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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór  

21 augustus 2015 sturen naar: 
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Westerein 23, Harich 

  

De volgende editie verschijnt rond 5 september 

2015   

 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje 

plaatsen?  

Bel dan gerust Janette Everse 0514-681073 

Als u dit leest bent u waarschijnlijk al lid, maar misschien ook niet,  want we doen af en toe wat 
extra exemplaren van dit blad in brievenbussen van niet-leden. De vereniging Dorpsbelangen is 
er om voor u de zaken richting overheden te coördineren, met name de inspraak richting  
Gemeente is van belang. Eigenlijk behoort iedereen in het dorp dus lid te zijn. U krijgt  
bovendien 6 maal per jaar deze nuttige dorpskrant in de bus. Heeft u buren die nog niet lid 
zijn? Laat ze dan onderstaande bon uitknippen en inleveren bij de penningmeester of een 
ander bestuurslid. n.b: weet u uw IBAN of Bic nummer (nog) niet vul dan uw gewone rekening 
nummer in dan doen wij de omzetting. Als u uw e-mail adres invult krijgt u per mail de  

bevestiging van uw aanmelding en het lid nummer. 

Lid worden ?!?! 

Ja, ik word lid van de Vereniging Dorpsbelangen BMR 

Machtiging tot automatisch overschrijving: 

Hierbij machtig ik de Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs de contributie van  
momenteel € 8,50,- (zegge acht euro vijftig) eenmaal per jaar van mijn bank- of girorekening af 

te schrijven. 

Deze machtiging geldt tot wederopzegging. 

Naam …………………………………………………………………………………………………... 

Adres………………………………………………………………………………………………...... 

Postcode en Woonplaats…………………………………………………………………..…. 

Bank of Giro IBAN nummer…………………………………………………………………... 

Bic nummer van uw bank…………………………………………………………………..…. 

E-mail adres ……………………………………………………………………………………….... 
 
Handtekening………………………………………………………….  

 
Het adres van Dorpsbelangen is p/a Bram Boehlé, Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen. 
(bboehle@ziggo.nl)  
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advertenties 

HEERLIJK VAREN MET EEN LUXE OUTBOARD SLOEP OF GIETHOORNSE PUNTER

 KOM DEZE ZOMER ’S LANGS BIJ FAM. VAN DER ZEE / OP PAED IN RIJS EN  

ONTDEK ONZE VERRASSEND MOOIE OMGEVING OP EEN LEUKE MANIER OPNIEUW 

MIENTWEI 4B RIJS  TEL.:  0514-581753  OF  06-40413830 

SOLEX    SCOOTER   MOTORBOOT VERHUUR 
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Zaterdag 12 september 2015 organiseert de commissie Reünie 
BMR weer haar 5 jaarlijkse reünie voor oud-inwoners en  
inwoners van Bakhuzen, Murns en Riis, geboren voor 1966,  
in “de Gearte” te Bakhuzen. 

 

Oud-leerlingen geboren voor 1966 van de beide scholen zijn  
ook welkom op deze dag. 

 

Wil je aanwezig zijn op deze dag en heb je nog geen  
uitnodiging ontvangen, mail dan je volledige voornaam,  
achternaam en volledige adres gegevens naar  
reuniebmr@live.nl. 

 

Wij sturen je dan de uitnodiging voor de reüniedag. 

Telefonisch kun je ook contact opnemen met Bertus Mous 0514-581706 of Martinus de Vreeze 0514-581283  

Reünie Bakhuzen, Murns, Rijs 2015. 

St. Antoniusschool gebouwd in 1921 
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HELP!!!! 

Je kunt tegenwoordig geen krant meer open 

slaan, en naar een T.V. programma kijken, of 

er wordt weer een beroep gedaan op onze 

gemoedsrust. Er is altijd wel weer iets heel 

vreselijks gebeurd waar geld voor ingezameld 

moet worden. Je ziet de vreselijkste rampen 

je huiskamer binnendringen en je knijpt je 

tenen bij elkaar van al die ellende. Soms 

smaakt het avondeten minder lekker na al 

dat geweld.  

 

Tot overmaat van ramp gaat dan ook dikwijls 

de voordeurbel en staat er een buurtgenoot 

of kennis voor de deur met een collectebus 

voor je neus. Breed glimlachend vraagt hij of 

zij, of je een kleinigheid wilt geven voor een 

of andere lichamelijke kwaal die jou ook kan 

treffen, en waar nu veel geld voor moet  

komen omdat er een nieuw geneesmiddel 

gemaakt kan worden die kan helpen bij de 

genezing van die dodelijke kwaal….  

Je moet dan wel heel sterk in je schoenen 

staan en een hart van steen hebben om  

helemaal niets te geven, en de deur dicht te 

gooien. Natuurlijk geef je wat los geld en 

neem je gedwee een ‘dank je wel’ in ont-

vangst. Als de deur weer dicht is weet je 

soms al niet meer waarvoor die collecte was. 

Want door het jaar heen komt het hele  

lichaam wel aan de deur.  

Hart en vaat, maag, longen, spierziekte, 

darm - bot of leverkanker, suikerziekte, 

Alzheimer  enz, enz… Allemaal heel erg. 

Maar we hebben iets gegeven, het sust ons 

geweten. We kunnen weer met ons gewone 

leventje verder leven. Het rustige dorpse 

gebeuren van alle dag. 

