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Afgelopen twee jaren zijn de mensen als nooit tevoren 
de natuur om hun heen gaan herontdekken. Veel 
wandelen en bewust geworden dat de omgeving om 
ons heen best wel een fijn woon- en werkklimaat is maar 
ook zorg van ons vraagt. Toch is dat bewustzijn lang niet 
bij iedereen aanwezig.

Zien we die schoonheid en kwetsbaarheid van de 
directe natuur om ons heen? De vanzelfsprekendheid 
dat we flora en fauna hebben, betekent ook dat we ons 
er voor in moeten blijven zetten.

Met elkaar zijn we gebruikers van dat mooie landschap. 
En wie onderneemt in Fryslân heeft belang bij de 
instandhouding van de natuur, want wonen en werken 
in een prettige leefomgeving is voor iedereen profijtelijk. 
Ons bestuurslid Arend Kolhoff presenteerde recent in 
onze bestuursvergadering een schets waarin nogmaals 
duidelijk werd hoe wij veelal groene- en blauwe diensten 
afnemen van ons landschap. Het is goed om daar even 
bij stil te staan. Wat is de ecologische voetafdruk van 
jouw bedrijf op het Friese landschap? Voelen wij dat ook 
zo? En wat voor bijdrage kunnen wij dan leveren om het 
landschap in stand te houden? 

Vragen die we ook graag met jullie delen. Dat kan 
bijvoorbeeld mooi tijdens onze unieke zomerexcursie op 
vrijdag 24 juni. We nemen je dan namelijk graag mee 
voor een exclusieve vaartocht over het IJsselmeer in 
verband met de aanleg van de vismigratierivier bij de 
Afsluitdijk. SAFE THE DATE!

In deze nieuwsbrief vertellen we ook graag wat meer 
over een project dat mede dankzij onze stichting is 
gerealiseerd: de uitkijktoren bij het Bûtefjild. Verder is 
er weer heel wat te melden over ons pilotproject ter 
verbetering van de biodiversiteit op bedrijfsterreinen én 
maken we nader kennis met ons bestuurslid Jan Postma. 

Kor Bolhuis, voorzitter

“JILD TE WINNEN IS IN GEUNST, 
’T GOED TE BRÛKEN IS IN KEUNST”    
Wij geloven dat het Friese bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in  
de ontwikkeling van het Friese landschap. Wij willen dat dit landschap, 
deze natuur, onze leefomgeving, hét voorbeeld voor de rest van 
Nederland wordt en daarom mobiliseert en inspireert Ynnatura het 
Friese bedrijfsleven en zijn medewerkers om hier actief aan bij te dragen.

Deze bijdrage is in 1995 in de basis gestart met de oprichting van de 
stichting “Ynnatura, bedrijven voor It Fryske Gea”. Door als ondernemer 
Ynnatura te ondersteunen, adopteer je als het ware het Friese 
landschap. Tientallen bedrijven nemen deel aan dit sterke netwerk. 
Spreekt dit aan? Dan is Ynnatura zonder twijfel ook een passend 
“bedrijfsterrein” voor jouw organisatie!

Voor meer informatie www.ynnatura.nl                                                      

‘Onze stichting geeft bedrijven en organisaties de 
mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan de 
kwaliteit van de Friese natuur. Deelname aan Ynnatura is 
niet alleen een uiting van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, het betekent ook dat je deel uitmaakt 
van een inspirerend groen netwerk van gelijkgezinde 
bedrijven die elkaar jaarlijks ontmoeten tijdens een 
veldexcursie of een bedrijfsbezoek.’
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VERGADEREN IN EEN NATUURLIJKE OMGEVING
Een vergadering, een speciaal overleg, een bijzondere bijeenkomst, een brainstormsessie… Soms is het heel goed om 
dat op een andere plek, buiten het eigen bedrijf te organiseren. It Fryske Gea beschikt in Bakkeveen, Eernewoude en 
Hallum over prachtige vergaderlocaties. Allemaal gelegen in een uniek stukje Fryslân. Ideaal voor een vergadering buiten 
de deur! Alle locaties staan in rechtstreekse verbinding met 
een prachtig natuurterrein: De Alde Feanen, Noard Fryslân 
Bûtendyks, het Ketliker Skar en het Mandefjild. Zo is het 
mogelijk als onderdeel van het programma of na afloop de 
natuur te verkennen onder leiding van een enthousiaste gids 
die graag als gastheer namens de Friese natuurorganisatie 
optreedt.

