, kantoor en horeca.

Het jaar 2020 was voor het bezoekerscentrum en haar vrijwilligers een erg
vervelend jaar. Normaal gaat het Bezoekerscentrum vanaf april open, en dan
start ook het excursie programma.
Vanwege de Corona uitbraak vanaf half maart is dit echter helaas allemaal
geannuleerd. Het hele jaar zijn de RIVM-richtlijnen gevolgd, met als gevolg dat
dit zowel voor het Bezoekerscentrum als voor de excursies het hele jaar het
geval is geweest.
In de loop van het jaar is getracht weer een (gedeeltelijke) opening te
realiseren, maar vanwege de risicogroep waar de meeste vrijwilligers zich in
bevinden is dit niet gedaan. Ook de excursies hebben om diezelfde redenen
geen doorgang gevonden.
Wel is buiten op het terrein van het Bezoekerscentrum een informatietafel
ingericht, waar ruimschoots gebruik van is gemaakt. Ook staat op het terras aan
het water een foodtruck. Op die manier hebben we in deze vreemde tijden toch
de rol van gastheer gedeeltelijk in kunnen vullen.
Verkoop
In 2019 heeft It Fryske Gea aangegeven dat ze het bezoekerscentrum als
gebouw graag wil verkopen. Ze willen daar als organisatie best hun vestiging
blijven houden, maar willen geen eigenaar meer zijn. Het Overlegorgaan heeft
aangegeven wel graag een bezoekerscentrum te willen houden, als het niet in
het huidige gebouw kan gaat ze op zoek naar alternatieven.
De Coronatijd maakte de onderhandelingen hieromtrent erg lastig en zijn helaas
ook op het laatste moment partijen afgevallen. Eind 2020 hebben ze een
projectleider (de heer Piet Dijkstra) geworven die in gesprek gaat met alle
stakeholders en potentiële kopers. De verwachting is dat begin 2021 de verkoop
plaats gaat vinden. Daarna zullen de gesprekken volgen over de toekomst van It
Fryske Gea en het Nationaal Park in dat gebouw.
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5. Marketing en communicatie
Aanleiding
Website

Sinds 2019 heeft Nationaal Park De
Alde Feanen een nieuwe website die
naast de informatie over de eigen
organisatie en activiteiten, ook
functioneert als informatie platform
voor de regio.

Voor een nationaal park wordt marketing en communicatie steeds belangrijker.
Ten eerste voor de binding. Door bekend te maken wie je bent en wat je doet
ben je herkenbaar voor huidige partners (ter onderbouwing van de (financiele)
steun) en toekomstige partijen die je aan de organisatie wil binden. Ten tweede
is het belangrijk om in alle uitingen een zodanig (uniform) beeld te geven dat dit
de juiste partijen aantrekt en de juiste doelgroep aantrekt qua bezoekers. Om
die reden hebben we in 2015 een marketingplan opgesteld en deze in 2019
geëvalueerd en bijgestuurd.

Marketingstrategie
Om tot de strategie te komen is voor de organisatie een missie en visie
geformuleerd en zijn doelstellingen beschreven:
De missie (waarom bestaan we)
“Het duurzaam beheren, beschermen, ontwikkelen, onderzoeken en
openstellen van het park”
De visie (wat willen we zijn)
“Een toekomstbestendig Nationaal Park met goede balans tussen natuur en
mens”
Doelstellingen (wat willen we bereiken)
Vanuit de missie en visie zijn er ideële en zakelijke doelstellingen geformuleerd.
De ideële doelstellingen zijn:
Versterken kwaliteit en natuur Nationaal Park (NP)
Vergroten leefbaarheid voor bewoners
Verhogen duurzaam gebruik NP en regio
Vergroten bewustwording kwetsbaarheid natuur NP DAF
Verhogen betrokkenheid bewoners en bedrijven
Versterken samenwerking organisaties Overlegorgaan
Versterken bewustwording en beleefbaar maken cultuurhistorie NP
De zakelijke doelstellingen zijn:
Versterken economische ontwikkeling bedrijven
Versterken recreatieve infrastructuur dorpen en NP DAF
Versterken positionering en marketing NP DAF
Versterken financiële slagkracht NP
Strategie
Het is van belang deze verschillende doelen goed aan elkaar te verbinden en
focus aan te brengen. Daarvoor is gekozen voor de volgende strategieën:
Strategie 1: Dorpen activeren als poorten van het Nationaal Park
Cultuurhistorisch is er een sterke band tussen de omliggende dorpen van het
NP. De inwoners van de van oorsprong terpendorpen hebben een waterrijk
gebied gecreëerd door de veenwinning, dat inmiddels is erkend als Nationaal
Park.
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Deze historie, maar ook de toekomst van de regio kan vertaald worden naar
herkenbare verhalen voor betrokken bewoners en bedrijven. Verhalen die
verteld kunnen worden aan bezoekers, zodat ze de unieke elementen van het
NP sterker beleven. Hiervoor willen we de dorpen en hun bewoners gebruiken
als poorten van het NP en zorgen we dat bezoekers de verhalen kunnen
beleven. De belevingen willen we in en om de dorpen positioneren op basis van
enkele sterke routes (wandelen, fietsen en varen). Zo kunnen we het bezoek
aan het gebied ook beter reguleren. De verhalen en routes gaan de dorpen zelf
selecteren. Hiervoor wordt een dorpsteam samengesteld.
Facebook