Een pilsje bij Wil Domper of het Syltsje in 

het weekend, of voetballen, tennissen op ons 

mooie sportterrein.  

De Gearte waar altijd wel een of andere  

activiteit is om te ontspannen.  

En iedere twee maand ons dorps krantje, Op 

‘e Hichte  in de bus, waar alle activiteiten en 

kleine gebeurtenissen nog eens rustig na te 

lezen is….  

Zo’n krantje in elkaar zetten kost natuurlijk 

wel wat inspanning, maar is wel leuk werk 

waar wij dan ook erg leuke reacties op krij-

gen. Wij, als redactie komen zo ongeveer vijf 

of zes keer per jaar bij elkaar.  

Als groepje is het gezellig bijkletsen over van 

alles en nog wat, met daar tussendoor  

punten die in het volgende nummer komen. 

Het gaat er erg informeel toe. Het klikt best 

wel in onze redactie. Geen ellende of stress, 

maar gewoon effe bijkletsen. Wat wil je nog 

meer, prima toch?   

Maar!!!! Ook bij ons is toch langzaamaan het 

besef gegroeid dat er op korte termijn  

nieuwe redactieleden moeten komen. Want 

in de toekomst stoppen er een paar van ons 

om praktische redenen. Dat wil niet zeggen 

dat ze het zo maar los laten. Maar wel dat 

het verstandig zou zijn als er nu al een of 

twee nieuwe krachten ingewerkt zouden  

worden. Vooral mensen die met een  

computer kunnen werken zijn zeer welkom. 

Dus .. voel jij je aangetrokken om ons bij te 

staan, bel dan Janette Everse 0514 – 681073, 

of praat eens een keer met een van de  

andere leden. HELP om ons krantje ook in de 

toekomst te behouden.  

Geen ellendige beelden op T.V. geen nare 

berichten op de radio of in de krant, en ook 

geen schooiende collecte aan de deur, maar 

direct helpen met het instant houden van 

onze eigen Op ‘e Hichte. Zeker weten dat je 

resultaat hebt bij iedere uitgave en het kost 

je geen cent. Alleen maar een paar uur per 

twee maanden.  

En.. Heel goed voor je gemoedsrust.  

De Eachtaister. 
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Ook deze zomer ff de boer op met FF Boeren! 

 

De zomer is in aantocht, dus organiseert FF Boeren!, 
na twee succesvolle eerdere edities, weer opendagen 
op de boerderij. FF Boeren! is een initiatief van LTO 
Noord, VVB Gaasterland e.o, Boerinnen van nu en de 
Agrarische Jongeren Gaasterland met als doel het 
platteland dichter bij de burger te brengen, te laten 
ervaren hoe het is op de boerderij. 
 
De verschillende vormen van landbouw zullen worden 
belicht d.m.v. het openstellen van zoveel mogelijk 
verschillende soorten bedrijven binnen de agrarische 
sector. Dit jaar doen er naast verschillende soorten 
melkveebedrijven ook een geitenboerderij mee, een 
paardenboerderij, een akkerbouwer en ook kan men 
oude tractoren bewonderen. 
 
De organisatie is er in geslaagd weer drie  
afwisselende routes samen te stellen op 23 juli, 30 
juli en 6 augustus. Tussen 11.00 en 18.00 uur gaan de 
deuren open en zijn er tal van leuke en leerzame 
activiteiten, voor jong en oud! Kom kalfjes aaien, 
geitenijs proeven, kijken bij het melken, lammetjes 
knuffelen en nog veel meer! De boeren staan klaar 
om u te ontvangen, rond te leiden en al uw vragen te 
beantwoorden!  
 
De deelnemende boeren kunt u hieronder  vinden, 
maar ook  op www.ffboeren.nl. Ook op Facebook (FF 
Boeren) en Twitter (@FFBoeren) worden de  
deelnemers voorgesteld en blijft u op de hoogte van 
het laatste nieuws. Men kan de routes lopend (de 
routes verschillen wel in lengte!), per fiets of auto 
afleggen. Ook bij regenachtig weer zijn de routes 
prima te doen, er zijn immers allemaal  
binnenlocaties! 
 
FF Boeren! 
Voorzitter: Josien Tuinier 
Harichsterdyk 14 
857 RL Harich 
Tel.: 06-29200443 
josienbruinsma@hotmail.com 

Naam: Adres:   

23 juli 

Molen de Kaai J. Lolkema, Bolwerk Z.Z. 81 

Sloten 

  

Fam. W. Velt-

man 

Lytse Jerden 2 Wyckel 

B. Dooper Delbuursterweg 17, Sondel 

Fam. W. de 

Vries 

Sondelerdyk 2 Sondel 

Fam. Deinum Sondelerleane 5 Sondel 

30 juli 

Fam. J. Tuinier Harichsterdyk 14 Harich   

Fam. D. 

Koopmans 

Harichsterdyk 22 Harch 

Fam. R. 

Falkena 

Harichsterdyk 24 Harich 

Fam. D, A en J 

de Vries 

Harichsterdyk 54 Harich 

Fam. S, B en 

D.A. Albada 

Frisbuorren 4 Harich 

6 augustus 

Fam. R. Alten-

burg 

Hege Bouwen 21 Nije-

mirdum 

  

Fam. P.J. Fer-

dinands 

Hoitebuorren 18 Nije-

mirdum 

Fam. S. Dooper Star Numanwei 11 Nije-

mirdum 

Fam. W. Ep-

pinga 

Lyklamawei 6 Nijemirdum 

Fam. S. en J.D. 

