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De komende jaren zal in Friesland een aantal aktiviteiten rond het thema 'Friesland
leren kennen' plaatsvinden.

FRIESLAND LEREN KENNEN

IN 1986 HEEFT EEN WERKGROEP, BESTAANDE
uit provinciale ambtenaren en natuur- en mi-
lieubeschermers, de nota Milieuvoorlichting
voorbereid. Deze provinciale nota is door de
Provinciale Staten van Friesland aangeno-
men. In deze nota staat aangegeven, dat naast
de provinciale overheid ook de natuur- en
milieuorganisaties een taak hebben bij de uit-
voering van het beleid over milieuvoorlich-
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ting en -edukatie. Om de uitvoering van deze
taak mogelijk te maken heeft de provincie
Friesland een jaarlijkse subsidie verstrekt aan
de Stichting Friese Milieuraad en het konsu-
lentschap Natuur- en Milieu Edukatie in
Friesland. In 1988 zal een aantal aktiviteiten
in het kader van deze nota door beide organi-
saties worden uitgevoerd. Als centraal thema
is door beide organisaties gekozen voor het

onderwerp 'Water'. Beide organisaties
werken bij de uitwerking van dit thema nauw
samen en stemmen de plannen zoveel moge-
lijk op elkaar af. Een stuurgroep waarin beide
organisaties zitting hebben begeleidt deze
plannen. Het konsulentschap richt zich voor-
namelijk op het onderwijs met het ontwikke-
len van een leskist over het onderwerp 'Wa-
ter'.
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De Friese Milieuraad heeft gekozen voor een
voorlichtingsprojekt voor de watersporter.
De opzet is om door middel van een fototen-
toonstelling en een brochure de watersporter
duidelijk te maken, dat er in en rond het wa-
ter veel moois te zien is. In 1988 is gekozen
voor de Zuidwesthoek van Friesland. Hier-
mee wordt in grote lijnen bedoeld het gebied
liggend tussen de snelwegen A50 Wolvega —
Heerenveen en A7 Heerenveen — Sneek —
Afsluitdijk.

Friese Zuidwesthoek

De Friese Milieuraad heeft voor de water-
sporter een brochure samengesteld die be-
staat uit een drietal hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk geeft een omschrijving
van die waterwegen waar de watersporter
met zijn boot kan varen. In de omschrijving
wordt de aandacht gevestigd op de natuur en
het milieu in en rond deze waterwegen. De
watersporter wordt gewezen op de verschil-
lende soorten vogels en planten die hij/zij kan
zien. Ook wordt het verschil aangegeven tus-
sen hooiland, boezemland, kultuurgrond en
de verschillende typen boerderijen. Daar-
naast kan de watersporter verschillende mo-
lentypes en klokkestoelen op zijn vaartocht
tegenkomen, ook hieraan wordt aandacht be-
steed.
De omschrijvingen van de waterwegen zijn
vrij luchtig geschreven, omdat de meeste wa-
tersporters deze uitgave in de vakantie ge-
bruiken. Door het eerste deel zo te schrijven
hoopt de Friese Milieuraad de watersporter
beter te doordringen van al het moois wat er
in de Zuidwesthoek nog is.

Wanneer de watersporter bij het lezen van
het eerste hoofdstuk meer informatie wil
hebben over een aantal aspekten van natuur
en milieu in de Zuidwesthoek kan hij/zij die
krijgen. Bij elke omschrijving van een vaar-
water komt een aantal trefwoorden voor. De
trefwoorden zijn kursief gedrukt en staan in
de kantlijn. Zij verwijzen naar het tweede deel
van het boekje waar de trefwoorden worden
verklaard.

Het derde deel van het boekje is een soort
gids. Hierin staan de jachthavens, de musea,
natuurgebieden, Marrekrite-plaatsen. Maar
ook de restaurants en afgifteplaatsen van
chemische toiletten en ander afval staan aan-
gegeven. Met de uitgifte van deze brochure
wil de Friese Milieuraad een bijdrage leveren
aan de bewustwording van de watersporters.