Strategie 2: samenstellen lobby team
Om de doelen te realiseren is het van belang dat er voldoende middelen en
mensen beschikbaar zijn. De structurele ondersteuning vanuit Provincie
Friesland is onvoldoende om het NP toekomstbestendig invulling te geven.
Hiervoor zijn aanvullende fondsen nodig, die we met een lobby team
inventariseren en samen met de stakeholders van het NP aanvragen. Op deze
manier genereren we een structurele stroom van projectfondsen, die naast de
structurele ondersteuning zorgen voor voldoende middelen om onze
doelstellingen waar te maken.
Strategie 3: samen stap-voor-stap het NP vermarkten
Vrijwel alle stakeholders uit het overlegorgaan beschikken over (bestaande)
middelen, die we effectief kunnen inzetten om het verhaal van het NP beter te
communiceren naar bewoners, bedrijven en bezoekers. Het gezamenlijk
uitdragen van hetzelfde verhaal en routes van het NP op websites, sociale
media, nieuwsbrieven en bijeenkomsten is van belangrijk om het NP beter te
vermarkten. In overleg gaan we hier concrete afspraken met elkaar over maken.

Instagram

Uitvoering
De uitvoering van de marketing en communicatie doet het Nationaal Park De
Alde Feanen in nauwe samenwerking met Merk Fryslân. Merk Fryslan heeft de
evaluatie er herijking van de marketingstrategie gedaan en voor de uitvoering
wordt dedicated een marketing en communicatiemedewerker toegewezen.

Instrumenten
De instrumenten die in 2020 zij ingezet om de doelstelling te bereiken zijn:
Website: de website wordt gebruikt om algemene informatie te delen over
de organisatie en haar activiteiten. Ook werken we hierin samen met de
gebiedscommissie. En het LIFE project. Die gebruiken beide een deel van
de website, zodat ze aan hun informatieplicht voldoen.
Sociale media: via Facebook en Instagram worden actuele zaken gedeeld
Nieuwsbrieven: via nieuwsbrieven worden de diverse doelgroepen die aan
het Nationaal Park zijn gelieerd geïnformeerd over de actuele
ontwikkelingen.
Fête de la Nature: Dit natuurfestival hebben we al beschreven in het
hoofdstuk Voorlichting en Educatie, maar valt ook onder de noemer van
marketing en communicatie. Met een dergelijk weekend zetten we het
gebied weer even in de schijnwerpers en laten we zien wat het Nationaal
Park te bieden hebben.
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6. Landelijke ontwikkelingen
In 2017 heeft het Rijk besloten het Nationale Parken netwerk te versterken en
de parken te ondersteunen in haar door ontwikkeling. Om die doorontwikkeling
te begeleiden is een Nationale Parken Bureau (NPB) opgericht, die nu samen
met SNP (Samenwerkingsverband Nationale Parken) de parken hierin begeleid.
Dit heeft de eerste twee jaar uitgemond in een verkiezing voor het mooiste
natuurgebied van Nederland, een nieuwe standaard en een internationale
campagne.
Het NPB ondersteunt de Nationale Parken die zich door willen ontwikkelen naar
die nieuwe standaard. Dit doen ze hoofdzakelijk aan de hand van diverse
leernetwerken en workshops over de diverse onderwerpen die in de richtlijn
staan beschreven. Ook hebben ze verschillende werkgroepen opgericht om
bepaalde onderwerpen verder uit te werken. Enkele voorbeelden zijn een
symposium over de samenwerking met landbouw, een leernetwerk
marketingstrategie, een workshop over governance en een bijeenkomst hoe om
te gaan met de nieuwe standaard.
LNV wil een proces inzetten, gericht op het verhogen van de kwaliteiten van de
Nationale Parken, het versterken van de betrokkenheid van de samenleving bij
natuur en het realiseren van een betere marktpositie van de Nationale Parken.
De ambities richten zich op het ontwikkelen van grotere parken met een zo
compleet mogelijk landschaps-ecologisch systeem. Daarbij gaat het om het
versterken van de gebiedsidentiteit en de beleefbaarheid. Daarnaast is de
verbondenheid met de regionale gemeenschap en educatie en
onderzoeksprogramma’s van belang.
Parken die zich willen ontwikkelen richting de ambities in de standaard wil LNV
extra ondersteunen. Hiervoor stelt LNV eenmalig een bedrag van €6 miljoen
beschikbaar. Hierbij is het van belang dat dit wordt aangevuld met minimaal
50% cofinanciering vanuit de regio. Dit bedrag kan parken helpen bij het
vormgeven van gebiedsprocessen om de natuur-, cultuurhistorische en
landschappelijke kwaliteiten te versterken. Nationale Parken die de ambities in
de standaard vertalen naar de praktijk kunnen ondersteuning krijgen.
Over het al dan niet (wettelijk) verankeren van de standaard voor alle parken
wil het LNV nog geen definitieve afspraken maken. Het is belangrijk dat de
parken er eerst ervaring mee opdoen. Op basis van deze ervaringen worden
verdere stappen zetten.

