
Nationaal Park De Alde Feanen 

is van 25 tot en met 27 mei dé 

hoofdlocatie in Nederland van het 

natuurfestival Fête de la Nature. 

Voor de vierde keer organiseert 

het park met ondernemers uit het 

gebied dit prachtige festival bomvol 

vrij toegankelijke natuuractiviteiten! 

Bekijk het volledige programma  

in deze krant.

Omdat Nationaal Park De 

Alde Feanen deze editie in het 

middelpunt staat, verzorgt 

Prinses Irene op vrijdagmiddag 

25 mei de opening. Bezoekers 

beleven samen met de Prinses 

de natuur. Vervolgens geeft 

Matthijs Schouten een lezing over 

"Grondhoudingen ten aanzien van 

de natuur”. Aan deelnemers wordt 

een bijdrage van 10 euro gevraagd 

ten behoeve van Stichting 

NatuurCollege van Prinses Irene.

Na de opening wordt er 

een driegangenmenu van 

streekproducten geserveerd. 

Ook is het mogelijk om midden 

in het park te overnachten met 

het arrangement ‘Ontwakend 

Landschap’. Meer informatie 

hierover staat op pagina 7 en  

op de website.

Aanmelden voor de activiteiten  

op vrijdag 25 mei is verplicht en 

kan via www.np-aldefeanen.nl. 

 

16.00 uur 

Opening en natuurbeleving  

met Prinses Irene

17.00 uur  

Lezing Matthijs Schouten

18.00 uur  

Start diner 

20.00 uur  

Start avond met overnachting 

(Ontwakend Landschap 

arrangement)

Programma
25 mei

Opening door Prinses Irene

Programma
krant

25 t/m 27 mei 2018

Kom langs en verken 

Nationaal Park De Alde 

Feanen middels:

Nachtvaartocht

Huifkartocht

GPS-sloepentocht

Workshop schapenwol  

Kijk in deze krant voor nog 

veel meer activiteiten.

Aanmelden verplicht via  website

Dit jaar 

hoofdlocatie van  

het landelijk 

natuurfestival  

'Fête de la Nature'

Natuurfestival
Vier De Alde Feanen



Activiteiten
Kijk op de kaart voor de locaties van de activiteiten

Huifkartocht
Manege Sanninghoeve neemt je mee op een huifkartocht 

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

prachtige gebied.

Datum  zaterdag 26 mei 2018 

vanaf 11.00 uur start er elk uur een tocht

Plaats  ❶ Westersanning 2, Oudega

Aanmelden Niet nodig

Organisatie Manege Sanninghoeve

Gratis fietsen 
Verhuurbedrijf Hollema in Earnewâld stelt het hele weekend 

gratis fietsen beschikbaar! Kies jij voor een mooie route 

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

populaire pontjesroute? De keuze is aan jou! 

Datum  zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018 

fietsen ophalen vanaf 10.o0 uur

Plaats  ➋ Tsjerkepead 5, Earnewâld 

Aanmelden  Voor 10.00 uur op de dag van vertrek 

 via info@hollema.nl of 0511-539213

Organisatie Hollema Verhuur

Wolbeleving
Allerlei activiteiten en workshops rondom wol. Van het 

schaap tot het eindproduct zoals een trui, sokken, deken en 

omarmdoek. 

Datum  zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018 

14.00 - 16.00 uur

Plaats   De Geasten 10, Oudega

Aanmelden Niet nodig

Organisatie Justjesoars

Nachtvaren vanuit Warten
Ervaar de nacht in Nationaal Park De Alde Feanen. Stap in de 

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

nacht. Meevaren met eigen sloep kan natuurlijk ook! 

