
Verslag informatieavond “Natuur in en rond het Nannewiid”. 

 

Op 26 oktober 2022 organiseerde de stichting Vrienden van het Nannewiid een informatieavond 
over de Natuur in en rond het Nannewiid. Gastspreker was Henk-Jan van der Veen van 
Staatsbosbeheer.  

De informatieavond werd druk bezocht, de zaal van het Kulturhûs in Oudehaske was goed gevuld. 
Henk-Jan van der Veen stond aan de hand van oude landkaarten uitgebreid stil bij de 
ontstaansgeschiedenis van het Nannewiid. In de negentiende eeuw was ten gevolge van de “natte 
vervening” de waterpartij vele malen groter dan nu en strekte zich uit van vlak achter de bebouwing 
aan de Jousterweg tot aan de bebouwing van de Streek. Geleidelijk zijn delen hiervan weer verland 
en in gebruik genomen als weidegebied. Het water van het Nannewiid kreeg zo’n groot oppervlak 
omdat de ribben waarop de turf kon uitlekken/ drogen erg smal waren en bij stormmachtig weer 
gemakkelijk wegsloegen. 

Inmiddels is het water beperkt tot het Nannewiid en deels het Lytse Wiid, dat vlak naast het 
natuurreservaat Douwe Pôlle ligt. Hoewel de Douwe Pôlle vrij klein is, kent het een grote variatie aan 
planten en dieren. Voorbeelden van deze planten zijn Spaanse ruiter en gagel. Staatsbosbeheer 
maakt in het gebied van Douwe Pôlle de keuze om het te beheren als schraalland en deels 
veenmosrietland (een zeldzaamheid in Nederland), wat een zeer afwisselende plantengroei met zich 
meebrengt. 

Wat betreft het Nannewiid benadrukte de boswachter de goede waterkwaliteit van het veenmeer. 
Dit is onder andere het gevolg van het baggeren van slib zo’n 30 jaar geleden. Dit bevatte destijds 
hoge concentraties nutriënten met als gevolg algenbloei en een eenzijdig visbestand. Ook werd het 
voedselrijke water vanuit het dorp en omliggende landbouwgronden afgekoppeld, zodat het niet 
meer rechtstreeks het Nannewiid in kon stromen.  

Destijds is ook besloten om het water vanuit de Tjonger aan te voeren en via een speciaal aangelegd 
helofytenfilter in het Easterskar naar het Nannewiid te leiden. Sinds deze maatregelen zijn 
uitgevoerd is het water zowel schoner als veel helderder geworden. Op veel plekken kun je weer tot 
op de zandbodem kijken.  

 

Zand op de bodem zichtbaar 

De laatste jaren concentreert het slib zich weer aan de noordzijde van het meer. Dit is in feite een 
natuurlijke ontwikkeling en de eerste aanzet tot verlanding langs de randen van het Nannewiid.  



Maar omdat dit ook de recreatie beïnvloedt, heeft de Stichting Nannewiid (een andere stichting dan 
Stichting Vrienden van het Nannewiid) een plan gemaakt om dit slib te verwijderen. In 2027 moet al 
het open water in Nederland voldoen aan de Europese Richtlijn waterkwaliteit (KRW). Dit laatste is 
aanleiding geweest voor het Wetterskip Fryslân om een beroep te doen op een Europese 
subsidieregeling om het slib in het Nannewiid te kunnen verwijderen. Men is nog in afwachting van 
de toekenning van de subsidie.  

De plantengroei profiteert van deze goede waterkwaliteit en maakt ook een positieve ontwikkeling 
door. Inmiddels is er in het Nannewiid een uitgebreide vegetatie van aarvederkruid, dat zich tot aan 
het wateroppervlak uitstrekt en bloeit boven het water. Op de bodem groeien kranswieren en sinds 
dit jaar is ook het zeldzame Groot nimfkruid teruggevonden. Deze planten zijn goede indicatoren 
voor schoon en helder water. Elders in Nederland, bijvoorbeeld op het Naardermeer, heeft zich een 
vergelijkbaar proces voorgedaan, waarbij na verloop van tijd de hoger groeiende waterplanten plaats 
maakten voor een kranswiervegetatie die veel dichter op de bodem blijft groeien. Deze ontwikkeling 
is ook voor het Nannewiid zeker niet ondenkbeeldig! 

Vraag uit het publiek: Hoe kan het dat het water van het Nannewiid ondanks de goede kwaliteit toch 
afgekeurd wordt als zwemwater? Dit betreft alleen het ingesloten gebied bij het strandje van de 
camping Nannewiid en heeft te maken met de concentratie aan darmbacteriën en parasieten van de 
watervogels, die zich hier ophouden. Dit is particulier terrein. In de overige delen van het Nannewiid 
is het (zwem)water wel van voldoende kwaliteit. 

Ook in dit jaargetijde zijn grote groepen vogels te zien op het Nannewiiid. Zij steken hun koppen 
frequent onder water om waterplanten te eten en een voorraad “brandstof” op te slaan voor hun 
trek naar de gebieden, waar zij overwinteren. Dus ook op deze manier worden de waterplanten in 
het Nannewiid op natuurlijke wijze teruggedrongen. 

 

Foeragerende watervogels 

Ook vraagt het publiek zich af kan er met de huidige plantengroei deze winter geschaatst worden. 
Dat is natuurlijk van meer factoren afhankelijk, maar veel planten sterven voor de winter af en 
zakken naar de bodem. Met andere woorden het wateroppervlak blijft vrij. De plantenresten, die nu 
aan de randen van het veenmeer aan het oppervlak zichtbaar zijn, worden geregeld door 
Staatsbosbeheer verwijderd. 

Het was een zeer informatieve avond, waarbij duidelijk werd hoe springlevend de “Natuur in en rond 
het Nannewiid” is en hoe deze natuur zich steeds aanpast en ontwikkelt. Hartelijk dank aan de 
boswachter die de toezegging deed, om in het voorjaar na het broedseizoen, voor belangstellenden 
een rondleiding door Douwe Pôlle te begeleiden.  