De accommodatie en de excursie worden je als donateur 
van Ynnatura aangeboden. Alleen de extra cateringkosten 
zijn voor jouw organisatie.  
Zie www.itfryskegea.nl/in-de-natuur/vergaderen voor de 
vergaderlocaties en maak er gebruik van!

Ynnatura biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid 
zich te verbinden met het werk van de natuurbescherming 
in Fryslân door concrete en herkenbare projecten van It 
Fryske Gea te ondersteunen. Zoals onlangs de realisatie 
van een bijzonder uitkijkpunt bij het natuurgebied het 
Bûtefjild tussen Ryptsjerk en Feanwâlden, die mede dankzij 
een financiële bijdrage van de stichting kon worden 
gerealiseerd.

Even uitrusten tijdens een bezoek aan het natuurgebied 
het Bûtefjild kan sinds kort op een heel bijzondere plek aan 
het Koekoekspaed. Hier staat nu een uitkijktoren met een 
zitbank, ook wel ‘Skûltsje’ (het Friese woord voor schuilplek) 
genoemd, ontworpen door architect Nynke Rixt Jukema. 

Het is bedoeld voor wandelaars, fietsers of 
waterrecreanten die een bezoek brengen aan het 
Bûtefjild. Om uit te rusten, te genieten van de omgeving 

of onderweg iets te eten en drinken. De uitkijktoren is vrij 
toegankelijk en staat circa 800 meter van de Ottemawei 
(waar een parkeerplaats voor de auto is). Het geeft een 
prachtig uitzicht over het natuurgebied Sippen-finnen 
en ligt naast het Ottema-Wiersmareservaat. De Sippen-
finnen is een uniek gebied dat buiten het broedseizoen 
via een pontje te bereiken is. Exmoorpony’s begrazen het 
gebied.  
Voor een gebiedskaart: www.itfryskegea.nl/
natuurgebied/butefjild/gebiedskaart

Nieuwe projecten
Het bestuur van Ynnatura heeft besloten als nieuwe 
projecten verzoeken van It Fryske Gea te honoreren 
betreffende financiële steun voor restauratie van het 
veensluisje bij de Veenhoop en een educatieprogramma 
over de otter.

BIJZONDER UITKIJKPUNT  

KOEKOEKSPAED BÛTEFJILD
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Op 31 maart konden we in Energie Kenniscentrum Leeuwarden een algemeen 

format presenteren voor het verbeteren van de verscheidenheid aan flora en 

fauna op een bedrijfsterrein. Het binnen het pilotproject “Samen investeren in 

biodiversiteit” ontwikkelde format wordt inmiddels toegepast bij negen bedrijven op 

de industrieterreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar. In de 

toekomst zal het ook bruikbaar zijn voor bedrijfsterreinen elders in Fryslân. Inmiddels 

bestaat er belangstelling voor vanuit het bedrijfsleven en gemeentes uit verschillende 

delen van de provincie. 

FORMAT VOOR VERBETERING 
BIODIVERSITEIT OP 
BEDRIJFSTERREINEN
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In het met hulp van ecologisch adviesbureau Faunax 
ontwikkelde format wordt uitgegaan van een ontwerp voor 
maximaal haalbare biodiversiteit. Peter de Boer legt uit: ‘Als 
uitgangspunt is een denkbeeldig bedrijfsterrein genomen. 
Hierin zijn alle mogelijke faunavoorzieningen, zoals nestkasten 
voor holenbroeders, vleermuiskasten, speciale kasten voor 
slechtvalk en torenvalk, amfibieënpoelen, nectarkroegen, 
bloemrijke perken, bloemrijke zadenmengsels en een 
uitgekiende beplanting voor insecten etc. voor het verbeteren 
van de biodiversiteit op een bedrijfsterrein meegenomen 
en afhankelijk van de wensen en (on)mogelijkheden van 
het betreffende bedrijf inpasbaar. Ook beheermaatregelen 
zoals een aangepast maaibeleid, het aanbrengen van 
composthopen en een beplantingsplan voor struiken en 
bomen maken deel uit van dit natuurinclusieve ontwerp. 
Zo kan met hulp van het format voor elk bedrijf een 
gedegen biodiversiteitschets worden gemaakt waarbij de 
aanpassingen op den duur leiden tot een gezondere bodem, 
een betere luchtkwaliteit en een verhoogde opname van 
CO2 en stikstof.’