Onze aanvraag NP nieuwe stijl
Eind 2019 is de parken gevraagd welk park ambities heeft om door te
ontwikkelen en op welke wijze ze dan van die regeling gebruik willen maken.
Samen met It Fryske Gea, IVN, Merk Fryslân en de RuG hebben we een eerste
aanzet gemaakt. Begin 2020 werd definitief duidelijk dat de regeling eraan zou
komen en zijn ook de concrete gesprekken gevoerd met diverse
belangenorganisatie en potentiële partners voor de aanvraag.
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Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een samenwerking met het Innovatieteam
Toekomst Veenweide (ITV).
De subsidie aanvraag bij LNV

Voor de oriëntatie op de nieuwe
standaard voor Nationale Parken, gaan
we op expeditie naar gebieden in onze
omgeving

Het ITV is een team experts wat is geïnstalleerd door de provincie Fryslan en
Wetterskip Fryslan ter inspiratie van het veenweide programma. Zowel ITV als
het Nationaal park hebben beide haar eigen dynamiek en tempo. Na diverse
gesprekken hebben we elkaar gevonden en is sprake van een bepaalde overlap
in doelstellingen en ontwikkeling. Het ITV denkt na over een wenkend
toekomstperspectief voor het Friese Veenweidegebied. Het NP oriënteert zich
op doorontwikkeling tot een NP nieuwe stijl en zal de komende jaren een
proces doorlopen om te achterhalen op welke wijze ze hier als organisatie en
gebied naar toe kan groeien. Ze is dus ook op zoek naar een wenkend
toekomstperspectief. Ze hebben elkaar gevonden, doordat de nieuwe
standaard aangeeft dat een nieuw nationaal park moet gaan over een robuuste
landschappelijke eenheid, die een logisch gehaal vormt. De veenweide is zo’n
robuust geheel en past qua natuur en verhaal over veen, vervening, turf etc.
goed bij De Alde Feanen. Dit raakvlak was nieuwsgierig genoeg om samen uit te
werken.
Mogelijk raakvlak is dat het NP nieuwe stijl ook voor het ITV een vehikel kan zijn
om de discussie en doorontwikkeling van de Veenweidegebieden binnen een
erkende structuur te positioneren en daarin de breedte van de onderwerpen en
sectoren van NP nieuwe stijl kan benutten. Daarom zijn ITV en NP gezamenlijk
de koppelkansen tussen beide dossiers nader gaan verkennen, met als doel
uiterlijk 15 september een aanvraag te doen LNV.
Dit is uiteindelijk gelukt. Zowel voor als in de zomer is druk met elkaar
gesproken en geschreven, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een aanvraag
met de titel:
“EXPEDITIE NP DE ALDE FEANEN, Gebiedsproces naar een NP Nieuwe stijl”

Onze partners in NP nieuwe stijl

Deze is 15 september 2021 ingediend. Eind 2020 kregen we het mooie bericht
dat de subsidie was toegekend. Vanwege obertekening op de regeling krijgen
we wel iets minder middelen van LNV, maar vanwege cofinanciering van de
provincie uit het veenweide programma en in kind bijdragen door
samenwerkingspartijen, hebben we voldoende middelen om het gebiedsproces
te doorlopen. Misschien dat we door de bezuiniging op enkele concrete
producten moeten saneren, dat zullen we in de loop van het proces tegen
komen.
De aanvraag is ingediend met de volgende partners:
Merk Fryslan
It Fryske Gea
Fries Social Planbureau
ETFI Stenden
Provincie Fryslan

Uitwisseling en samenwerking
Op diverse manieren werken we als Nationaal Park samen:
Samenwerkingsverband nationale Parken (SNP): het SNP is een stichting
die alle Nationale parken in Nederland vertegenwoordigd. Het Nationaal
park De Alde Feanen is daar ook lid van. Het SNP organiseert het
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coördinatoren overleg en het Algemeen Bestuur. Op die manier houden de
21 Nationale Parken in Nederland nauw contact met de elkaar. In 2020
hebben we 5 keer een coördinatoren overleg gehad en 4 keer een
Algemeen Bestuur SNP gehad. Namens het NP De Alde Feanen zijn daar de
heer John Haitsma (coördinatoren overleg) en de heer Sipke Swierstra (AB)
hierbij aanwezig.
Expertteams: vanuit het Nationale Parken Bureau zijn ook diverse
expertteams opgericht. Hier willen ze graag ook het werkveld bij
betrekken, dus schuiven ook Nationale Parken aan. John Haitsma zit
namens de parken in het expertteam Marketing, Communicatie en
Educatie.
Coördinatoren overleg IVN: de coördinator van IVN van NP De Alde
Feanen heeft geregeld overleg met de collega’s in de andere NP’s in
Nederland. Dat zorgt voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.
Deze kruisbestuiving zorgt voor vernieuwing in ons aanbod en geeft
anderen een kijkje in onze keuken. Daarnaast sluiten we meer en meer
aan bij landelijke én Europese programma’s en activiteiten van IVN
Natuureducatie, de landelijke Nationale Parken en Europarc. Zo werken
we samen aan een sterk netwerk en een sterk merk.
Europarc: Europarc is het Europese samenwerkingsverband, Nationaal
park De Alde Feanen ook lid van is. Deze organisatie zorgt voor Europese
borging van het stelsel, zowel op politiek vlak als ook de netwerkvorming
en kwaliteitsverbetering. Elk jaar wordt ergens in Europa de jaarlijkse
Conferentie georganiseerd. Dit is het belangrijkste evenement voor
professionals uit beschermde gebieden in Europa. In 2020 zou deze in
Oostenrijk worden georganiseerd. Vanwege de Corona maatregelen is dat
helaas niet doorgegaan. De organisatie heeft er een online conferentie van
gemaakt.
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7. Onderzoek
In het park wordt veel onderzoek gedaan naar kenmerken en kwaliteiten van
het landschap en de diversiteit van de diersoorten. Deze onderzoeken worden
gedaan voor het reguliere beheer, maar ook voor ontwikkelen zoals het LIFE
project, de gebiedscommissie en Natura 2000. De belangrijkste opdrachtgevers
van die onderzoeken zijn It Fryske Gea, de provincie en Wetterskip Fryslân. In
onderstaande de onderzoeken die zijn gedaan in 2019.

