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Opening
Nationaal Park De Alde Feanen

Omdat Nationaal Park De

diner. Tot slot is het mogelijk om

is van 25 tot en met 27 mei dé

Alde Feanen deze editie in het

midden in het park te slapen en

hoofdlocatie in Nederland van het

middelpunt staat, verzorgt Prinses

te ontwaken. Meer informatie

natuurfestival Fête de la Nature.

Irene op vrijdagmiddag 25 mei de

over het openingsprogramma,

Voor de vierde keer organiseert

opening. Bezoekers kunnen met

toegangsprijzen* en een

het park met ondernemers uit het

haar een korte wandeling door

aanmeldmogelijkheid op

gebied dit prachtige festival bomvol

het park maken. Vervolgens geeft

www.np-aldefeanen.nl.

vrij toegankelijke natuuractiviteiten!

Matthijs Schouten een lezing over

Bekijk het volledige programma

"Grondhoudingen ten aanzien van

in deze krant.

de natuur" en is er een speciaal

* De entreegelden worden gedoneerd
aan het Prinses Irene fonds

Programma
25 mei
16.00 uur
Opening en wandeling
met Prinses Irene
17.00 uur
Lezing Matthijs Schouten
18.00 uur
Start diner
20.00 uur
Start Ontwakend Landschap

Activiteiten
Kijk op de kaart voor de locaties van de activiteiten

Huifkartocht

Nachtvaren vanuit Earnewald

Wandeling De Kraanlannen

Manege Sanninghoeve neemt je mee op een huifkartocht

Tijdens deze twee uur durende onvergetelijke vaartocht

Natuurgebied De Kraanlannen heeft sinds de inrichting

door de omgeving van Oudega. Geniet een uur lang van het

beleef je De Alde Feanen in het donker! De schipper vertelt

in 1996 een grote aantrekkingskracht op water- en

prachtige gebied.

lokale (spook)verhalen en wetenswaardigheden over de

moerasvogels. Samen met een gids verken je het gebied te

nacht. Heb jij ooit zo’n prachtige sterrenhemel gezien?

voet.

Datum	zaterdag 26 mei 2018
vanaf 11.00 uur start er elk uur een tocht
Plaats
❶ Manege Sanninghoeve,
Westersanning 2, Oudega
Aanmelden Niet nodig
Organisatie Manege Sanninghoeve

Gratis fietsen

Datum	zaterdag 26 mei 2018
21.30 - 23.30 uur
Plaats	
➎ Alde Feanen Verhuur,
De Stripe 22, Earnewâld
Aanmelden via tel 06-44378989. Vol=vol
Organisatie Alde Feanen Verhuur

Datum	zaterdag 26 mei 2018
11.00 - 13.00 uur
Plaats	
❽ De Veenhoop Watersport en
Recreatie, Eijzengapaed 5, De Veenhoop
Aanmelden bij aanvang melden bij de receptie
Organisatie De Veenhoop Watersport en Recreatie

Verhuurbedrijf Hollema in Earnewâld stelt hele weekend

Wolbeleving

gratis fietsen beschikbaar! Kies jij voor een mooie route

Allerlei activiteiten en workshops rondom wol. Van het schaap

Op de boerderij

over het schelpenpad langs de Langesloot? Of ga je voor de

tot het eindproduct zoals een trui, sokken, deken en

Kom gezellig langs op de boerderij. Aai de lammetjes

populaire pontjesroute? De keuze is aan jou!

omarmdoek.

en kalfjes, ga mee tijdens een rondleiding over het
melkveebedrijf of bezoek de boerderijwinkel met vers

Datum	zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018
fietsen ophalen vanaf 10.o0 uur
Plaats	
➋ Hollema Verhuur, Tsjerkepead 5,
Earnewâld
Aanmelden	Voor 10.00 uur op de dag van vertrek
via info@hollema.nl of 0511-539213
Organisatie Hollema Verhuur

Nachtvaren vanuit Warten

Datum	zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018
14.00 - 16.00 uur
Plaats
 Justjesoars, De Geasten 10, Oudega
Aanmelden Niet nodig
Organisatie Justjesoars

schaapscheren gegeven.