Duizenden watersporters varen elk jaar weer
over de wateren van Zuidwest-Friesland. Het
gedrag van deze watersporters is ook van be-
lang voor het instandhouden van het vele
moois dat de Zuidwesthoek nog te bieden
heeft. De teksten van het boekje zijn geschre-
ven door H. T. van der Meulen (natuur) en J.
A. Dijkstra (milieu, steden, dorpen).

Tentoonstelling

Naast het boekje heeft de Friese Milieuraad
door fotograaf B. Klazenga een fototentoon-
stelling over het gebied laten maken. Deze
tentoonstelling is ook een van de middelen
om aandacht te vragen voor de Zuidwest-
hoek.

Oude vuurtoren Workum.

Boottocht

Ter promotie van het projekt zal door de
Friese Milieuraad vanaf 30 mei t/m 7 juni
1988 een boottocht worden georganiseerd
door de Zuidwesthoek. De boot is het ms. 'Ri-
val' van de stichting Reinwater uit Amster-
dam. In het ruim van de boot zal de fototen-
toonstelling worden opgesteld. Op deze tocht
zal ook aandacht worden besteed aan het
klein chemisch afval van de watersporter.
Ook de brochure is op de boot verkrijgbaar.

Tijdens deze vaartocht zal door pers, t.v. en
radio aandacht aan dit projekt worden be-
steed.
De boottocht begint maandag 30 mei 1988 in
Lemmer. Het ms. 'Rival' zal in het centrum
van het dorp liggen.
Dinsdag 31 mei 1988 wordt van Lemmer
naar Echtenerbrug gevaren. Bij de Water-
herberg wordt ligplaats gekozen. Hier vindt
tevens de officiële opening plaats.
Woensdag 1 juni 1988 vaart de boot naar Slo-
ten, waar omstreeks 12.00 wordt afgemeerd.
Woensdagmiddag is de boot beschikbaar
voor het onderwijs. De leskist van hetJconsu-
lentschap Natuur en Milieu Edukatie zal dan
worden geïntroduceerd, 's Avonds wordt
doorgevaren naar Woudsend.
Donderdag 2 juni 1988 gaat de tocht via
Heeg naar Stavoren, waar ook in het centrum
wordt afgemeerd.
Vrijdag 3 juni 1988 is het reisdoel Workum.
Afhankelijk van het weer zal worden gevaren
via het IJsselmeer en Hindelopen naar Wor-
kum. Bij slecht weer wordt Hindelopen niet
aangedaan maar wordt via de Fluessen en In-
themasloot gevaren naar Workum. De lig-
plaats is ook hier weer in het centrum.
Zaterdag 4 juni 1988 gaat de tocht via de
Workumertrekvaart naar Bolsward. In de
kom van Bolsward wordt voor enkele uren
ligplaats gekozen (12.00 uur — 15.00 uur),
waarna wordt doorgevaren naar Ijlst. Hier
wordt de nacht doorgebracht.
Zondag 5 juni 1988 gaat de tocht van Ijlst
naar Sneek waar aan de Pampuskade lig-
plaats wordt gekozen. Van 13.00 uur tot
17.00 uur zal er een aantal vaarten met be-
langstellenden plaatsvinden naar het Snee-
kermeer. Zondagavond wordt doorgevaren
naar Joure.
Maandag 6 juni 1988 wordt omstreeks 14.00
uur gevaren naar Langweer, waar ligplaats
wordt gekozen in het centrum. Dinsdag 7
juni 1988 vaart de boot weer terug naar Am-
sterdam.
Via affiches zal in de plaatsen waar de boot
doorkomt, worden aangegeven waar de lig-
plaats is en welke aktiviteiten worden georga-
niseerd. •

De brochure is na 31 mei 1988 verkrijgbaar
bij de Stichting Friese Milieuraad. De kosten
bedragen ƒ 6,95 exklusief verzendkosten.
De fototentoonstelling kan worden geleend.
U kunt hiervoor telefonisch kontakt opne-
men met de Stichting Friese Milieuraad in
Leeuwarden, 058-152925, mevr. B. Braaks-
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