DE RIJPERKERKSTERPOLDER

Louis Dijkstra

Ten westen van de Westerdyk, de weg die Tietjerk
met de "TrynwSlden" verbindt, ligt de Rijperkerksterpolder. Deze cirka 200 ha grote polder bestaat
uit hoog- en laaggelegen graslanden met een enkel
stuk bouwland, boezemlanden, open water, petgaten, twee eendenkooien en enige verspreid voorkomende elzenwilgen broekbosjes. Het gebied
maakt onderdeel uit van de zgn. Groene Ster, is eigendom van de gemeente Leeuwarden, maar in
erfpacht uitgegeven aan it Fryske Gea, voor een
periode van vijftig jaar.

toe gevonden plantensoorten (plm. 180) zich ongetwijfeld uitbreiden. Enkele minder algemene plantensoorten die vrij talrijk voorkomen zijn: waterdrieblad, dotterbloem, krabbescheer, grote ratelaar, zeegroene
muur, zwanebloem, holpijp, veenpluis, veenreukgras,
platte rus, waterkruiskruid, moeraszoutgras en diverse
fonteinkruid-soorten.
Vooral de eeuwenoude Kooibossen zijn rijk aan pad-

destoelen. Bij een éénmalige inventarisatie op 20 oktober 1981 ontdekte G. Stobbe in de Buismans Kooi
maar liefst 59 soorten op een oppervlakte van een halve hektare.
De kleine roofdieren bunzing, hermelijn en wezel zijn
vrij talrijk. Ze worden niet vervolgd en de schade die ze
toebrengen aan de weidevogels, behoort men te accepteren. Ook soms minder gewenste diersoorten als

De Rijperkerksterpolder vormt een uitloper van het
Lage Midden van Friesland en ligt op de grens naar het
'Friese Wouden'-gebied. Hetwestelijkgedeelte van de
polder bestaat uit laaggelegen (plm. 1 m beneden
NAP) veengronden en het oostelijk gedeelte uit relatiefhooggelegen (plm. 0,45 m boven NAP) zandgronden. De overgang van hoog naar laag is heel geleidelijk. Vanaf ca. 1200 werd het gebied oa. doormiddel van bedijking ontgonnen. De gronden bleven evenwel hun reliëf voor het grootste deel behouden.
Natuurwaarden
De uitgestrekte wei- en hooilanden vormen voor de vogels ideale broedgebieden. Soorten als kievit, grutto
en scholekster komen talrijk voor. De meer kritische
soorten als tureluur, kemphaan, gele kwikstaart,
slobeend en zomertaling treffen een geschikt biotoop
aan in de vochtige, onbemeste hooilanden. In het rietmoeras dat voor de boezem ligt (de Koekoekspetten)
broeden roerdomp, waterral, bruine kiekendief, tafelen krakeend. Het hier groeiende wilgenstruweel bezwijkt soms letterlijk onder het gewicht van de duizenden spreeuwen die hier een slaapplaats zoeken en vinden. De grootste waarde bezit het gebied door het feit,
dat 2/3 van de graslanden in de late herfst, winter en
het vroege voorjaar onder water staan. Dit "bütlan"
wordt door tienduizenden kolganzen en smienten als
slaapplaats gebruikt. Grote aantallen andere trekvogels pleisteren in het gebied in voor- en najaar. In de
eendenkooien broeden bijna ieder jaar de ransuil, de
boomvalk en de torenvalk.
De verschillende grondsoorten waaruit de bodem bestaat, plus de faktor hoog-laag (droog-nat) bieden een
uitstekend potentieel voor een gevarieerde flora. Door
een goed beheer van het terrein zal het aantal tot nog
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mol en rat worden door de marterachtig en gereguleerd. Hazen komen veel voor in de polder en een enkele maal wordt een ree waargenomen. In de avondschemering jagen verschillende vleermuissoorten boven het open water en boven de vochtige riet- en graslanden. De zeldzaam wordende visotter is helaas de
laatste paar jaar niet meer gezien. Een vrij zeldzame
bewoner van de ruigtelanden is de Noordse woelmuis.
Graslandgebruik vóór 1975
Het dorp Rijperkerk dat op een zandrug ligt heeft een
lintbebouwing. Bij de ontginning van de 'woeste gronden' heeft men vroeger gekozen voor een opstrekkende verkaveling. Dit houdt in dat de aanwezige hoge en
lage gronden zo eerlijk mogelijk zijn verdeeld. Hierdoor kreeg iedere boer één of meer 'ütgongen', dwz.
kavels die soms twee kilometer lang zijn, doch maar
ca. vijftig meter breed. Een nadeel van deze wijze van
verkaveling is de afstand die ontstaat tussen de boerderij en de achterste percelen. Het ligt dan ook voor
de hand, dat de percelen dicht bij huis het meest intensief worden gebruikt en de menselijke invloed naar
achteren toe geleidelijk afneemt. Er ontstaat dan een
reeks van intensief naar extensief. Dichtbij de boerderij bouwland (vraagt veel bemesting en droge
grond), dan weiland 'de finne', vervolgens wisselweide
en relatief droog hooiland, wat nageweid wordt. De
reeks wordt vervolgd met betrekkelijk hoog 'bütlan'
dat ook gehooid wordt en meestal nageweid met jongvee. Tenslotte de achterste 'bütlannen' die uitsluitend
maar één keer per jaar gehooid worden. Bij de boerderij veel bemesting, naar achteren toe steeds minder
of zelfs geen (door gebrek aan mest en vanwege de afstand). Deze wijze van gebruik zorgt voor veel variatie
en is er de oorzaak van, dat de 'natuur' vroegerveel
rijker was dan nu. De toepassing van kunstmest en de
vorderende mechanisatie dreigde in de Rijperkerksterpolder, net als elders, hier een einde aan te maken.

