
Nijs út Nijskoat

Einde van de zomer                        
De wisseling van de seizoenen is 
langzaam maar zeker merkbaar. De 
bomen stonden deze herfst opvallend 
lang in het bladergroen. Op de kade 
van de Engelenvaart was het een en 
al bedrijvigheid. De booteigenaren 
hadden gezamenlijk een kraan 
gehuurd die hun trotse bezit uit het 
water moest tillen om in de 
winterberging te gaan.
Elk jaar een steeds terugkerende 
symboliek die onafwendbaar het einde
van de zomer aanduidt.

Kleurrijk Nijskoat
De zomer 2021 is voorbij, de dagen  
korten en de natuur in ruste. Dat 
geldt niet voor de Biodiversiteits 
Commissie bestaande uit Gerlinda, 
Cora, Arjen en Annette.
Zij zijn al geruime tijd bezig met de 
voorbereidingen van voorjaar 2022. 
En dat was te zien: Op zaterdag 16 
oktober 2021 was de commissie 
samen met een aantal toegevoegde 
enthousiaste Nijskoatter vrijwilligers 
doende om 5000 bloembollen te 
planten langs de Rotstergaastweg. 
Vooreerst zijn de resultaten niet 
zichtbaar maar het komend voorjaar 
zal Nijskoat er na de winter een stuk 
vrolijker uit komen te zien. 
Complimenten aan allen die zich met 
schep en ander tuingereedschap
hebben ingezet om er iets moois van 
te maken. Nog even geduld en dan 
mogen we getuige zijn van een 
kleurrijke berm. Dat maakt ons dorp 
nog mooier. 
 

Nog een kleur
De gaskraan in Groningen wordt 
stilaan dicht gedraaid. Ons land is 
veranderd van gasexporteur in 
gasimporteur. De kosten van energie 
vliegen de pan uit. En dat vernemen 
we in de koopkracht. Windmolens op 
zee moeten soelaas bieden maar 
worden steeds vaker als horizon-
vervuilende obstakels bestempeld. 
Dichter bij de bebouwde kom 
geplaatst regent het klachten over 
irriterende slagschaduw en slaap 
verstorende bromtonen. Ruimte 
verslindende zonneparken mogen dan
groene stroom leveren, door de 
toenemende ruimtehonger worden ze 
ook wel groenvreters genoemd. Nabij 
ons dorp Nijskoat is een immens groot
zonnepark aangelegd maar dat doet 
de energiekosten voor omwonenden 
niet drukken. De aantrekkelijke 
subsidie voor aanschaf heeft sommige
ondernemende inwoners van Nijskoat 
doen besluiten zonnepanelen te laten 
plaatsen. In bepaalde gevallen mag 
welzeker sprake zijn van een 
aantrekkelijk financieel voordeel maar
een diepte-investering naar een 
volledig gasloos bestaan gaat een 
lieve duit kosten. 
Daarbij zal het werkelijke rendement 
wellicht pas na jaren zichtbaar zijn. 
En dat in het bijzonder voor de 
gebruiker die in de herfst van het 
leven verkeert. Die zal stellig bij een 
te nemen overstap de nodige 
drempels zien opdoemen.
Misschien kunnen de vier 
melkveehouders van Nijskoat een 
uitdagende stap wagen en in een 
cooperatieve werkvorm zonnepanelen 
op hun loopstallen plaatsen. Dan 
zullen wel eerst de problemen rond de
capaciteit van het stroomnet blijvend 



moeten worden opgelost. De tijd met 
vertrouwde namen als PEB en GEB ligt
ver achter ons. We  moeten ons nu 
richten op de toekomst en die is 
dichterbij dan velen denken. 