Bokma 

Hoitebuorren 15 Nije-

mirdum 

De deelnemers van 2015: 

Het bestuur van FF Boeren! hee� er weer zin in! 

Achter van links naar rechts: Jetze Terpstra, Walte Veldman, Dominicus Ketelaar 

Voor van links naar rechts: Jacoba van der Werf, Josien Tuinier, Willeke Veldman  
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Wim Bubberman, nog steeds Bakhuster 

 

Bakhuizen, 

Dit is een verhaal van een oude man van 79 jaar die tot zijn 17e jaar in Bakhuizen gewoond heeft maar zich nog 

steeds een Bakhuster voelt. 

Volgens mijn gevoel was Bakhuizen toen een streng Rooms dorp van ongeveer 200 families, waarvan 190 streng 

Rooms waren en een paar anders waarvan ons gezin er een was. Wij waren streng Gereformeerd, maar waren 

voor de rest gewoon mede Bakhusters. Mijn vader was meester op de Hervormde school en kwam net als mijn 

moeder uit Rotterdam. Ze spraken dan ook geen woord Fries.  

Ben geboren in het rode boerderijtje schuin tegenover de Roomse kerk.  

 

 

In 1941 zijn we verhuisd naar Middenpaed  MB279 waar ik de 

rest van mijn Bakhuster leven heb gewoond. Het huis en de  

grote houten schuur staan er niet meer. (-het huis links 

naast de elektriciteitsmast-red.) 

 

 

Toen ik 4 jaar was moest ik naar de kleuterschool en die was 

bij de nonnen in de Mariahof. Ik was de eerste thuis die het 

Onze Vader uit mijn hoofd op kon zeggen, dat had ik geleerd 

van , ik meen, zuster Theogretra. Regelmatig moesten we naar het kerkhof om bij de kruisbeelden te bidden, ik 

ging gewoon mee en als we op het kerkhof om de hoek gingen, daar stond een dikke struik, dan was het rennen 

om op de knielbank te kunnen knielen anders moest je in het grind knielen. Dat was op een gegeven moment 

afgelopen en werd ik naar huis gestuurd als de anderen naar het kerkhof gingen. 

Mijn vriendjes, Wim de Vreeze, Tjeerd Bult, Herman Konst, Cor van Hinderine, en nog meer en die waren alle-

maal Rooms maar dat was helemaal geen enkel  

probleem. Als ze een enkele keer bij ons kwamen eten dan werd er door hen gewoon op hun manier gebeden en 

daar wachten wij dan op. Het maakte geen enkel verschil of je Rooms was of iets anders, we waren allemaal 

Bakhusters. 

 

Toen mijn moeder in 1945 heel erg ziek werd en we allemaal vreesden voor haar  

leven, werd ze op de achterbank van de taxi van Durk Lolles naar het ziekenhuis in Heerenveen gebracht. ’s 

Avonds werd in de Roomse kerk  tijdens de mis voor haar  

gebeden. Gelukkig is ze er helemaal bovenop gekomen. Op een zondagmorgen, we  

zaten na kerktijd aan de koffie, werd er ‘volluk’ geroepen en kwam Nammele Huitema binnen. Hij zei: “Meester 

ik weet dat u op zondag niet werkt, maar ik doe het wel en ik moet morgenavond naar school en begrijp bepaal-

de sommen niet. Wilt u mij  

helpen?” Natuurlijk werd Nammele geholpen en na afloop vroeg mijn moeder hem: “Nammele er zijn hier zoveel 

Roomse meesters en juffrouwen, waarom ga je daar niet naar toe?” Zijn antwoord was, in het Fries: “Juffer er is 

maar een meester in  

Bakhuizen en dat is meester Bubberman. “ Wij waren dus volledig Bakhusters met alles en nog wat. 
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Nog iets; veel Bakhusters hadden een bijnaam, geen scheldnaam, maar een bijnaam, zo was die van ons de Bups. 

Toen mijn zwager voor de eerste keer in Bakhuizen kwam en hij aan iemand, vroeg waar de familie Bubberman 

woonde, zei die persoon; ik denk dat je De Bups bedoeld en die woont daar. Hij kwam dus op het goede adres  

terecht. 

Als ik nu in Bakhuizen kom ga ik weer een ritje maken door het dorp, eerst naar de  

Mariahof, dan via mijn geboortehuis, naar het Middenpaed, langs het   

transformatorhuisje naar Bult en de Blauw en dan nog 

een keer langs de school, die er niet meer is en dan naar 

Mirns, dan langs het kerkhof naar het “strand” waar we 

heel wat keren geweest zijn. 

Heb de rest van mijn leven op diverse plaatsen gewoond, 

maar hoe dan ook ik ben en blijf een Bakhuster. 

 

Wim Bubberman 

Moordrecht 

Even puzzelen.. 
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Gidsenkamp 2015    

Na weken van voorbereiding zette de ‘gidsen’ woensdag 13 mei af naar Appelscha voor het jaarlijkse  

gidsenkamp. Alle ouders waren vertegenwoordigd om ons er heen te brengen. 

Het was mooi weer en de voorspellingen waren goed. 