Advisering en ontzorgen
Bedrijven kunnen bij de toepassing van het format worden 
ontzorgd door de verschillende coördinerende taken over 
te laten aan een projectmanager van Ynnatura. Voor 
het uitvoeren van de noodzakelijke nulmonitoring en het 
opstellen van een biodiversiteitschets zal deze een ecoloog 
inschakelen.
Voor de uitvoering (en eventueel ook het onderhoud) van de 
biodiverse maatregelen wordt aanbevolen dat alle partijen 
hiervoor hetzelfde “groenbedrijf” inschakelen. Zo is voor 
het pilotproject succesvol contact gezocht met Oosterhof 
Holman Groen. Hiermee komt er meer eenheid in het project, 
kunnen de kosten worden beperkt en kan waar mogelijk het 
beheer- en onderhoudsbeleid van privaat en openbaar 
terrein in overeenstemming met elkaar worden gebracht. 

Terugverdienmodel mogelijk
In het format is ook een voorbeeld van kostenvergelijking 
opgenomen. Als het onderhoud van een biodivers ingericht 
bedrijfsterrein af wordt gezet tegen het onderhoud van 
strak gemaaide gazons, gesnoeide hagen en geschoffelde 
tuinen dan is een ruime besparing op de onderhoudskosten 
haalbaar. Worden ook de ontwerp- en aanlegkosten 
van een biodivers bedrijfsterrein meegerekend dan is een 
terugverdienmodel mogelijk doordat door de besparing op 
de onderhoudskosten de investeringskosten op een gegeven 
moment worden terugverdiend.
Volgens Jan Postma van Van Assen Recycling, één van de 
deelnemende bedrijven, kan het zakelijk uit maar is de morele 
overtuiging dat zoiets nodig is, een belangrijker argument: 
‘Wij zijn als Friezen opgegroeid in de natuur en er gaat 
jammer genoeg veel natuur verloren. Wij voelen als bedrijf 
ook een morele verplichting om iets terug te doen voor de 
natuur.’

“SAMEN INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT”
Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein is positief. Een 
grotere verscheidenheid in flora en fauna is goed voor de 
natuur. Tevens bevordert het de leef- en werkomgeving, 
het leidt voor de werknemers tot minder stress en meer 
beweging en daardoor tot een hogere productiviteit en 
minder verzuimdagen. En… het is bovendien een prachtig 
visitekaartje! 

Bij bedrijven bestaat interesse voor het verbeteren van 
de biodiversiteit, maar vaak weet men niet hoe dit te 
implementeren binnen de organisatie en zijn er geen 
human resources om dit te ontwikkelen en te realiseren. 
Om de biodiversiteit op bedrijfsterreinen en complete 
industrieterreinen te verbeteren, is Ynnatura het pilotproject 
‘Samen investeren in biodiversiteit’ gestart op de 
industrieterreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch 
bij Eastermar. Een belangrijk onderdeel van het project is 
het ontwikkelen van een algemeen format, een blauwdruk 
voor een schets ter bevordering van de verscheidenheid 
aan flora en fauna op een bedrijfsterrein, dat in de toekomst 
ook toepasbaar zal zijn voor andere bedrijven(terreinen), 
ongeacht de grootte, in Fryslân. 

Het project wordt financieel gesteund door de Provinsje 
Fryslân, Stichting FB Oranjewoud, It Fryske Gea en het ELFPO 
(Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland).

Voor meer informatie: www.ynnatura.nl of stuur een  
berichtje naar Theun Wiersma, (projectleider) via 
t.wiersma@ynnatura.nl

EERSTE RESULTATEN WILDCAMERA’S 
Omdat monitoring en kennisdelen ook een belangrijke 
rol speelt in dit project zijn voor het doen van 
nachtelijke waarnemingen cameravallen geplaatst 
op de bedrijfsterreinen en de openbare ruimtes. De 
resultaten worden per drie maanden door Robin Fokker, 
medewerker van ecologisch bureau Faunax, verwerkt 
en zijn te zien via de website van de stichting:  
www.ynnatura.nl/nieuws
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Jan Postma

“Ik hoefde niet lang na te denken toen ik voor 

de functie van bestuurslid bij Ynnatura werd 

gevraagd. Het sluit mooi aan bij wie ik ben als 

persoon. Het klopt gewoon allemaal.” Aan het 

woord is een enthousiaste Jan Postma, sinds kort 

bestuurslid van Ynnatura.