Datum	zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018
vanaf 10.00 uur
Plaats
➐ Lyts Buthus, Westersanning 1,
Oudega
Aanmelden Niet nodig
Organisatie Lyts Buthus

GPS-sloepentocht
Doe een GPS-tocht door De Alde Feanen in een zespersoons

Ervaar de nacht in Nationaal Park De Alde Feanen. Stap in de

sloep. Tijdens de tocht krijg je vragen over het gebied.

praam en beleef de stilte en de schoonheid van het gebied bij

Beantwoord jij die goed en kraak je de code van de kluis

nacht. Meevaren met eigen sloep kan natuurlijk ook!

met cijferslot? Dan maak je kans op extra punten door de
bonusvragen te beantwoorden. Wie aan het eind van Fête de la

Datum	zaterdag 26 mei 2018
21.00 - 23.00 uur
Plaats	
➍ Jachthaven Wartena,
Butenstreek 3 in Warten
Aanmelden via info@dewartenster.nl
Organisatie De Wartenster

boerenschepijs en kaas. Ook wordt er een demonstratie

Nature de meeste punten heeft verzameld maakt kans op een
dag sloepvaren voor zes personen. ‘Tijdens de tocht kom je
ook langs een spreker van Gabe Skroar!’

Datum	zaterdag 26 & zondag 27 mei 2018
vanaf 11.00 uur
Plaats
❻ Watersportbedrijf Anja, Meersweg 9a
Grou
Aanmelden Voor vrijdag 25 mei via info@wsbanja.nl
Organisatie Watersportbedrijf Anja

Zeilclinic
Altijd al eens een polyvalk willen huren om een dag met
het gezin het water op te gaan? Of droom je van je eigen
zeilbootje om in de weekenden lekker uit te waaien op het
wad? Die dromen beginnen met zeillessen!
Zeilen is bij Sail Experience een combinatie van leren én
plezier hebben. Ga een uurtje mee het water op en ervaar hoe
het is om met de wind en de stand van de zeilen te spelen.

Datum	zondag 26 mei 2018
13:00 - 16.00 uur
Plaats
 Haven Y'e Lijte 2, Grou
Aanmelden	via merel@sailexperience.frl
Wacht niet te lang, want vol=vol
Organisatie Sail Experience

Echte durfallen (vanaf 8 jaar) moeten bij De Twirre zijn! Hier kun

Basisschool Oudega/
conceptstore Aline

je onder begeleiding van een kliminstructeur de negen meter

Info nog niet bekend.

kruidenvrouw Tjitske Postma van de Krudwiizer, waarin

hoge toren beklimmen. Ook is er een survivalbaan. Steek het

Graag ‘open laten’ voor correctieronde.

alles wordt verteld over wat voor “Wilde” Kruiden er

Survivalbaan en klimmuur

Wandeling met kruidenvrouw
Een wandeling van ongeveer twee uur met de bekende

water over met behulp van touwbruggen, evenwichtsbalken,

in de bermen en natuurgebied rondom Nationaal Park

een touwslinger en een tokkel. Kom jij droog naar de overkant?

De Alde Feanen groeien. Ontdek waarvoor deze Wilde

Neem wel reservekleding mee!

zondag 27 mei 2017
12:00 – 16:00 uur
Plaats
 Bezoekerscentrum Nationaal Park
De Alde Feanen, Koaidyk 8a, Earnewâld
Aanmelden bij de balie van het bezoekerscentrum
Organisatie De Twirre
Datum

Leven op een skûtsje
In het Skûtsjemuseum luister je naar het verhaal van Jan en Jel
Sietema. Beide woonden hun leven lang op een skûtsje. Een
bijzonder interessant en ontroerend verhaal over het wel en wee
aan boord in de periode 1880 - 1950.