Wetterskip Fryslân
In de eerste helft van 2020 is door Wetterskip Fryslân in de Alde Feanen
onderzoek uitgevoerd in het kader van het LIFE project Booming Business. Op
achttien locaties zijn vierwekelijks fysisch chemische parameters bepaald, zoals
doorzicht, zuurgraad en watertemperatuur, maar zijn ook nutriënten en zware
metalen onderzocht. De resultaten van deze analyses worden vastgelegd in het
monitoringsrapport behorende bij het LIFE project. Naast de projectmatige
monitoring voor het LIFE project bemonsterd Wetterskip Fryslân vijf locaties
routinematig in de Alde Feanen om de toestand en trend van de waterkwaliteit
te volgen.

Booming Business
Het ‘openen’ van de 4-Mêd

Om het water weer helder te krijgen en
de onderwatervegetatie te ontwikkelen
en stimuleren zijn diverse gebieden in
het Nationaal Park tijdelijk afgesloten. .
In juli 2020 is de afsluiting van de 4Mêd beeindigd.

In het kader van het LIFE project Booming Business zijn in 2017/2018 15
gebieden geïsoleerd van de boezem, die vervolgens zijn afgevist – vooral op de
bodem woelende brasem – om zodoende het water weer helder te krijgen en
de onderwatervegetatie te ontwikkelen en stimuleren. Het betreft hier enkele
petgatgebieden en enkele (kleinere) wateren zoals het Izakswiid, Meindertswiid
en de 4-Mêd. Ook is op een aantal locaties de fosfaatrijke bagger verwijderd.
Het doel is wonderwel snel bereikt en in 11 van de 15 gebieden is sprake van
prima doorzichten tot vaak op de bodem, en een mooie
waterplantenontwikkeling.
Om te onderzoeken of dit nieuwe evenwicht ook sterk genoeg is om de
invloeden vanuit de boezem te kunnen opvangen (voedselrijker water, weer
instroom van o.a. de brasem) is in 2020 de 4-Med weer verbonden met de
boezem. Het is natuurlijk nog afwachten hoe de verdere ontwikkeling zal zijn,
maar er nu al geconcludeerd worden dat het er positief uitziet. De ontwikkeling
in de komende jaren zullen het verder gaan uitwijzen, hetgeen uiteraard
nauwlettend wordt gemonitord. Deze ervaringen zullen gebruikt worden om te
bekijken óf en wanneer de overige 14 proefgebieden ook weer kunnen worden
aangesloten op de boezem.
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9. Monitoring
De monitoring over 2020 geeft volledige andere waarden dan de voorgaande
jaren. Vanwege de maatregelen tegen Corona heeft het jaar er nogal anders uit
gezien. Niet alle data zijn verzameld, maar veel activiteiten zijn ook niet
doorgegaan. Dit geeft een vertekend beeld.

Bezoekerscentrum
In 2020 is het bezoekerscentrum niet open geweest. Om een beeld te geven van
een gemiddelde situatie geven we hier de data van 2019. Het aantal bezoekers
aan het Bezoekerscentrum in 2019 waren 36.457. Dit was iets minder dan 2018,
waar we ca. 38.864 bezoekers telden. Dit heeft in sterke mate te maken met
het feit dat 2018 Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa was, wat zowel
meer Nederlandse als buitenlandse gasten naar het gebied trok. De expositie
van de Lancaster hadden we in 2019 voor het tweede jaar. Dit leverde 11.341
bezoekers op, iets meer dan in 2018, waar 10.191 bezoekers op de expositie af
kwamen.