 Bij aankomst een bakje koffie met cake en wij konden beginnen met bedden opmaken en slaapkamers verdelen. 

Wie slaapt bovenop het stapelbed en wie beneden? Het is altijd weer een strijd maar het lukt altijd weer. De 

leiding begon in de tussentijd pannenkoeken te bakken die binnen een mum van tijd op waren! Er was een mooie 

speeltuin en veld bij de boerderij . Hier werd goed gebruik van gemaakt. Maar ook kon de 1e activiteit al worden 

uitgevoerd. Een piepschuimhart vol steken met stukjes stof. Dit bleek nog een hele klus maar het begin kon  

worden gemaakt. Rond acht uur werd het thema bekend gemaakt door de leiding. Met een optreden  

sprookjesfiguren werd , op de muziek van ‘een zomer met jou’ (van Tim Douwsma en Monique Smit) een nieuwe 

tekst gezongen: ‘Drie sprookjes dagen met ons!” een groot succes want iedereen zong mee. Het is nog meerdere 

keren dat weekend gezongen door de meiden. ‘s Avonds werd een ‘sprookjesmodeshow’ gehouden. Met  

schminken en verkleden werd het een bonte avond. Alette en Marije waren er voor de muzikale begeleiding. Dit 

viel zeer in de smaak. Ook een stoelendans en dansen mochten niet ontbreken. En vooral de avond bingo van 

Uilkje niet!  Als Doornroosje werd dit gepresenteerd. We waren niet kapot te krijgen deze 1e avond maar hebben 

toch een goeie rustnacht gehad! 

Donderdag ochtend gezellig met z’n allen eten en voor je het wist zat alles al weer in de speeltuin. We kregen 

uitleg over de bonte avond die georganiseerd word door Alette en Marije. (Zij zijn mee geweest ivm hun studie –

en de gezelligheid!-). En toen nog even de schuimharten afmaken. Wat een werk maar wat zijn ze mooi  

geworden.                  
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Na een broodje tussen de middag gingen we ’t spoor volgen naar de zandvlakte. Hier hebben we in groepjes  

spellen gedaan en lekker gespeeld. De middag vloog om en bij thuiskomst konden we ons gaan voorbereiden op de 

‘bonte avond’. We kregen een liedje uitgekozen mbv het draaiend rad. We konden ons verkleden, schminken,  

dansen, zingen of toneelspelen. Wat we maar wilden om dit liedje ten uitvoer te brengen. Voor sommige groepjes 

was dit niet gemakkelijk maar ze kregen professionele hulp van ‘juf Marije’! Super!!  

 

Na een maaltijd van bami met van alles en nog wat kon de avond los barsten.  Wat waren ze fanatiek en  

enthousiast. ‘Disco Alette en Marije’ hielden nooit weer op. En toen moest er ook nog een nachtbingo worden 

gedraaid. De ogen vielen er haast bij dicht maar we gingen voor de leuke prijzen! Vooral de parfum en zaklampen 

waren zeer in trek bij de dames. Het werd weer een latertje maar dan vallen de oogjes zó dicht!! 

Vrijdagochtend baalde iedereen dat dit alweer de laatste dag was van ons kamp. En dat betekend naar het  

attractiepark ‘Duinezathe’!! Dus eten en je klaar maken en alles weer in pakken. Binnen 5 minuten lopen waren 

we in het park en met de zon erbij was het daar best vertoeven. Alle attracties werden goed gebruikt en met een 

patatje erbij vloog de dag om! Om half vijf stonden de ouders ons op te wachten bij de boerderij:… op naar huis! 

Het was weer voorbij.. 

Wij denken dat iedereen met een tevreden gevoel over het gidsenkamp naar huis is gegaan. Met veel belevenissen 

in het hoofd om thuis te kunnen vertellen. 

We hopen dat het ons mogelijk wordt gemaakt om volgend jaar weer met jullie op kamp te kunnen gaan. Al werkt 

de gemeente hier niet echt aan mee. We zullen creatief moeten zijn, maar daar valt bij de gidsen niet over te 

twijfelen. Wij doen ons best en hopen jullie na de vakantie weer terug te zien op de gidsenzolder. (Je krijgt een 

briefje via school wanneer we weer beginnen. Ook voor de nieuwelingen uit groep vier.) 

Fijne vakantie allemaal en Bakhuizen e.o. bedankt voor jullie medewerking! 

Namens alle gidsen leiding: Marjet Cosa, Uilkje Boltjes, Tineke de Ridder, Ria vd Kooi, Jannie Lycklema en onze 

penningmeesteres Charina Sikkes. Zij heeft onze club helaas moeten verlaten om in Damwoude te gaan wonen. 

Charina bedankt voor je hulp bij de Gidsen en tot ziens! 
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cursus In Balans 
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Uitkomst enquête van het BMR energie initiatief (BEI) 

In de periode 25 maart – 25 april is een enquête gehouden onder alle inwoners van BMR om de mening te peilen 

over energie- besparing, opwekking en collectief inkopen. 

Er zijn circa 600 enquête formulieren uitgezet. Daarvan zijn 68 formulieren ingevuld ingeleverd. Dat lijkt weinig 

maar was boven onze verwachting, representatief en leverde veel bruikbare informatie op.  

Algemeen kan worden gesteld dat er veel belangstelling is om aan energie besparing/opwekking te doen. De twee 

hoofd onderwerpen die er uit springen zijn: 

Collectief zonnepanelen aanschaffen en installeren ( 38 belangstellenden). 