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

Nachtvaren vanuit Earnewald
Tijdens deze twee uur durende onvergetelijke vaartocht 

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

lokale (spook)verhalen en wetenswaardigheden over de 

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

Datum  zaterdag 26 mei 2018 

21.30 - 23.30 uur

Plaats  ➎ De Stripe 22, Earnewâld

Aanmelden via tel 06-44378989. Vol=vol

Organisatie Alde Feanen Verhuur

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

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

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

met cijferslot? Dan maak je kans op extra punten door de 

bonusvragen te beantwoorden. Wie aan het eind van Fête de la 

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 Meersweg 9a, Grou

Aanmelden Voor vrijdag 25 mei via info@wsbanja.nl

Organisatie Watersportbedrijf Anja

Op de boerderij 
Kom gezellig langs op de boerderij. Aai de lammetjes 

en kalfjes, ga mee tijdens een rondleiding over het 

melkveebedrijf of bezoek de boerderijwinkel met vers 

boerenschepijs en kaas. Ook wordt er een demonstratie 

schaapscheren gegeven.

Datum  zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018 

vanaf 10.00 uur

Plaats  ➐ Westersanning 1, Oudega 

Aanmelden Niet nodig

Organisatie Lyts Buthus

Wandeling De Kraanlannen 
Natuurgebied De Kraanlannen heeft sinds de inrichting 

in 1996 een grote aantrekkingskracht op water- en 

moerasvogels. Samen met een gids verken je het gebied  

te voet. 

Datum  zaterdag 26 mei 2018 

11.00 - 13.00 uur

Plaats  ❽ Eijzengapaed 5, De Veenhoop 

Aanmelden bij aanvang melden bij de receptie 

Organisatie De Veenhoop Watersport en Recreatie

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 zaterdag 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



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

je onder begeleiding van een kliminstructeur de negen meter 

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

water over met behulp van touwbruggen, evenwichtsbalken, 

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

Neem wel reservekleding mee!

Datum 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 

Praamvaart Warten 
Verken De Alde Feanen vanuit Warten per praam. Voor of na de 

vaart krijg je 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 Hellingpaed 3-9, Warten

Aanmelden  Niet nodig

Organisatie Museum Warten

Boerenmarkt en verhalen 
Onder de hooikap van Rijksmonument De Oud Friese 

Greidboerderij vind je een kleine boerenmarkt en demonstraties 

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

verhalen.

Datum   zondag 27 mei 2018 

Vanaf 11.00 uur

Plaats  ➎ Hellingpaed 3-9, Warten

Aanmelden Niet nodig

Organisatie Museum Warten

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 25 mei, zaterdag 26 mei en 

zondag 27 mei 2018

 15.00 – 17.00 uur

Plaats  ➐ De Stripe 12, Earnewâld

Aanmelden Niet nodig

Organisatie Stichting Skûtsjemuseum Earnewâld

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

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 �➑ MFC Oudega, Buorren 21, Oudega

Aanmelden Niet nodig

Organisatie Stichting Hattum de Vries

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

kruidenvrouw Tjitske Postma van de Krudwiizer, waarin 

alles wordt verteld over wat voor “Wilde” Kruiden er 

in de bermen en natuurgebied rondom Nationaal Park 

De Alde Feanen groeien. Ontdek waarvoor deze Wilde 

Kruiden worden gebruikt in de kruidengeneeskunde en 

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

Datum  zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018 

13.00 – 15.00 uur

Plaats ❿ It West 48, Oudega

Aanmelden via stjelp@camping-de-stjelp.nl

Organisatie Camping De Stjelp

Wild en Fauna
We zitten midden in prachtige natuurgebieden. Hierbij is het van 

essentieel belang dat er een natuurlijke evenwicht is tussen aan 

de ene kant de belangen van de flora, fauna en aan de andere 

kant de belangen van de boeren en andere gebruikers. De jager 

of faunabeheerder probeert dit zo goed mogelijk te handhaven. 

Meer informatie? Kom naar de stand ‘Wild en Fauna’ en kom 

meer te weten over jagers of faunabeheerders. De kinderen van 

basisschool SWS De Diamant uit Oudega zijn ook aanwezig op 

de camping en ontplooien gedurende de dag hun talenten met 

creatieve activiteiten.

