
 

PERSBERICHT 
 
ZOMERS EXCURSIE-AANBOD IT FRYSKE GEA STAAT ONLINE! 

 
OLTERTERP - Ga mee op excursie door de Friese natuur. Van midden in het bos tot op het water! 
Vanaf donderdag 1 juli kunnen natuurliefhebbers weer op pad met een natuurgids in It Fryske Gea 
en vanaf vandaag staat het excursie-aanbod online. De natuurorganisatie organiseert voor zowel 
jong als oud zomerse excursies. Voor de excursies geldt een beperkte deelname, dus boek snel op 
www.itfryskegea.nl/activiteiten 

 

Wandelexcursies deze week 
Natuurlijk genieten tijdens een wandeling door de Friese natuur. Ondertussen vertelt de natuurgids 
van alles over het gebied en wat je onderweg tegenkomt! 

 
Excursie:  Wandelen door het eeuwenoude Rysterbosk 
Datum:       Zaterdag 3 juli van 14.00 – 16.30 uur  
Locatie:   Rysterbosk 
Kosten:       deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas  
    en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-) 
Opgave:    uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)  
 
Excursie:  Ontdekkingstocht over Ketlikerheid (incl. huisgemaakte appeltaart) 
Datum:       Zaterdag 3 juli van 16.00 – 18.30 uur  
Locatie:   Ketliker Skar 
Kosten:       deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas  

  € 5,- en niet-leden betalen € 10,- 
Opgave:    uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)  
 
Excursie:  Sfeerproeven in de Fûgelhoeke tijdens wandeltocht 
Datum:       Zondag 4 juli van 13.30 – 15.00 uur  
Locatie:   Fluezen 
Kosten:       deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas  
    en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-) 
Opgave:    uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)  
 
 

Eerste vaarexcursies 
Bekijk onze natuurgebieden eens van een andere kant en stap aan boord van ‘De Blaustirns’ tijdens 
een vaarexcursie. De volgende afvaarten staan al gepland. Max. 8 aantal deelnemers. 
 
Excursie:  Beleef de natuur in de Alde Feanen vanaf het water 
Datum:       Donderdag 1 juli van 19.00 – 21.00 uur 
  Zaterdag 3 juli van 10.30 – 12.30 uur 
   Zaterdag 3 juli van 13.30 – 15.30 uur 
   Donderdag 8 juli van 19.00 – 21.00 uur 
   Zaterdag 10 juli van 10.30 – 12.30 uur 
   Zaterdag 10 juli van 13.30 – 15.30 uur 
Locatie:  Nationaal Park De Alde Feanen 

http://www.itfryskegea.nl/activiteiten


 

Kosten:       deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas  
  € 8,- (t/m 12 jaar € 5,-) en niet-leden betalen € 15,- (t/m 12 jaar € 11,-) 

Opgave:   uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)  
 
 

Voorproefje overige excursies 
Ben je gek op natuurfotografie, ontdek je fietsend graag de mooiste plekjes of zoek je een leuke 
activiteit voor kinderen. Dit zijn alvast enkele tips! 
 
Excursie:  Schiet de perfecte close-up en leer over macrofotografie (12+)   
Datum:        Zondag 11 juli van 10.00 – 12.00 uur 
Locatie:   Nationaal Park de Alde Feanen 
Kosten:      deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas  

  niet-leden betalen € 4,-  
Opgave:    uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)  
 
Excursie:  Fietsexcursie tussen de Lende en Kuinder  
Datum:        Zondag 11 juli van 13.00 – 17.00 uur 
Locatie:   Rikkinge Es 
Kosten:      deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas  
    en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-) 
Opgave:    uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)  
 
Excursie:  Op zoek naar sporen van de ree (jeugdexcursie 8+)  
Datum:        Zondag 11 juli van 14.00 – 16.00 uur 
Locatie:   Nationaal Park de Alde Feanen 
Kosten:      deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas  
    en niet-leden betalen € 4,-  
Opgave:    uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)  

 
Kijk voor het volledige excursie-programma op www.itfryskegea.nl/activiteiten 
 
 

 
 
Noot voor de redactie: Bel voor meer informatie het bezoekerscentrum in Alde Feanen,  
te bereiken op 0511 – 53 96 18 (zie openingstijden).  
 
 
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel 
bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. 
De vereniging beheert momenteel meer dan zestig verschillende natuurgebieden - met een totale 
oppervlakte van ruim 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de 
vereniging gesteund door circa 37.000 leden.  

http://www.itfryskegea.nl/activiteiten
tel:0511539618
https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/nationaal-park-alde-feanen/bezoekerscentrum/