Collectief energie inkopen (36 belangstellenden) 

Verder gaven 12 personen aan actief te willen meewerken binnen de commissie BEI aan energie besparing, energie 

opwekken en energie inkopen. Deze enthousiaste mensen zijn benaderd om hieraan invulling te geven. 

Vragen over de enquête en de resultaten via dorpsbelangbmr@gmail.com  of Willem Gerrits (0514-581325) 

Vervolgstappen. 

Het is de bedoeling om een energie-spreekuur te houden waar inwoners van BMR terecht kunnen met vragen, 

op het gebied van energie(besparen, opwekken, inkopen) en het energielabel van hun woning, en  

deskundig antwoord krijgen. 

Onderzoek is gestart om te bezien of aansluiting moet worden gezocht bij een bestaande energie coöperatie 

of dat BMR er zelf één opricht. 

Er zullen verkennende gesprekken worden gevoerd met 100% groene energie leveranciers over collectief  

inkoop mogelijkheden. 

Er wordt een nieuw collectieve zonnepanelen actie opgezet waaraan weer iedereen kan meedoen. 

Alle ingediende suggesties (zoals een zonneweide) worden nader bekeken op haalbaarheid. 

 

Tot slot nog dit. 

Iedereen die de enquête niet heeft ingevuld maar wel wil meedoen, kan zich altijd melden via  
dorpsbelangbmr@gmail.com of 0514- 581325 en is van harte welkom. 

 
Volg ons op de website (www.bakhuizen.nl)  voor de laatste informatie over de stand van zaken! 

Op 29 april om 16 uur werd in de Vlindertuin Lemmer het feit gevierd dat Bezoe-

kerscentrum Mar en Klif alweer 10 jaar deze Vlindertuin, eigendom van de  

Gemeente De Friese Meren,  in beheer heeft.  

Om dit te vieren was wethouder Durk Durksz op bezoek. Hij kreeg het eerste exemplaar van het jaarverslag 2014 

van de Vlindertuin overhandigd. Daarna gaf Ytsen Kooistra er een rondleiding voor alle aanwezigen. 

De Vlindertuin ligt midden in Lemmer, tussen de Rondweg, de Oude Tramdijk, de Urkerstraat en het fietstunneltje 

en is een natuurlijke oase in stedelijk gebied.  

In tien jaar is de Vlindertuin van een stukje drassig grasland uitgegroeid tot een veelzijdig halfwild bosgebiedje 

midden in Lemmer. Door het relief en de waterpartijen zijn er op dit kleine stukje grond tientallen verschillende 

hoekjes ontstaan met hun eigen microklimaat: nat, droog, open beschut, zonnig, schaduw enz. De biodiversiteit 

ervan neemt nog steeds toe. Er groeien meer dan honderd soorten planten en tientallen soorten vlinders, libellen, 

bijen, hommels enzovoorts worden er gezien. 

Vrijwilligers helpen bij het onderhoud, en houden bij wat er allemaal aan planten en dieren in de Vlindertuin 

voorkomt. De waargenomen aantallen vlinders en libellen worden gerapporteerd aan de Vlinderstichting te  

Wageningen.  

Basisscholen kunnen de Vlindertuin gebruiken voor hun natuuronderwijs, en het terrein is verder het hele jaar 

voor iedereen vrij toegankelijk . 

In het seizoen van mei – september is er Iedere eerste zondag van de maand om 14 uur een rondleiding.  

Vlindertuin Lemmer  
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GIF 

Gelukkig zijn er in onze buurt nog behoorlijk wat 

huismussen. 

Wetenschappers hebben inmiddels het verband 
aangetoond tussen het gebruik van  
neonicotinoïden  en de achteruitgang van  

insectenetende vogels. 

Dankzij het gebruik van deze troep zijn er straks 
geen spreeuwen, veldleeuweriken, zwaluwen,  

mussen, ringmussen en andere vogels meer. 

Zoals elke week open ik de fotomail "Landschap, natuur en vogels in Zuidwest Fryslân" van Jan Tijsma. Ik heb 
me daar ooit op geabonneerd; erg mooi en fijn om te ontvangen. Elke foto krijgt altijd commentaar van Jan, 

deze keer schrik ik ervan: 

Neonicotinoïden…probeer dat maar es uit te spreken. Je breekt er je tong over. En wat is het? Ik herken het 
woord nicotine in ieder geval, dus het zal niet goed voor je longen zijn. Wanneer ik op onderzoek uitga, kom 
ik zomaar in een gruwelijk horrorverhaal terecht. Het is een bestrijdingsmiddel wat onder andere als een 
soort van jasje toegevoegd wordt aan zaaigoed van landbouwgewassen. Neonicotinoïden maken de plant van 
binnenuit giftig, deze giftige verbindingen komen binnen enkele weken voor het overgrote deel in de bodem 
terecht. 't Doodt niet alleen de plaagdieren, wetenschappelijk onderzoek heeft keihard uitgewezen dat ook 
vlinders, hommels, wilde bijen en vogels eraan dood gaan! De bestuivers zijn van levensbelang voor de natuur 
en heel veel landbouwgewassen. Het middel is in 2013 voor 2 jaar verboden in de Europese Unie, binnenkort 

loopt het verbod af. 