Datum	vrijdag 26 mei, zaterdag 27 mei 2018
15.00 – 17.00 uur

Plaats	
➐ Skûtsjemuseum,
De Stripe 12, Earnewâld
Aanmelden Niet nodig
Organisatie Stichting Skûtsjemuseum Earnewâld

Datum	xxxxxx
Plaats
⓫ xxxxx
Aanmelden	xxxxx
Organisatie xxxxxx

Maak je eigen pizza

De Alde Feanen zoals vondsten tijdens baggerwerkzaamheden,
overblijfselen van dieren en een film over het nachtleven van
dieren in het park.

Datum	vrijdag 25 mei, zaterdag 26 mei &
zondag 27 mei 2018
14.00 – 17.00 uur
Plaats
➒ MFC Oudega, Buorren 21, Oudega

Aanmelden Niet nodig
Organisatie Stichting Hattum de Vries

welke verhalen erbij horen. Zie ook www.krudwiizer.nl

Datum	zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018
14.00 – 16.00 uur
Plaats
❿ Camping de Stjelp, It West 48, Oudega
Aanmelden via stjelp@camping-de-stjelp.nl
Organisatie Camping De Stjelp

Boerenmarkt en verhalen
Onder de hooikap van Rijksmonument De Oud Friese

Altijd al je eigen pizza willen maken? Dan is dit je kans!

Greidboerderij vind je een kleine boerenmarkt en demonstraties

Kinderen tot 10 jaar worden een pizza kok voor één dag!

van ambachten. In ‘it foarhûs’ vertelt Gjalt de Groot prachtige

Met fruit, vlees of vis, alles wat je wilt mag erop. Daarna mag

verhalen.

je lekker smullen van je zelfgemaakte pizza! Ouders eten tegen
gereduceerd tarief mee.

Datum	zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018
15.30 – 17.00 uur
Plaats
⓫ Porto Casa, Ds. van der Veenweg 11,
Earnewâld
Aanmelden	kan tot 24 mei 2018 via portocasa@
outlook.com of 0511-539277.
Wacht niet te lang want vol=vol!
Organisatie Porto Casa

Datum	zondag 27 mei 2018
Vanaf 11.00 uur
Plaats	
➎ Museum Warten, Hellingpaed 3-9,
Warten
Aanmelden	vóór 26 mei 2018 via 0582552546
Organisatie Museum Warten

Turfrace
Smallingerland
25 en 26 mei 2018

Geheimen van de Oude Venen
In de Oudheidskamer van Oudega ontdek je de geheimen van

Kruiden worden gebruikt in de kruidengeneeskunde en

Praamvaart Warten
Verken De Alde Feanen vanuit Warten per praam. Voor of na de
vaart krijg je in in museumgebouw It Earmhûs de documentaire
‘Fiskerij’ te zien.

Datum	zaterdag 26 mei 2018
13.30 - 14.30 en 15.00 - 16.00 uur
Plaats	➎ Museum Warten, Hellingpaed 3-9,
Warten
Aanmelden	vóór 26 mei 2018 via 0582552546
Organisatie Museum Warten

26 skûtsjes en zeilpramen gaat de
strijd aan met elkaar. Vrijdag start
de wedstrijd vanaf De Veenhoop. ’s
Avonds is er een jaagwedstrijd naar
het centrum van Drachten en een
muziekfeest. Zaterdag vaart de vloot
door Nationaal Park De Alde Feanen
naar Leeuwarden. Kijk op www.
turfracesmallingerland.nl voor meer
informatie.
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Waardebepaling
achteraf
Alle activiteiten zijn vrij
toegankelijk. Naderhand
zal de gastheer of

00:00

–dame vragen wat je
de activiteit waard vindt.
Er staat een fooienpot
klaar of de pet gaat
rond. Het is aan jou om
te bepalen wat je wilt
geven!