Datum  zaterdag 26 mei & zondag 27 mei 2018 

14.00 – 16.00 uur

Plaats ❿ It West 48, Oudega

Aanmelden  Niet nodig

Organisatie Camping De Stjelp

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

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

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

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 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

26 skûtsjes en zeilpramen gaan 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. 

Turfrace 
Smallingerland 
25 en 26 mei 2018 
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Tijdschema

Zaterdag 26 mei 2018 Zondag 27 mei 2018

Info opening  25 mei op  np-aldefeanen.nl

Alle activiteiten zijn vrij 

toegankelijk. Naderhand 

zal de gastheer of  

–dame vragen hoeveel 

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!

Waardebepaling 
achteraf

GrouEarnewâld Oudega

13:00

14:00

11:00

17:00

15:00

10:00

12:00

18:00

16:00

Gratis  
fietsen  
afhalen

Gratis fietsen 
afhalen 

Open dag 

bezoekers- 

cen- 

trum 

Op de boerderij Op de boerderij 

Op de 
boerderij 

Op de 
boerderij 

GPS 
sloepentocht

GPS sloepen-
tocht

GPS  
sloepen- 
tocht 

GPS 
sloepentocht

Boerenmarkt, 
ambachten 
en verhalen 

GPS 
sloepentocht

GPS 
sloepentocht 

Verhaal skûtsje

21:00

22:00

23:00

00:00

Nachtvaren 
Earnewald 

Nachtvaren 
Warten  

Warten OudegaDe 
Veenhoop 

Grou Earnewâld Warten

Wandeling 
Kraanlannen 

Huifkar- 
tocht 

Wol- 
beleving 

Wol- 
beleving
 

Wild 
en  
fauna

Wandeling 
kruiden-
vrouw

Wandeling 
kruiden-
vrouw

Praamvaart

Praamvaart 

Wild 
en  
fauna

Maak je eigen 
pizza

Huifkar-
tocht 

Huifkar-
tocht 

Huifkar-
tocht 

Survival 

en klim-

muur 

Zeil-
clinic

Verhaal 
skûtsje

Geheimen 
van de 
Oude 
Venen 

Geheimen 
van de 
Oude 
Venen 

Maak 
je eigen 
pizza

Earnewâld Warten



Op vrijdag 25 mei vindt het 

Leeuwarden-Fryslân Culturele 

Hoofdstad 2018 project ‘Ontwakend 

Landschap’ plaats.

Tijdens deze expeditie smelten 

cultuur en natuur samen.  

Het arrangement begint met de 

opening van 'Vier De Alde Feanen': 

natuurbeleving met Prinses 

Irene en een lezing van Matthijs 

Schouten. Geniet daarna in de 

natuur van een driegangendiner 

van streekproducten. Vervolgens 

brengt een gids je naar een 

bijzondere locatie waar tenten 

klaarstaan om de nacht in door te 

brengen. Je slaapt op een stevig 

luchtbed met de zachte geluiden 

van de natuur op de achtergrond. 

De volgende dag word je gewekt 

met een gedicht of lied en 

muziek. Tijd om de natuur te 

gaan verkennen op het mooiste 

moment van de dag! Na deze 

ontdekkingstocht staat het ontbijt 

met lokale producten klaar en is 

het tijd om weer naar huis te gaan. 

Of om mee te doen met de diverse 

activiteiten, georganiseerd door 

ondernemers. Ook staat het je 

natuurlijk vrij om het park op eigen 

gelegenheid verder te ontdekken. 

Geniet optimaal van het 

Nationaal Park De Alde 

Feanen en Fête de la Nature. 

Via de pontjesroute kun je de 

activiteiten makkelijk fietsend of 

lopend bereiken. Alle pontjes in 

De Alde Feanen varen dagelijks 

van 10.00 tot 18.00 uur. Daarop 

zijn enkele uitzonderingen: 

de pont ‘De Grietman’ in de 

Veenhoop vaart tot 20.00 uur  

en de schipper van 'De Hin en 

Wer' in Earnewâld zet je zelfs 

over tot 21.00 uur op vrijdag 

en zaterdag. Tarieven variëren 

inclusief eventuele fiets van  

€1,- tot €1,60 per persoon,  

per vaart. 