 

Tijdens een etentje ontmoet ik Ronald Schouten, hij is bereid met mij over gif en andere zaken te spreken. 
Ronald heeft zich in 1997 aangesloten bij Gaasterland Natuurland, omdat hij zich zorgen maakte over het 
verloop van de EHS in Gaasterland en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Hij heeft 14 jaar in het bestuur  

gezeten, waarvan 7 jaar als voorzitter en is nog steeds fanatiek donateur. Zijn doel is echt natuurherstel. 

  

Ronald, waarom zou ik niet gewoon gif mogen gebruiken in mijn eigen tuintje? 

Niemand kan het je verbieden. Je bent niet illegaal bezig. 

Als je gif gebruikt, doe je meer kwaad dan alleen dat bestrijden wat je wilt bestrijden. Het is net als met drank: 
het maakt meer kapot dan je lief is. De meeste bestrijdingsmiddelen, zoals fungiciden, pesticiden of herbiciden 

zijn a-selectief. Dat wil zeggen dat ze op een levenssysteem ingrijpen. 

  

Levenssysteem? 

Ja, stel je wilt de rat bestrijden. Je ontwikkelt een gif dat de lever van de rat uitschakelt. De lever kan de rat niet 
meer ontgiften, dus de rat gaat dood. De kadavers ontbinden en het gevolg is dat deze stof in het milieu terecht 
komt, dat is onvermijdelijk. Via voedsel of drinkwater komt het in andere zoogdieren terecht waardoor deze ook 
zullen sterven. Dat geldt niet alleen voor wilde dieren, maar ook voor (landbouw)huisdieren en onszelf. Want wij 
hebben immers ook een lever. Daarom zal dit middel niet door de toelatingscommissie komen en dus niet op de 

markt. 

Maar stel je wilt een aaltje doden in de bodem en je voegt een middel toe dat dit voor je regelt. Dan dood je niet 
alleen dat aaltje, ook allerlei aanverwante soorten leggen 't loodje. Maar omdat het hier “slechts om lagere  
levensvormen” gaat is het “ethisch aanvaardbaar” en wordt dit middel wel toegelaten. Daarmee wordt een  
compleet ecosysteem ontwricht. In dit geval het bodemleven. Dat wordt bedoeld met ingrijpen op een l 

evenssysteem. 

  

Dus je begaat een soort van massamoord? 

Dát doe je eigenlijk. 



 29 

 

 

Te bedenken dat dit continue overal om ons heen gebeurt, dat is bijna te groot om te beseffen.  

Wat kan ik eraan doen? 

Elke burger heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat kan je laten zien middels je stemgedrag en als consument 
waaraan je je geld uitgeeft. 

Daarmee kan je sturen en heb je meer macht dan je denkt. 

  

Ja, maar hoe kan het dat gif zo vrijelijk in de handel verkrijgbaar is? 

Omdat er een enorme politieke en bestuurlijke lobby achter zit van fabrikanten en grootverbruikers.  
Neem bijvoorbeeld Bayer. Er zijn 6 jaren van procederen nodig geweest voordat Bayer in 2012 op bevel van de  
rechter inzage gaf in rapporten over hoe hun bestrijdingsmiddelen werken, over de neveneffecten en de  
samenstelling. Zo'n fabrikant pikt de vraag op uit de samenleving, bijvoorbeeld hoe bestrijd ik mieren. Ze duiken het 
laboratorium in en gaan aan de slag. Hun belang ligt helemaal niet bij de neveneffecten, dus waarom zouden ze 
geld verspillen aan onderzoek daarvan? Het zijn ongeruste mensen uit de maatschappij die deze  
verantwoordelijkheid op zich nemen. Zij verenigen zich in allerlei clubs, zoals bijvoorbeeld Milieudefensie.  

Het oneerlijke is dan ook nog dat de (kostbare) bewijslast ligt bij die ongeruste mensen. 

  

Maar dan komt de fabrikant ermee weg 

Heel lang al. 

Sinds kort is dit aan het veranderen. Het Europese Hof heeft in 2013 een uitspraak gedaan over het aan banden  
leggen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Maar de Nederlandse landbouwlobby is zó sterk, dat ze er steeds 
voor een paar jaar onderuit komen. Ook anderszins wordt het aan banden leggen van bestrijdingsmiddelen op hoog 
niveau op alle mogelijke manieren gefrustreerd. Er gaat bijzonder veel geld om in deze sector en ons milieu,  

inclusief onze gezondheid, wordt daar graag voor opgeofferd. 

  

Het is toch verdorie bekend wat het aanricht? Hoe kan je dan toch zulk gif gebruiken, zonder dat je geweten 

opspeelt? 

Korte termijn denken. 

Na ons de zondvloed. 

Grosso Modo onderneemt de Nederlandse landbouw absoluut niet verantwoord in maatschappelijk opzicht. Maar als 
consument zijn we ook schuldig, want wij vergen niet van de landbouw dat ze zich maatschappelijk  
verantwoordelijk gedraagt. We rennen massaal naar de supermarkt voor de goedkoopste prijs. Dát vinden we pas 

echt belangrijk. 

  

Dat is nogal wat 

Ja, maar ik denk dat het de waarheid is. 

  

Is er geen andere manier? 