Excursies en activiteiten

Best scorende bericht op Facebook

Door de medewerkster V&E en vrijwilligers van It Fryske Gea worden normaal
vele excursies in Nationaal Park De Alde Feanen verzorgd. De medewerkster
V&E stelt jaarlijks een excursieprogramma op. Voor 2020 was ook een mooi
programma in voorbereiding. Helaas konden die vanwege de Corona
maatregelen geen doorgang vinden. Om een beeld te schetsen van een normaal
jaar geven we hier de dat uit 2019.
De schoolreizen en de excursies waren net als voorgaande jaren de trekkers van
het bezoekerscentrum. Jaarlijks gaan een paar duizend recreanten en met name
gezinnen, op deze wijze de natuur in. De excursies zijn een belangrijke pijler
voor het bezoekerscentrum en zijn in 2019 weer iets gestegen ten opzichte van
het jaar daarvoor. Ook hebben weer veel kinderen het park bezocht. In 2019
zijn maar liefst 4941 kinderen met ons meegegaan de natuur in. Dit is een
stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Trend is wel dat het aantal
schoolreizen langzaam afnemen. Hierover loopt een onderzoek naar het vinden
van de juiste communicatiekanalen en is het programma in ontwikkeling.

Het bericht over Fête de la Nature
scoorde in 2020 het hoogst. Over het
algemeen doen Informatieve berichten
over routes het erg goed op Facebook
van Nationaal Park De Alde Feanen

In onderstaande tabel de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Tabel: aantal deelnemers aan georganiseerde activiteiten
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Digitale zichtbaarheid
In 2020 hebben we weer op diverse momenten via website en sociale media
aandacht gegeven aan het gebied. Dit gebeurt gestructureerd op basis van een
content jaarkalender, maar ook ad hoc berichten op basis van de actualiteit.

Best scorende bericht op Instagram

Website
In totaal zijn er 84.286 bezoekers geweest in 2020 op www.np-dealdefeanen.nl.
Vorig jaar waren dit er 53.963, dit betekent dat er een groei in het aantal
website bezoeken is gegenereerd van 55%. De hoogste pieken zijn te zien in de
periode juni t/m september. Totaal zijn er 408.878 pagina’s bekeken in 2020.
Gemiddeld bleven de mensen 2.36 minuten op de website en het bounce
percentage is bijzonder laag. Zowel de tijd dat de bezoekers op de website
verblijven als het bounce percentage scoorde erg goed. Dit betekent dat de
bezoeker niet snel weg klikt en ook geruime tijd blijft lezen of gaat doorklikken.
De weekenden in de zomermaanden is de website het drukst bezocht. De
hoogste pieken zijn te zien in de periode begin juni t/m eind september. In
onderstaande het jaarverloop.

Van de 84.286 bezoekers komt meer dan 90% uit Nederland. De drie best
scorende provincies zijn: Friesland 25%, Noord-Holland 18%, Zuid-Holland 17%.

Het best scorende bericht op Instagram
had een bereik van 1053. Instagram is
voor een natuurgebied een ideaal
communicatiemedium, omdat er
voldoende mooie foto’s te maken zijn

Sociale media
Het aantal Facebook volgers is afgelopen jaar stevig gegroeid. Van 2984 volgers
naar 4100. Gemiddeld genomen heeft een Facebookbericht een bereik tussen
de 1000 en 2000 (met gemiddeld 3 posts per week worden 4500 mensen
bereikt met Facebook). 65% van de bezoekers is een vrouw en 35% is een man.
Op een paar Duitsers en Belgen na is bijna iedere bezoeker een Nederlander
(94%).
Op Instagram heeft De Alde Feanen dit jaar een enorm groei doorgemaakt. In
2019 had het Instagramaccount nog maar 700 volgers maar inmiddels zijn dat
er 1549, een groei van meer dan 100%. Het gemiddelde bereik van een bericht
is 600+- (met gemiddeld 3 posts per week worden 1800 mensen bereikt via
Instagram) Groei van 200% ten opzichte van 2019). De grootste doelgroep op
Instagram zijn in de leeftijd van 25-54, 63% is vrouw en de volgers wonen
voornamelijk in Leeuwarden, Drachten, Smallingerland, Burgum en Earnewald.
Het Twitteraccount van De Alde Feanen is sinds oktober 2019 niet meer actief
in gebruik. Dit komt voort uit de trend dat Twitter niet meer een kanaal is waar
de doelgroep zicht bevindt. De doelgroep heeft de afgelopen jaren een
verschuiving gemaakt naar Facebook en Instagram.
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Flora en fauna

Vodafone peilingen 2019

In de eerdere paragraaf over flora en fauna is al uitgeschreven wat in het gebied
in 2020 allemaal is gebeurd. Hierbij samengevat de bijzonder aantallen:
Sinds 2015 weer een broedgeval van de Purperreiger
Meer dan 30 territoria van de roerdomp.
34 paartjes van de zwarte stern
207 nesten van de oeverzwaluw in de wand op Trije Hûs
Enkele paartje ijsvogels in de gaten van beide zwaluwwanden (Treie hus en
zwaluwwand van het Lancaster-monument in de Neare Saiter)
Nieuwe nestlocatie van de zeearend.
Moerasbossen zeer waardevol voor macrofauna. Er werden zelfs soorten
aangetroffen die in Nederland zeer zeldzaam zijn.