Ontwakend Landschap Pontjes 

Kijk op de kaart waar  

de pontjes zijn. 

Kosten arrangement  

Ontwakend Landschap: 

€ 116,- per persoon

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 glazen turfateliers 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 

Leeuwarden 
- Fryslan 
culturele 
hoofdstad  
van Europa  
in 2018

Grou staat in 2018 in het 

teken van De Halbertsma’s; 

wereldburgers en iconen 

van de Friese taal en cultuur. 

Verhalenvertellers dragen, 

gedurende het Vier De Alde 

Feanen weekend, bij drie 

verschillende pontjes, werk voor 

uit de bundel ‘De Lapekoer fan 

Gabe Skroar’. 

Klinke & daverje!  

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 op de kaart waar de pontjes 

 zich bevinden.

Meer informatie en aanmelden kan via www.np-aldefeanen.nl 

Steun Nationaal Park  

De Alde Feanen

Ben je fan van Nationaal Park 

De Alde Feanen? Steun het park 

dan met een kleine financiële 

bijdrage. Hiermee draag je bij aan 

het behoud en onderhoud van  

de natuur in De Alde Feanen 

zodat we er allemaal nog lang  

van kunnen genieten! Kijk op 

www.np-aldefeanen.nl/doneren 

voor meer informatie. 



Zondag 27 mei, 12.00 – 16.00 uur

Op zondag 27 mei organiseert  

It Fryske Gea samen met Nationaal 

Park De Alde Feanen een open dag 

in en om het bezoekerscentrum 

te Earnewâld. Van 12.00 uur 

tot 16.00 uur worden er allerlei 

activiteiten aangeboden. 

Voor volwassenen zijn er 

vaarexcursies en verschillende 

demonstraties zoals palingroken 

en eendenkorfvlechten. Ook 

voor de kinderen is er genoeg te 

beleven, zoals broodjes bakken 

bij het kampvuur, knutselen, 

survivalbaan, springkussen, 

waterballonnen lopen, buikglijden 

en kaarsen maken van bijenwas. 

Drie afdelingen van IVN Friesland 

(gericht op het samen genieten 

van de natuur en educatie) en 

KNNV zijn ook aanwezig met 

informatiekramen, spelletjes 

voor kinderen, aquarium met 

waterbeestjes en de rijdende 

kijkhut ‘Turegluur’. Leer bij  

deze kraampjes meer over  

vogels en de natuur.

Excursieprogramma:

Vaarexcursie: ieder halfuur

Jeugdexcursie: 13.30 uur en  

15.30 uur

Survivalbaan: 12.30 uur, 13.15 uur, 

14.00 uur, 14.45 uur, 15.30 uur

Bezoekerscentrum

Centraal punt in het park is het      

       bezoekerscentrum aan de 

Koaidyk 8a te Earnewâld. Hier 

kun je o.a. terecht voor excursies, 

kinderactiviteiten, fiets-, vaar- 

en wandelroutes. Er is een 

interactieve expositie over het 

gebied, die een bezoek meer dan 

waard is. Speciaal voor kinderen 

is er een grote doe- en beleeftuin, 

waar ze naar hartenlust kunnen 

spelen.

Open Dag Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen 

Het bezoekerscentrum is van 

16 april t/m 30 september 

dagelijks geopend van  

10.00 - 17.00 uur

Kijk voor het volledige en 

actuele programma op 

www.np-aldefeanen.nl of 

www.itfryskegea.nl 

Toegang 

gratis!

Nationaal Park De Alde Feanen, 
laagveenmoeras met vele gezichten

Tips voor de volgende keer of foto’s die je 
graag deelt? Laat het ons weten!

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, Jikke Piersma,

Fonger de Vlas, Theo de Witte en eigen beeldmateriaal

www.facebook.com/vierdealdefeanen  
www.np-aldefeanen.nl

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 

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.