Zeker wel! Onze landbouw is de Nederlandse schaal ontgroeid. Er wordt in Nederland een veelvoud geproduceerd 
van wat we zelf nodig hebben. Het is een export artikel geworden. Er wordt niet stilgestaan bij wat het aanricht in 
het buitenland (ontbossing, maatschappelijke ontwrichting, armoede) en aan eigen land en bodem (verdroging,  
vermesting, verzuring, verarming). Bovendien vult het de schatkist. Dit heeft een ondermijnende werking op de 
vruchtbaarheid en de veerkracht van Nederland en alles wat hier leeft, waaronder de mens. In een zee van  
intensieve landbouw liggen snippertjes natuurgebied. In feite zou het net andersom moeten zijn, landbouwgebied 

zou in de robuuste armen van het natuurlijke systeem ingebed moeten zijn. 

 

Gelukkig hebben we ook biologische boeren toch? 

Gelukkig wel, al is het aantal nog maar minimaal. Maar ik ben blij met de tegenstroom. 

De bioboer heeft door dat het huidige systeem, een systeem waarbij de landbouw de grenzen van ecosystemen 

schoffeert, doodloopt (letterlijk en figuurlijk). 
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Waarom? 

Omdat het natuurlijke systeem zorgt voor evenwicht, een kringloop van mineralen, water, plaagbestrijding, 't gaat 
erosie tegen en houdt de vruchtbaarheid op peil. Intensieve landbouw verkracht en ontkracht dit mooie systeem. 
Het is niet overdreven om te zeggen dat de intensivering van de landbouw momenteel de grootste bedreiging van 

ons welzijn is. 

 

Begrijp je hoe het zover heeft kunnen komen? 

Ja, het zijn geleidelijk verlopende processen. Je wordt erin meegezogen als het ware. Er is druk op de boeren.  
Velen worden door machtige banken in een ijzeren greep gehouden. Zij moeten alles uit de grond persen. En uit hun 
dieren, uit zichzelf en vaak ook uit het gezin. In feite zijn zij zelf tot melkkoe van financiële instellingen verworden. 

In deze tredmolen is er weinig ruimte om te veranderen. Helaas de realiteit van veel boeren. 

Kort gezegd is de situatie zo overspannen en complex, dat het lijkt of er eerst een crisis uit moet breken vóór er iets 
gaat veranderen. Ik vrees dat de crisis de vorm krijgt van een gezondheidscrisis. We hebben daar al een voorproefje 
van gehad met de Q-koorts in Brabant enige jaren terug. Naast enkele doden leven er thans honderden mensen tot 
hun dood met een chronische ziekte. En nog steeds wordt er niet ingegrepen en zoekt de sector wanhopig naar  
technocratische oplossingen om maar te blijven groeien. Het wachten is op de zoveelste uitbraak van vogelgriep of 

varkenspest. 

  

Hoe kan een boer de ommezwaai maken om biologische boer te worden? 

Dat begint in het hoofd. 
Door in te zien, dit gaat fout. Dit is niet duurzaam. 
Je kan op zoek gaan naar alternatieven, zo kom je terecht bij mensen die al eerder deze weg zijn gegaan. Je kan 
een traject in gaan om je bedrijf om te vormen en een ecokeurmerk te verkrijgen. Zo’n traject duurt vaak jaren 

want de bodem voldoet niet zomaar aan de voorwaarden. 

  

Hoe kunnen wij de boer steunen? 

Door biologische producten te kopen. 

  

…tjee. Wanneer ik zo naar huis fiets, langs de landerijen en weitjes blijkt de gedachte "wat ben ik lekker in de 

natuur" opeens niet waar 

De meeste mensen leven in steden. Voor hen geldt al snel, wanneer ze eens uit de stad komen en de fiets pakken of 
gaan wandelen, dat ze in de 'natuur' zijn. Terwijl ze zich feitelijk in landbouwgebied bevinden. Wij krijgen dit vanaf 
de wieg voorgeschoteld. De boer is voor velen nog steeds de mens die in nauw contact met de natuur gezonde en 
verantwoorde producten voorbrengt. De realiteit staat daarmee in schril contrast. Toch wordt dit beeld zorgvuldig 
door uitgekiende commercie in stand gehouden. We zijn als westerse mens enorm losgeraakt van de natuur en  
weten eigenlijk niet meer wat echte natuur inhoudt. Een vele Friezen aansprekend voorbeeld zijn weidevogels.  
Deze vogels horen van origine bij uitgestrekte veenmoerassen. Deze moerassen zijn op grote schaal gecultiveerd 
tot weilanden. Slechts een handjevol soorten (vele andere soorten zijn roemloos ten onder gegaan) heeft zich weten 
aan te passen aan haar nieuwe omgeving. Dat wil zeggen, tot nu dan. De resterende grutto’s proberen nu wanhopig 
te overleven in "natuur” gebieden, waar in onbruik geraakte landbouwmethoden worden aangewend om ze nog enig 

perspectief te bieden. Je zou er hard om kunnen lachen als het niet zo’n dramatische en intrieste constatering is.  

Zelfs de zielige 15% die over is van onze biodiversiteit staat zwaar onder druk. 

