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03-04-2014: Informatiebulletin nr. 12, 01 van 2014  
 

Geachte leden, 

In dit eerste informatiebulletin van 2014 onder andere een verslag van de zeer 

geslaagde excursie Akmarijp/Blaugêrzen. 
 

Moai Skarsterlân is een organisatie die zich sterk maakt voor natuur en 

landschap. Zij komt in actie wanneer er bedreigingen zijn en van tijd tot tijd 

organiseert zij excursies. Voor de komende tijd richten we ons onder anderen op 

de plannen voor ‘Park Heremastate’. 
 

Verslag excursie Akmarijp/Blaugêrzen 
 

Moai Skarsterlân organiseerde op zaterdagochtend 29 maart een excursie naar 

het cultuurlandschap van Akmarijp en natuurgebied de Blaugêrzen. De uitleg ter 

plaatse kwam van landschapshistoricus Jacob van der Vaart en van Marjon 

Kommer van Staatsbosbeheer. “Nooit geweten dat deze eindeloze, groene 

grasvlakten zulke ‘schatten’ herbergen”, kon na afloop uit de mond van een 

aantal deelnemers worden opgetekend. 

 

Het is hier allemaal cultuurland leerden we, door mensen aangelegd gebruikt en 

beheerd. De ontginning van dit gebied is zo rond het jaar 1000 begonnen vanuit 

Akkrum aan de Boorn. Tot dan was het een nat veenmoeras. Vanaf de Boorn is 

de ontginning in lange stroken langzaam opgeschoven naar de plekken waar nu 

dorpen zoals Terkaple, Akmarijp en Snikzwaag liggen. Die dorpen hebben in de 

tussentijd niet altijd op dezelfde plek gelegen. Het veen werd met lange sloten 

ontwaterd en drooggelegd en vervolgens gebruikt als bouw- en grasland. Het 

veen daalde toen, net als nu, door ontwatering. Werd het te nat dan schoof het 

hele dorp met kerk gewoon op.  

Bij nauwgezette bestudering van het landschap zijn de sporen van duizend jaar 

ontginningsgeschiedenis hier nog terug te vinden. Vooral het verloop van 

kavels, eeuwenoude sloten en vaarten en plekken waar eeuwen geleden 

boerenhuizen en een kerk stonden, vertellen een verhaal van de geschiedenis van 

dit ogenschijnlijk lege gebied. 

Een groot deel van het oude cultuurland is nu unieke natuur. De Blaugêrzen, zo 

vertelden de mensen van Staatsbosbeheer, vormen met zo’n 90 ha 



aaneengesloten blauwgraslanden een natuurgebied van Europees niveau en kent 

met zo’ n oppervlakte elders zijn gelijke niet.  

Wij zagen in het nog drassige land veel weidevogels: kieviten, grutto’s, 

tureluurs, wulpen, bergeenden en in de verte zelfs een groep kemphanen. Otters 

zitten hier nu ook en zijn zelfs op Youtube te zien.  

In de zomer is hier een unieke vegetatie te bewonderen. Reden om na het 

broedseizoen en voor het maaien in juli/augustus nog eens een kijkje te gaan 

nemen. Het ligt zo ongeveer in de voortuin van alle Jousters. 

Gaat U de volgende keer ook mee? 

Dat kan: meldt U aan! 

 
 

Contributie 2014. 

Alle leden die de contributie 2014 al hebben betaald, hartelijk dank. 

De leden die de contributie nog niet hebben voldaan verzoeken wij, om de 

bijdrage 2014 (€5,00) één dezer dagen over te maken. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Met een vriendelijk groet, 

Sisca Vierstra, voorzitter Moai Skarsterlân. 

 

Website: www.moaiskarsterlan.nl    

E-mail: info@moaiskarsterlan.nl  

Bank: IBAN NL 76 RABO 01549.25.535 
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