Ontwakeld landschap

Pontjes

Rum seque atur magnis essitius

consecaerum re dollenda veri

Geniet optimaal van het

vaart tot 20.00 uur en de

nonseditis acest, aut autentum

conet occum volupta quisitat eum

Nationaal Park De Alde

schipper van ‘De Hin en Wer’

quunt eatem. Ga. Neque in erciet

sim rerum quibus eum reicias

Feanen en Fête de la Nature.

in Earnewâld zet je zelfs over

aut dolorum invendis mostior

dolorerum acculla ndipsa verit

Via de pontjesroute kun je

tot 21.00 uur. Tarieven variëren

solori ducidunt millaciae. Bitem

es im litas nonsequam, autate

de activiteiten makkelijk

inclusief eventuele fiets van €1,-

eossunte poriae nat.

consequam adi quidelitas quae

fietsend of lopend bereiken.

tot €1,60 per persoon, per vaart.

Facero vit, uta sus et qui volorit

vendunt que is dolorpore nonsequi

Alle pontjes in De Alde Feanen

qui accus am exerferita quaspel

varen dagelijks van 10.00 tot

ecullicabo. Haribus doluptat.

Simaiorum quam, atemolu

18.00 uur. Daarop zijn enkele

Sit fuga. Ut quasim nis dolessi

ptatempor rat omnis et ut id

uitzonderingen: de pont bij

mentis most, con eumquiam,

mostrum dolente rererum aut am

‘De Grietman’ in de Veenhoop

omnihil liquisquae ma nullate

sum aut dolorpor sae pa doloris et

moluptate dolores a secersp

aut lanis ea susdandani dolupta

ernatiur abo. Runt.

turecest, ullis ium ut eos re non

Bus, nimi, quuntur amus coria nus

niaecto to excerroratet estinis

velent acium ut estibus quis sus mo

sequunt.

maximus molor asim dolumquae

Ullenis nestorporem reped mi,

venimusdae volore vendele stiandi

sed eatus eos ut dolestium nitium

nis arum rem fugiam ium rem

dicias quatquo diciant quos aut ab

esecab il modit quias alibearum

idelit, senis eati to eris molorest

laute nus molest, ni niment quam

ut quis solorum harum quidem

ut asitisc imoloru menisimus

volores acepre, que nonet accum

qui te anienec aecturist, ommos

exerit ommolup tatiore qui as

maxim que cusae reperer enihil

mintur, ulparum sitatur aut as

moluptaqui culliat atetus, sunt.

eatus autem fugia corit enihitas ma

Doluptiis nonem eum, id

qui cores sequae repuditate modi

quaeperitas aturepe provid

occusciet as rae velit quia ipsusam

utempor reperum voluptur

invelenem eatur, se venihic aborro

andesent iur? Quibus,

volupta tenimiliam cuptatusda

Leeuwarden
- Fryslan
culturele
hoofdstad
van Europa
in 2018

Leeuwarden en Fryslân zijn culturele hoofdstad van Europa.
Nationaal Park De Alde Feanen lift graag op dit spektakel mee.
Er worden in 2018 diverse culturele activiteiten georganiseerd.
Hierbij een kleine greep:
• Juni 		
muzikaal locatietheater 'Gabe Skoar' in Grou
• Vanaf juni 	exposities in ateliers van Ljochtstill
regio Earnewâld
• Augustus
Skûtsjesilen Grou, De Veenhoop en Earnewâld
• September theater op het water ‘Mien-Skip’ in Earnewâld
• September Wartenster Wetterwille in Warten
• November 	muzikaal en theatraal verhaal ‘Under de Toer’
in Wergea
Kijk voor het totale aanbod van activiteiten in Nationaal park
De Alde Feanen op www.np-aldefeanen.nl. Alle culturele
activiteiten in Friesland vind je op www.friesland.nl

Kijk op de kaart waar
de pontjes zijn.

