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Transacties 2015

Soort transactie Naam gebied Omschrijving Oppervlakte

1. Aankoop Barfjild – Alde Feanen Grasland 1.8540 ha

2. Aankoop Bosk fan Jonkerslân Bos 3.4760 ha

3. Aankoop De Burd - Alde Feanen Grasland 0.1960 ha

4. Aankoop De Burd - Alde Feanen Polderdijk 0.2145 ha

5. Aankoop Heide Hulstreed onder Jubbega Heide 2.7720 ha

6. Aankoop Ketliker Skar Bos met heide 1.4285 ha

7. Aankoop Helomapoolder/Helomabos - Lendevallei Grasland 3.0855 ha

8. Aankoop Zwattediekien - Lendevallei Grasland 0.7220 ha

9. Aankoop Peazemerlannen Grasland 13.3663 ha

10. Aankoop buiten begrenzing Warkumerbinnenwaard Grasland met hok 2.2227 ha

11. Pachtovereenkomst De Burd, Lendevallei en Ketlikerheide Grasland 51.5060 ha

12. Legaat Mandelijen onder Bakkeveen en Mantgumer Nijlân Grasland 27.5750 ha

13. Ruiling Alde Feanen Grasland -0.3750 ha

14. Verkoop Súdermarpolder Ligboxenstal -0.2025 ha

Totaal toename eigendom en 

beheer

107.8410 ha

1.  Het perceel maakt onderdeel uit van de zomerpolder die ingeklemd ligt tussen de boezemkerende weg de 
Wolwarren en de Wijde Ee.

2.  Dit bos wordt It Fryske Gea in een soort leenconstructie in vijf jaar geschonken. Betreft loofbos op een overgang van 
zand naar veen.

3.  Betreft zes kleine perceeltjes die een onderdeel vormen van grotere percelen die al in bezit zijn van onze vereniging.
4.  Het betreft een perceel waarop de boezemkerende polderdijk ligt en het vormt onderdeel van de zuidelijke oever 

van de Biggemar.
5.  Het perceel bestaat grotendeels uit heide, bossage en een dobbe, die ongeveer 15 jaar geleden is opgeschoond.
6.  In het bosgedeelte komt een dassenburcht voor. Naar het zuiden toe ligt een fraai heideven dat een aantal jaren 

geleden is opgeschoond. Rondom het ven en meer naar het zuiden toe bestaat het terrein uit heidebegroeiing van 
dop- en struikheide. De heide is goed onderhouden.

7.  Het perceel grenst oostelijk aan het Helomabos en noordelijk aan de pas ingerichte Scheltingapolder. Op het 
perceel bevindt zich langs de oostgrens een boomwal met oude eiken. Het is een restant van het bos dat eertijds is 
ontgonnen.

8.  Dit was nagenoeg het laatste perceel in de Utterdieken aan het Zwattediekien wat nog niet in eigendom was van It 
Fryske Gea.

9.  It Fryske Gea had de Peazemerlannen al 30 jaar van Wetterskip Fryslân in beheer. Omdat dit buitendijkse gebied 
geen functie heeft voor de waterkering kon It Fryske Gea het nu aankopen. De totale oppervlakte die is aangekocht 
is ca. 498 ha. In het overzicht staat 13 ha. Deze oppervlakte is extra aangekocht boven wat It Fryske Gea al in beheer 
had.

10.  Dit perceel ligt in het uiterst zuidelijke puntje van de Jouke Sjoerdspolder. Op het perceel staat ook een hok met 
achterstallig onderhoud.

11.  Betreft percelen die It Fryske Gea tijdelijk in pacht heeft van Provinsje Fryslân.
12.  Door een legaat van mevrouw I. Terpstra werd onze vereniging eigenaar van deze gebieden. Het gedeelte in de 

Mandelijen onder Bakkeveen ligt in het oorsprongsgebied van het Ald Djip en maakt grotendeels deel uit van 
de EHS. De verwerving brengt de inrichting die op stapel staat een stuk dichterbij. Het andere deel ligt in het 
Mantgumer Nijlân. Dit is agrarische grond dat in verpachte staat is geschonken.

13.  Na herijking van de EHS is een perceel van It Fryske Gea buiten de EHS komen te liggen. Deze grond kon nu worden 
uitgeruild. De Nederlands Hervormde Gemeente Earnewâld had een perceel in eigendom dat in de EHS ligt. Dit 
perceel is geruild met het perceel dat na de herijking buiten de EHS is komen te liggen.

14.  Deze ligboxenstal is in 2012 in een grote aankoop mee gekocht. In de stal wordt in de winter ruige stalmest 
verkregen in een potstal. Deze wordt gebruikt voor het weidevogelgebied in de Súdermar. Met de pachter is 
de afspraak gemaakt dat hij de stal kan kopen met het beding dat de stal zal worden ingezet ten behoeve van 
natuurbeheer.