Totaal aantal bezoekers

In 2018 hebben in totaal 1,4 miljoen
mensen het gebied bezocht. Gemiddeld
bezoeken per dag 3,5 duizend mensen
het gebied. De drukste maand was
augustus met meer dan 170.000
mensen.

Locatie van zendmasten in en om het
gebied

Het totaal aantal bezoekers is in 2020 enorm gestegen. Vanwege de Corona
maatregelen is Nederland massaal thuisgebleven en op zoek gegaan naar een
bestemming in eigen land. Dit is voor ons echter heel slecht te meten. Maar een
klein deel van de bezoekers aan het gebied komt in het bezoekerscentrum of
doet mee aan georganiseerde activiteiten. Aangezien het gebied vrij
toegankelijk is, is het lastig te meten hoeveel bezoekers het gebied heeft gehad.
De enige manier om hier een betrouwbare inschatting van te maken is via
metadata. Dergelijke onderzoeken doen we om de 3 tot 4 jaar.
In 2018 heeft Ecorys een monitoringsonderzoek gedaan in het gebied. Dit
onderzoek was in het kader van de landelijke ontwikkeling naar een generiek
monitoringsinstrument om de financieel-economische en maatschappelijke
waarde van een park te bepalen. Nationaal Park De Alde Feanen was hiervoor
een pilot.
In totaal zijn drie enquêteurs 4 dagen in het gebied geweest. Ze hebben zowel
op het vaste land als op het water enquêtes afgenomen. Op 1 dag lukt het om
rond de 12-15 gesprekken per persoon te doen. In totaal zijn er 249 enquêtes
afgenomen.
Wat opvalt is dat de gemiddelde geïnterviewde MBO of HBO heeft gedaan of
doet, 50 jaar of ouder is, vaak met partner komt, dat de levensstijl
gezellig/spontaan, genieten en verwennen is en het vervoer naar en in het
gebied voor het grootste deel over water gaat. Ook geeft de gemiddelde
bezoeker €29 uit in en om het gebied.

De mobiliteitsinformatie is gebaseerd
op de interactie tussen mobiele
telefoons waarbij wordt vastgesteld of
een device al dan niet in een bepaald
gebied is geweest

Naast kwalitatieve data is ook kwantitatieve data verzameld. Dit is gedaan aan
de hand van metadata, Vodafone peilingen. Bezit en gebruik van mobiele
telefoons is wijdverbreid en al langer gemeengoed geworden. Deze telefoons
communiceren voortdurend met de zendmasten in de omgeving. Door deze te
analyseren ontstaat relevante en betrouwbare data over verblijfs- en
mobiliteitspatronen. Hierbij worden de grenzen van het Nationaal Park
genomen met 5 km daaromheen (exclusief de steden) en worden woon-werk
verkeer, omwonenden en bezoekers van omwonenden eruit gefilterd.
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In 2018 hebben in totaal 1,4 miljoen mensen het gebied bezocht. Gemiddeld
bezoeken per dag 3,5 duizend mensen het gebied. De drukste maand was
augustus met meer dan 170.000 mensen. In de tabel in de linker kolom de
resultaten van de tellingen.
De tellingen zijn begonnen in mei 2018. Om toch een inschatting van een
volledig jaar te krijgen, zijn de eerste maanden van 2019 eraan toegevoegd.

Pont overtochten

Door de Corona maatregelen zijn
mensen massaal naar natuurgebieden
getrokken, zo ook in De Alde Feanen.
Dit heeft gerealiseerd in een sterke
stijging in het gebruik van de van
pontjes

Overzettingen met pontjes
In het Nationaal Park De Alde Feanen varen meerdere toeristische pontjes voor
fietsers en wandelaars. Veel mensen maken hier gebruik van om de beroemde
pontjesroute De 8 van Grou te fietsen. Dat de route steeds populairder en meer
bekendheid krijgt, is te zien in het aantal overzettingen dat jaarlijks groeit.
Door de corona-maatregelen startte het vaarseizoen van de pontjes afgelopen
jaar niet in april, maar pas eind mei. Desondanks is een goed seizoen gedraaid.
Dit geldt echter niet voor zonnepont De Oerhaal in Warten, want deze pont
heeft vanwege corona-omstandigheden niet gevaren.
Het aantal mensen dat over wordt gevaren, wordt door de schippers geteld en
is daarmee ook een mooie graadmeter voor de drukte in het gebied.
Opvallend was het aantal mensen dat De Alde Feanen dit jaar voor het eerst
bezocht.
In onderstaande tabel staan de cijfers van de afgelopen vijf jaar. Uit de cijfers
blijkt dat een positieve trend zichtbaar is.
Pontjes/jaartal