Klinke & daverje!
Grou staat in 2018 in het
teken van De Halbertsma’s;
wereldburgers en iconen
van de Friese taal en cultuur.
Verhalenvertellers dragen werk
voor uit de bundel ‘De Lapekoer
fan Gabe Skroar’.
Datum	zaterdag 26 mei &
zondag 27 mei 2018
10.00 – 12.00 uur en
14.00 tot 16.00 uur
Plaats
 Pontjes bij De
Hellinghaven,
De Burd
en De Greft

Kijk voor het volledige en
actuele programma op
www.np-aldefeanen.nl of
www.itfryskegea.nl

ang
Toeg !
gratis

Open Dag Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen
Zondag 27 mei, 12.00 – 16.00 uur

Instituut voor natuureducatie

Bezoekerscentrum

Op zondag 27 mei organiseert

en duurzaamheid (IVN) en de

Centraal punt in het park is het

It Fryske Gea samen met Nationaal

vereniging voor veldbiologie

Park De Alde Feanen een open dag

(KNNV) zijn ook aanwezig met een

Koaidyk 8a te Earnewâld. Hier

in en om het bezoekerscentrum

informatiekraam en de rijdende

kun je o.a. terecht voor excursies,

te Earnewâld. Van 12.00 uur

kijkhut ‘Turegluur’. Daarnaast

kinderactiviteiten, fiets-, vaar-

tot 16.00 uur worden er allerlei

organiseren zij (kinder)spelletjes

en wandelroutes. Er is een

activiteiten aangeboden. Voor

en een wandeling.

interactieve expositie over het

bezoekerscentrum aan de

volwassenen zijn er vaarexcursies
en verschillende demonstraties

van 1 april t/m 31 oktober
en tijdens schoolvakanties

gebied, die een bezoek meer dan
Excursieprogramma:

Het bezoekerscentrum is

waard is. Speciaal voor kinderen

zoals palingroken en rietsnijden.

Vaarexcursie: ieder halfuur

is er een grote doe- en beleeftuin,

Ook voor de kinderen is er genoeg

Jeugdexcursie: 13.30 uur en

waar ze naar hartenlust kunnen

te beleven, zoals broodjes bakken

15.30 uur

spelen.

bij het kampvuur, knutselen,

Survivalbaan: 12.30 uur, 13.15 uur,

survivalbaan, springkussen,

14.00 uur, 14.45 uur, 15.30 uur

dagelijks geopend van
10.00 – 17.00 uur.

waterballonnen lopen, buikglijden
en kaarsen maken van bijenwas.

Nationaal Park De Alde Feanen,
laagveenmoeras met vele gezichten
De Alde Feanen is de Friese
naam voor De Oude Venen. Een
toepasselijk naam, want aan de
vervening en turfwinning in het
verleden dankt het gebied zijn
vele gezichten. Smalle vaarten,
besloten petgaten, open meren: in
dit natuurgebied is het water in alle
mogelijke variëteiten aanwezig.
Op het ene moment heb je een
weids uitzicht over de uitgestrekte
graslanden en wuivende
rietvelden, het andere moment

Tips voor de volgende keer of foto’s die je
graag deelt? Laat het ons weten!
www.facebook.com/vierdealdefeanen
www.np-aldefeanen.nl

word je omringd door mysterieuze
en vrijwel ondoordringbare
moerasbossen met hun grillig
gevormde bomen. Deze enorme
variatie aan landschappen zorgt
voor een rijke natuur met vele
bijzondere bewoners. Zo komen
er in De Alde Feanen meer dan
450 verschillende soorten planten
voor en broeden er ruim honderd
soorten vogels. Ook de ree, vos,
boommarter en de otter voelen zich
hier prima thuis.

Fête de la Nature – Vier De Alde Feanen wordt
georganiseerd door Nationaal Park De Alde Feanen in
samenwerking met omliggende toeristische ondernemers.
Fotografie: Marcel van Kammen, J. Cats,
Fonger de Vlas, Theo de Witte en eigen beeldmateriaal