  

Ik voel me machteloos, de gezondheid van de aarde is een zaak van ons allemaal 

Je omschrijft hoe ik me voel. Het is vechten tegen de bierkaai. We beseffen te weinig de betekenis van “Moeder 
Aarde”. Al het leven speelt zich af in de zgn “biosfeer”, een dun schilletje om onze aardbol heen. Te vergelijken 
met het witte laagje tussen schil en vruchtvlees van een sinaasappel. Daarin zweeft de mensheid rond als een foetus 
in de baarmoeder. Door onze ongebreidelde groei in aantal en consumptie stevenen we regelrecht af op een  

spontane abortus. Ik vrees dat we al in reservetijd leven. 

Middel wat je als burger hebt is je stemgedrag, het je eigen maken van duurzaamheid en dat tot uitdrukking laten 

komen in hetgeen waaraan je je geld uitgeeft. 
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Terwijl ik naar huis fiets, mijmer ik wat na over de laatste zinnen van het interview...we leven in reservetijd…
kunnen we nog scoren in blessuretijd? We hebben in ieder geval de vrijheid om te stoppen met gif in onze  
eigen tuin, zodat de bodem met haar bewoners, de bestuivers en de vogels bij ons veilig zijn. Eenmaal thuis 
google ik op "gifvrij tuinieren" en raad eens wat, ik kom al snel op de site van de gemeente Maastricht.  

Zij blijken een gifvrij beleid uit te oefenen, ik citeer de site:  

De gemeente bestrijdt onkruid zonder het gebruik van chemische middelen. Zo voorkomen we verontreiniging 
van de grond en het grondwater. We vragen ook aan u om bij het tuinieren en het onderhoud van terrassen en 
opritten geen chemische verdelgingsmiddelen te gebruiken. Want een gezond leefmilieu is van belang voor ons 

allemaal. 

Door het gebruik van chemische middelen met het bestanddeel glyfosaat kunnen planten en dieren uitsterven. 
Bovendien komt het via het grondwater of het riool terecht in het oppervlaktewater. Dat leidt tot hogere kos-

ten voor de productie van veilig drinkwater. 

 

Tips voor trottoir en terras 

• Wortelonkruiden zoals riet, zevenblad en heermoes kunt u voorkomen door antiworteldoek aan te brengen 
onder tegels of straatstenen. 
Zorg er verder voor dat de tegels goed aansluiten en gebruik grof zand tussen tegels of klinkers. Door de open 
structuur zakt het regenwater sneller in de diepere grondlagen en krijgen planten nauwelijks kans om te  
groeien. Zand en blad op de bestrating geeft planten kiemmogelijkheden. Veeg de verhardingen daarom  

regelmatig met een stevige bezem.  

• Als er al onkruiden zijn, dan kunt u deze bestrijden door de bovengrondse delen van planten telkens weg 
te halen, te branden of te overgieten met heet water. De planten raken hierdoor uitgeput en verdwijnen. Bij 
tuincentra of boerenbond zijn onkruidkrabbers en onkruidbranders voor particulier gebruik te koop. Een oud 

schilmesje werkt vaak ook al goed. 

Groene aanslag op uw terras verdwijnt met behulp van een harde bezem en groene zeep. Op sommige  

verhardingen kunt u ook een hogedrukspuit gebruiken. 

Tips voor uw tuin 

• Een dichte, gezonde grasmat gaat onkruidgroei en mos in het gras tegen. Sterke graswortels zorgen voor 
een sterk gazon. Bevorder de graswortelgroei door een paar maal per seizoen met een riek gaten in de boven-
laag te prikken. Dit verbetert de lucht- en waterhuishouding rond de wortels. Gebruik verder geen kunstmest. 

Door kunstmest wortelt het gras oppervlakkiger en verzwakt de grasmat. 

• Hou er bij de aanleg rekening mee dat gras zon nodig heeft. Gebruik op schaduwplekken een  

schaduwgrasmengsel. 

• Maai het gras niet te kort. Daardoor kan gras afsterven waardoor ongewenste planten hun intrede kunnen 

doen.  

• Gebruik in een bloementuin bodembedekkende planten en zorg dat planten tegen elkaar aan groeien. Ze 

vormen zo een dichte laag waardoor ongewenste planten geen kans krijgen. 

• Trek grote onkruiden met de hand uit de grond. Het voordeel hiervan is dat u heel selectief te werk kunt 

gaan. Kiemende plantjes kunt u verwijderen door te schoffelen. 

Sommige wortelonkruiden (zevenblad, kweek, heermoes) zijn hardnekkig. Indien u deze planten niet wenst, 
dan moet u ze volledig verwijderen. Zorg dat ook alle stukken wortel worden afgevoerd omdat ieder achterblij-
vend stukje wortel weer kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Omspitten verergert het probleem. (Ik las elders 
dat je karton, zonder inkt of etiketten, over stukjes tuin met bijv. zevenblad kunt leggen, dit bedekken met 
aarde en nieuwe planten, zo komt er geen licht bij het zevenblad en sterft het uit. Je kan zevenblad goed eten, 
het zit vol met bruikbare stoffen. Lekker door pesto bijvoorbeeld, of groene smoothies. Geldt voor veel 

'onkruid' overigens!) 

Wilt u toch bestrijdingsmiddelen gebruiken, neem dan biologisch afbreekbare producten. 

Tot slot, ik hoop dat onze gemeente de Fryske Marren ook gifvrij tuiniert of gaat tuinieren! 
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Oud Papier 

Op zaterdag 13 juni en zaterdag 11 juli 2015 wordt het 

oud papier weer opgehaald. Het papier graag goed  

bundelen of verpakken in een doos. 