2016

2017

2018

2019

2020

Zonnepont Schalkediep, Suwâld

14.480

16.089

20.841

16.253

18.287

De Oerhaal, Warten

15.711

16.125

22.499

18.603

niet in de vaart

Hin & Wer, Earnewâld

54.300

52.500

66.050

57.500

53.907

De Grietman, Headammen

31.155

28.777

37.892

33.052

39.000

De Snoekcbears, Sytebuorren

17.149

18.051

24.251

20.369

30.482

Gastvrij Grou, Grou

13.838

14.919

19.298

24.270

34.824

Tabel: aantal overtochten met pontjes in NP De Alde Feanen

Luchtfoto’s
In het jaar 2020 zijn er geen luchtfoto’s genomen en zijn er geen tellingen voor
wat betreft de monitoring ligplaatsen. Dit is besloten vanwege het ongewone
coronajaar 2020. Door extreme drukte kon er geen representatief beeld worden
geschetst. Hierdoor zou de tellingen 2020 erg afwijkend zijn ten opzichte van
andere jaren. Om een beeld te geven de data van vorige jaren.
De Marrekrite verzorgt sinds 1957 de aanleg en onderhoud van aanlegplaatsen
in de provincie Friesland. Om de intensiteit van het gebruik te bepalen wordt op
verschillende manieren gemeten. Jaarlijks worden onder andere tellingen
uitgevoerd van de ligplaatsen vanuit de lucht op tijdstippen dat verwacht kan
worden dat deze goed bezet zijn, vanaf ca.16:30 uur. Over het gehele gebied
zijn foto’s genomen. De foto’s zijn vervolgens gekoppeld aan de Marrekrite
Ligplaatsen Atlas, 2015. Daarbij is de 1ste Pinksterdag als ijkpunt genomen.
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Voor het gebied geven deze aantallen een indicatie van de recreatieve druk op
het water.
Het resultaat voor Nationaal Park De Alde Feanen staat in onderstaande tabel.

Tabel: aantal boten in het gebied op ligplaatsen van de Marrekrite

Ten opzichte van 2018 is de drukte bij de ligplaatsen in 2019 iets gedaald. Dit
zou heel goed kunne komen door de drukte in de regio door Culturele
Hoofdstad 2018. De cijfers van deze luchtfoto-tellingen wordt ook beïnvloed
weersinvloeden. In onderstaande de weersomstandigheden tijdens de
weekenden van de tellingen (weerstatistieken.nl, De Bilt).

Tabel: weersomstandigheden eerste Pinksterdag tijdens vluchten

In de tabel zien we dat in 2019 neerslag was, ten opzichte van voorgaande
jaren.

Economische meerwaarde
Naast de meerwaarde die het gebied heeft op het gebied van natuurschoon, is
ook altijd de wens de economische meerwaarde van de recreatie in het gebied
te bepalen. Dit is in 2018 door adviesbureau Ecorys geanalyseerd. Aangezien we
dit niet jaarlijks doen, houden we voor 2019 ook deze data aan.
Toegevoegde waarde van besteding bezoekers
Met behulp van structuur gegevens van de economie van het CBS (Nationale
rekeningen) en een zogenaamde input-output analyse, is de directe en indirecte
toegevoegde waarde van de totale bestedingen van bezoekers berekend. In
totaal leveren bestedingen van bezoekers jaarlijks circa €30,8 miljoen aan
directe en indirecte toegevoegde waarde op. In onderstaande tabel de
verdeling.

Tabel: verdeling directe en indirecte toegevoegde waarde van bezoekers (Bron Ecorys)
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Werkgelegenheid
De omvang van werkgelegenheid wordt eveneens berekend aan de hand van
geraamde bestedingen. Op basis van de uitgevoerde berekeningen bedraagt de
directe werkgelegenheid als gevolg van de besteding van de bezoekers circa 402
fte, waarbij het grootste deel voor rekening komt van de horeca. Daarnaast zijn
er circa 129fte indirect werkzaam bij allerlei toeleverende bedrijven die (extra)
omzet genereren door besteding van bezoekers. Deze toeleverende bedrijven
hoeven overigens niet in de directe nabijheid van het gebied te liggen.

Tabel: verdeling directe en indirecte werkgelegenheid door bestedingen (Bron Ecorys)