eelbe
pachters beperkingen in het gebruik opgelegd, dwz.
het gebruik van kunstmest kwam aan banden, chemische bestrijdingsmiddelen werden niet toegestaan. Al
naar gelang de beperkingen werd uiteraard de pachtprijs aangepast. Het streven is er op gericht om de
reeks van meer intensief naar extensief weer in ere te
herstellen. Voor het overgrote deel is dit plan thans gerealiseerd.

Exmoor pofifes grazen in

Eendekooi
Beheer na 1975
Als doelstelling voor het beheer is gekozen de op gang
gekomen intensivering van het gebruik van de graslanden weer af te laten nemen. Geleidelijk aan werden de

Op enkele zandige percelen grenzend aan de Westerdijk zijn acht stukjes bouwland aangelegd. Op oude
kaarten staan deze percelen ook aangegeven als zodanig. De bedoeling hiervan is de typische akkeronkruiden als korenbloem, klaproos en vele andere weer een
geschikt milieu te geven. De akkeronkruiden gedijen
vooral in halmvruchten als rogge en haver.

...iplex van ruim 2U ha grasland is bestemd voor
begrazing. Permanent, zowel zomer als winter, lopen
hier zes Exmoor-pony's, vertegenwoordigers van een
oud primitief Engels paardenras. In tegenstelling tot
beweiden heeft begrazen ten doel het gewas slechts
ten dele weg te nemen. Dit kan alleen maar als men in
verhouding weinig dieren op een grote oppervlakte
laat lopen. Bij deze overdaad kunnen de beesten kieskeurig zijn en minder smakelijke grassen en andere
planten mijden, of pas konsumeren als de keuze beperkt wordt (winter). Hierdoor ontstaat veel ruimtelijke
variatie in de vegetatie. Daarnaast hebben paarden de
gewoonte hun mest op steeds dezelfde plaatsen te deponeren. De plaatsen werden verrijkt ten koste van de
plaatsen waar alleen maar gegraasd wordt. Hier treedt
juist verschraling op. Zo ontstaan verschillende milieus
waar in de toekomst diverse plantensoorten een voor
hen geschikte plaats kunnen vinden. In permanent begraasde gebieden neemt het aantal soorten planten,
insekten, vogels en dieren toe.

