
 

 

“MOAI SKARSTERLAN” 
 

Geslaagde excursie Moai Skarsterlân naar het Easterskar. 

 

Op de zonnige en praktisch windstille zaterdag 2 mei verzamelde een groepje 

leden en gasten van Moai Skarsterlân zich voor een excursie in het Easterskar.  

Rondleider Oene Kromhout van der Meer gaf een korte samenvatting van de 

ontstaansgeschiedenis van het gebied. Door turfsteken en turfbaggeren ontstond 

hier een gebied vol petgaten. Een deel daarvan is in de jaren vijftig in 

werkverschaffingsverband weer drooggelegd en in cultuur gebracht. Het was de 

vogelwacht van Sint Johannesga die begin jaren zestig ‘flink op de trom heeft 

geslagen’ om dit laatste stukje ‘wyldlân’ van petgaten en veenmoerasbossen te 

behouden. Daarna kwam dit schitterende natuurgebied van het Easterskar onder 

beheer van It Fryske Gea.  

Dat ze eer van hun inspanning hebben kon de groep aan den lijve ervaren. Mede-

rondleider en vogelkenner Andries Dijkstra maande de groep eens even héél stil 

te worden en te luisteren naar de verschillende vogelgeluiden. Onze rietvogels 

zijn nu nét weer terug in het gebied en de mannetjes zijn bezig hun territorium af 

te bakenen en een vrouwtje te lokken met hun gezang. Zo leerden de aanwezigen 

de zang en het gedrag van de Kleine Karekiet, de Rietzanger en de Snor te 

herkennen.  

Het Fryske Gea doet veel om de gevarieerdheid in deze biotoop te behouden. Als 

ze dat niet zouden doen wordt het één groot moerasbos, maar zonder de rijke 

verscheidenheid aan dieren en planten die er nu voorkomen. In de verte zagen we 

langs de nieuw gemaakte plassen een kolonie Aalscholvers en Visdiefjes. Net op 

het moment dat door de verrekijker de overkant van het water werd bestudeerd 

kwam er een groep Wulpen aan vliegen die neerstreken in het ondiepe water. 

Niet alle zomergasten zijn nog aangekomen. Het is bekend dat ook de Wielewaal 

in dit gebied broed, maar die is er nu nog niet gearriveerd. 

Verder werd uitgelegd hoe belangrijk het is de waterkwaliteit van dit gebied te 

beheersen. Zo is er een helofytenfilter in het gebied aangelegd. Het water komt 



uit de Tjonger in dit terrein met riet, wordt daar schoon en gaat tenslotte ook 

naar het Nannewiid. 

De otter is sinds kort ook doorgedrongen tot het Skar. Dat is mogelijk geworden 

door de aanleg van een duiker onder de Gaasterweg. Het Skar heeft daarmee een 

betere verbinding met de Brandemeer en de Rottige Meente waar de otter al 

eerder is gesignaleerd. 

Wat vegetatie betreft is er ook veel te genieten. Gagel, vroeger een belangrijke 

gebruiksplant staat er volop te geuren en ook het veenmosveen (een van de 

bouwstoffen van de grote hoeveelheid veen) begint weer goed te groeien. 

In twee uur tijd verkenden we een groot deel van het Easterskar, het smaakt naar 

meer. Zo’n prachtig, stil natuurgebied in onze ‘achtertuin’, voor iedereen 

toegankelijk via wandelpaden, kan men ook op eigen houtje verkennen. 

Informatie over het gebied is te vinden in het gidsje “Wandelen in het 

Easterskar” gratis te downloaden van de site van het Fryske Gea,  

www.itfryskegea.nl 
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