Conclusie monitoring
Los van de ontbrekende data voor 2020 is een positief beeld zichtbaar. Zowel de
digitale vindbaarheid als het fysieke bezoek stijgt. Het zijn mooie
ontwikkelingen over de bekendheid van het gebied en het aantal bezoekers. Op
alle fronten laten de cijfers een geleidelijke stijging zien. Zowel in het aantal
deelnemers aan de activiteiten, als de digitale vindbaarheid, als het overal
bezoek aan het gebied.
De parameters afzonderlijk zijn niet volledig betrouwbaar, maar door de
diversiteit aan parameters en in de breedte eenzelfde zichtbare trend, verhoogd
de betrouwbaarheid.
De wens is om dit de komende jaren verder te volgen. Deze bezoekers en
bestedingen zorgen ook voor werkgelegenheid in en rond het gebied. Dat is in
2018 voor het eerst in kaart gebracht en levert een mooi beeld op van 440
directe arbeidsplaatsen.
Meerwaarde van investeringen
Ook voor de meerwaarde van investeringen in een gebied is een diversiteit aan
literatuur beschikbaar. Als landelijke gemiddeld voor Nationale Parken wordt de
richtlijn aangehouden dat elke euro die in een gebied wordt geïnvesteerd,
minimaal 4 euro opbrengt. Investeren in het gebied is dus zeker de moeite
waard.
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9. Financieel
Balanspositie
Vanaf 2019 werkt de stichting met
reserveringen. Deze staan als “Overige
schulden” op de balans. Voor 2020
bestaan deze uit:
- Monitoring
- Realisatie Poorten
- Landschapsbiografie
- Vogelkijkhut
- Cursus gastheerschap
Het stichtingskapitaal is hierdoor ook
sterk afgenomen.
Vanwege de beperkingen door Corona
hebben we enkele activiteiten niet
kunnen doen. Hierdoor zijn de liquide
middelen iets gestegen.
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Toelichting eindresultaat
We hebben in 2020 niet alles gedaan
wat in de planning zat, vanwege de
beperkingen die de Corona maatregelen
met zich mee heeft gebracht. Hierdoor
hebben we een positief resultaat van
€9.774 over 2020
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Bijlage 1: Criteria nieuwe standaard
Nationale Parken
Criterium 1: het nationaal park heeft een natuurlijke omvang die wordt bepaald
door de begrenzing van een aaneengesloten landschaps-ecologische of
landschappelijke eenheid waarbinnen één of meerdere natuurkernen liggen
waarvan er ten minste één een omvang heeft van minimaal 1000 ha. Over het
algemeen substantieel groter zal zijn dan de nationale parken zoals die voor
2017 zijn aangewezen.
Criterium 2: Het nationaal park kent in haar gebied meerdere en/of
samenhangende ecosystemen met duurzaam functionerende abiotische en
biotische relaties. In de natuurkernen komen natuurlijke processen op grote
schaal voor. In het gebied zijn significante macrogradiënten binnen en tussen
landschapstypen en tussen natuur, half-natuur en duurzaam beheerd
productielandschap.
Criterium 3: De natuurwaarden (ecosystemen, dier- en plantensoorten en
habitats), cultuurhistorische waarden en landschappelijke waarden die zich
bevinden binnen het gebied van het nationaal park zijn binnen Nederland en/of
internationaal onderscheidend.
Criterium 4: De natuur-, cultuurhistorische en landschapswaarden laten een
zodanige samenhang zien dat de identiteit van het gebied versterkt wordt.
Criterium 5: Een nationaal park onderscheidt zich van andere nationale parken
door de ontwikkeling van een gebiedseigen merk welke past bij de waarden en
het karakter van het gebied en de ruimtelijke begrenzing. De ruimtelijke
inrichting van het nationaal park, de beleefbaarheid en toegankelijkheid en
herkenbaarheid voor de binnen- en/of buitenlandse bezoekers zijn hiermee in
overeenstemming gebracht.
Criterium 6: Het nationaal park is zichtbaar verbonden met de stakeholders
(eigenaren, beheerders, overheden, bewoners en ondernemers) van het gebied
op een dusdanige wijze dat de regionale gemeenschap zich identificeert met
het gebied en er trots op is en de waarde ziet van het instandhouden en
verbeteren van het nationaal park. Het nationaal park draagt bij aan de
sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid voor de regionale
gemeenschap.
Criterium 7: Het nationaal park onderneemt planmatig activiteiten op het
gebied van educatie
Toelichting: Aanbevelingen voor goede acties in dit kader zijn:
a. nationale parken hebben een planmatige aanpak van educatieve
programma’s voor kinderen en volwassenen van de verschillende doelgroepen
van het gebied.
b. kennis op het vlak van educatieve concepten wordt actief gedeeld binnen
netwerken in en tussen de nationale parken
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c. educatieve programma’s vertalen de verhalen van het gebied, en werken
volgens het principe hoofd, hart en handen.
d. educatieve programma’s hebben een relatie met de andere
hoofddoelstellingen van het nationaal park -waaronder wetenschappelijke
onderzoek- om daarmee draagvlak te creëren.
Criterium 8: Het nationaal park stimuleert activiteiten op het gebied van
wetenschappelijke onderzoek
Criterium 9: Het nationaal park heeft een duidelijke en wervende ambitie
waarmee invulling wordt gegeven aan het streefbeeld van nationale parken. De
ambitie bevat richtinggevende visies en principes over gewenste ontwikkelingen
in het gebied.
Criterium 10: Een nationaal park stelt een plan op voor duurzaam toerisme om
de kwaliteit van de toeristische producten en infrastructuur te verbeteren en
ook het behoud van de wezenlijke kenmerken van de natuur in het nationale
park te borgen.
Criterium 11: Het bestuur draagt er zorg voor dat de bescherming, het beheer
en de (sociaaleconomische) ontwikkeling van het gebied in samenhang
plaatsvindt. Het bestuur draagt ook zorg voor de ontwikkeling en implementatie
van het gebiedseigen merk. Het bestuur van het nationaal park opereert
slagvaardig en daadkrachtig en beschikt over legitimiteit en mandaat.
Criterium 12: Het bestuur van het Nationaal park maakt periodiek een
Uitvoeringsagenda. De agenda bevat concrete activiteiten van het Nationaal
park, die gekoppeld zijn aan concrete doelen. Na afloop van de gekozen periode
moeten ook de concreet bereikte resultaten worden gedeeld.
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