Jan Postma (1990) is geboren en getogen in Surhuizum, 
waar hij naar volle tevredenheid woont met zijn vrouw 
en twee kinderen. “Een wat ouder vrijstaand huis, 2.000 
m2 grond, wat kleinvee, kippen, duiven… dat past bij 
mij. Mijn werk speelt zich vooral op kantoor af, maar ik 
mag graag buiten bezig zijn. Ik wordt ook altijd vrolijk als 
alles in het voorjaar weer gaat bloeien. Vroeger was ik 
als kleine jongen al veel buiten: hutten bouwen, vissen, 
eieren zoeken… Niet elk ei ging overigens mee naar huis. 
Als het een ‘broedsje’ was, lieten we het liggen. En als ik 
nu wandel en ik hoor een ‘ljip’, dan ga ik nog wel even 
kijken maar neem de eieren niet meer mee.”

Leven met de natuur zat er bij Postma al jong in:  “In 
de basisschoolleeftijd (ik was 10) richtte ik een eigen 
natuurclub op met wat vriendjes. We bouwden hutten, 
maakten vogelkastjes die we ophingen en we haalden 
bijvoorbeeld lege flessen op en gaven het statiegeld 
aan It Fryske Gea.”

Geen wonder dat hij indertijd naar de land- en 
tuinbouwschool wilde. Maar het werd de Havo te 
Buitenpost, richting natuur en techniek. Daarna volgde 
een aantal jaren aan de NHL te Leeuwarden en 
uiteindelijk civiele techniek aan de Hanzehogeschool 
te Groningen “Ontwerp, constructie en beheer van 
de gebouwde omgeving, ook wel grond-, weg- en 
waterbouw genoemd, sprak me aan. Na mijn studie kon 
ik het geleerde in de praktijk brengen toen ze bij Jelle 
Bijlsma BV een calculator en uitzetter zochten.”  
Zijn eerste project werd de herinrichting van 
natuurgebied de Alde Feanen. “Veel buiten en in 
de natuur, midden in de rietvelden, dat paste wel 
bij mij. Daarna volgden projecten in diverse andere 
natuurterreinen, ophogen van kades, oeverwerken etc. 
Ik deed dat werk met plezier.”

Postma werkt nu tien jaar bij Jelle Bijlsma BV. “In 
die tijd is de organisatie enorm gegroeid. Ik kon 
meegroeien, kreeg mogelijkheden voor het volgen van 
opleidingen en ben nu hoofd uitvoering en lid van het 
managementteam. Helaas kom ik daardoor nu wel 
minder buiten.”

Hij houdt van zijn woonomgeving, van de natuur 
dichtbij zoals de Surhuizumermieden, maar is ook een 
beetje verliefd op de Alde Feanen. “Met een kano 
varen door de petgaten. Je komt er geen mens tegen. 
Dat geeft mij het gevoel dat de natuur met rust wordt 
gelaten. Geen aangeharkte paden, bomen in rijen, 
aangelegde beplanting etc. Daar geniet ik van.”

Vanuit zijn werk was Jan Postma op de hoogte van het 
bestaan van Ynnatura. “Ons bedrijf is al jaren donateur 
van de stichting. Ik vind het fijn dat ik daarin nu als 
bestuurslid ook zelf wat kan betekenen. Vroeger was 
iedereen meer gericht op het bedrijf bezig en moest 
de natuur wijken. Gelukkig stellen tegenwoordig steeds 
meer bedrijven zichzelf de vraag wat de consequenties 
van de bedrijfsvoering is voor de natuur. Ynnatura kan 
bedrijven en natuur dichter bij elkaar brengen.”

NATUUR IS EEN DEEL  
VAN MIJN LEVEN
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SAFE THE DATE:  
VRIJDAG 24 JUNI
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Tot slot organiseert Ynnatura regelmatig een 
speciale ‘donateursmeeting’ in één van de vele 
natuurterreinen van It Fryske Gea. En ‘last but not 
least’: het jaarlijkse uitstapje. Eén keer per jaar 
worden de donateurs (en hun partners) van de 
stichting uitgenodigd voor een zeer bijzondere 
activiteit! Dit jaar zal dat zijn op vrijdag 24 juni van 
15.30 tot 19.30 uur op de Afsluitdijk. Er volgt nog een 
persoonlijke uitnodiging, maar noteer dit alvast in 
de agenda!

NATUUR IS EEN DEEL  
VAN MIJN LEVEN

Jouw bedrijf mag de maatschappelijke 
betrokkenheid via Ynnatura best tonen. En 
dat kan! Donateurs van Ynnatura hebben 
het recht het Ynnatura-logo als teken van 
de ondersteuning te voeren. Bijvoorbeeld op 
briefpapier, folders, brochures of digitaal op 
de website of de digitale nieuwsbrief. Ook heb 
je de mogelijkheid om ten behoeve van jouw 
organisatie kosteloos van een aantal diensten 
van It Fryske Gea gebruik te maken.

Bijvoorbeeld een speciale excursie 
voor directie, raad van commissarissen, 
managementteam of bijzondere relaties van 
jouw organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een 
vaar- of wandelexcursie zijn. Zo beschikt It 
Fryske Gea over een excursieboot voor een 
boeiende vaartocht, maar ook over kano’s. It 
Fryske Gea verzorgt de boot, de kano’s en de 
begeleiding. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met het se-
cretariaat via info@secretariaat@ynnatura.nl
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www.ynnatura.nl

DEELNEMENDE BEDRIJVEN
Antea Group – Heerenveen
Asfalt Productie Kootstertille BV – Kootstertille
ARCADIS Nederland BV – Assen
Assurantiekantoor Siebe de Vries – Heerenveen
BASF Nederland BV – Heerenveen
Brouwer & Brouwer BV – Eastermar
Camping It Wiid - Earnewâld
Carrosseriefabriek Heiwo BV – Wolvega
Clear Mind IT-Consultancy - Luxwoude
Combex Bouwlogistiek BV – Kootstertille
Consolis VBI BV – Eastermar
Cruydt-Hoeck – Nijeberkoop
De Friesland Zorgverzekeraar – Leeuwarden
De Waard Grondverzet BV – Zeewolde
De Wit en Dijkstra Netwerk Notarissen – Sneek
Eelerwoude Adviesbureau – Diever
Energie VanOns – Groningen
Frisia Zout BV – Harlingen
GroenLeven BV – Leeuwarden
Haaima Groep – Leeuwarden
Home Center – Wolvega
Jelle Bijlsma BV – Gytsjerk

Koninklijke Oosterhof Holman – Grijpskerk
Koninklijke Smilde BV – Heerenveen
Liander NV – Duiven
Makelaardij Terpstra BV – Heerenveen
Matser Beheer BV – Spier
MUG Ingenieursbureau BV – Leek
NAM BV – Assen
Nederlandse Gasunie NV – Groningen
Noorderlinge Verzekeraars – Leeuwarden
Okkinga Communicatie – Bolsward
Raadsma IJzerhandel BV – Dokkum
Rabobank Drachten Noordoost Friesland – Drachten
Rotshuizen Geense Advocaten – Leeuwarden
SchuttersMGZ  – Hasselt
Stertil BV – Kootstertille
Stichting FB Oranjewoud – Oranjewoud
Van Assen Recycling BV – Kootstertille
Van der Veen & Kromhout – Gorredijk
Vermilion Energy BV - Harlingen
Wind Groep – Drachten
Wurkz TS – Burgum  
Zwanenburg Projecten - Heerenveen

BESTUUR: 
- Kor Bolhuis (voorzitter)
- Annemarijke Haaima (secretaris)
- Annelie Bleckman (penningmeester)
- Jan Postma
- Arend Kolhoff
- Henk de Vries (adviseur)

SECRETARIAAT 
Marjan Backx
Klamp 17, 8502 BK Joure
secretariaat@ynnatura.nl

PROJECTLEIDER
Theun Wiersma
Lisdodde 28, 9207 AS Drachten
t.wiersma@ynnatura.nl

“JE BEDRIJF VERBINDEN  
MET DE NATUUR,

DAT DOE JE DOOR DEEL  
TE NEMEN AAN YNNATURA”