Bosfeest? Nog eventjes niet
Evenals in 2020 dit jaar geen Bosfeest
en andere evenementen. Zo moest 
ook het bevrijdingsfeest weer voor 
een jaar worden uitgesteld.
Wat wel doorgang vond was
Burendag Nijskoat. Deze keer
groots opgezet door een groepje 
inwoners in samenwerking met
Plaatselijk Belang Nieuweschoot. 
Familie Meter had spontaan haar 
bedrijfsterrein hiervoor ter 
beschikking gesteld. De prachtige 
nazomerse weersomstandigheden 
maakten het tot een waar feestelijk 
samen zijn. Met medewerking van de 
alom bekende enthousiaste Jan de 
Roassjongers kwam de sfeer er 
helemaal goed in.

Garagehouder en quizmaster
Henk Swieringa nam deze Burendag 
op bevlogen wijze de leidende rol op 
zich van quiz-master. Met behulp van 
een manshoog beeldscherm werden 
vragen op de teams afgevuurd die 
onderling konden worden besproken 
en beantwoordt. Hoewel wij al zo’n 
dertig jaar in het mooie Nijskoat 
woonachtig zijn, moeten we nu na 
afloop van deze quiz niet zonder 
schaamte bekennen dat onze kennis 
van de wetenswaardigheden van het 
mooie Nijskoat schromelijk tekort 
schiet. Zelfs op de vraag over afstand 
van brug tot spoor moesten we het 
goede antwoord schuldig blijven. 
Het in 2013 uitgegeven boeiende boek
Nieuweschoot, beeld van een dorp
nog maar eens open slaan. Daarin 
staat veel te lezen over de 
geschiedenis van ons dorp en haar 
inwoners. Annette Buwalda, Cootje 

Holkema, Jan Mulder en Jan Wijnsma 
hebben grote zorg besteed aan het tot
stand brengen van dit fraaie boek.
Zo kan je als lezer het dorp Nijskoat
voor het eerst of opnieuw ontdekken.
Het boek is nog verkrijgbaar.
Meer weten over Nijskoat Toen & Nu? 
Kijk voor foto’s, mededelingen e.d.  
op internet; >nieuweschoot info<
Ook de juiste antwoorden van de quiz 
zijn daarop terug te vinden.

Thialf
Ondanks onophoudelijke perikelen 
rond de veelgeplaagde IJstempel 
Thialf zijn de activiteiten daar met 
volle moed weer van start gegaan. 
Op hun beurt is het team 
Parkeervrijwilligers op de terreinen 
rond Thialf na lange tijd ook weer 
paraat. De opbrengsten van het
parkeren worden doorgesluisd naar de
deelnemende organisaties. Bij ons is 
dat in vertrouwde handen gelegd van 
Plaatselijk Belang Nieuweschoot. Zo 
komen de gelden indirect weer ten 
goede aan zinvolle doeleinden voor 
onze dorps-gemeenschap. Dus, hoe 
meer Nijskoatter parkeervrijwilligers, 
des te meer geld er in het laatje 
komt. Wilt u het een keertje proberen 
en een dagdeel meedraaien? Meldt u 
aan bij coördinator Maurice Endeman 
van Plaatselijk Belang Nieuweschoot. 
Uw deelname wordt ten zeerste op 
prijs gesteld.

Rijstroken
Als u rijdt van Bontebok naar De 
Knipe langs de Schoterlandse 
Compagnonsvaart, ook wel 
Knypsterfeart genoemd, zal het u 
opvallen dat de rijbanen ingekleurd 
zijn. Wielrijders en autoverkeer hun 
eigen rode of zwarte baan. De fietser 
of voetganger dwingt hierdoor respect
af en de automobilist is geneigd zich 
aan te passen en behoedzaam de 
smalle zwarte baan gaan berijden.



Gevolg? Een hoffelijk gedrag door alle 
weggebruikers.
Het wegdek van de Rotstergaastweg 
is kort geleden flink onder handen 
genomen en kritiek is nu ietwat 
ongepast. Maar waarom wordt het 
ene dorp van Gemeente Heerenveen 
wel voorzien van zo iets als een 
veilige weg en moet het andere met 
treurnis de voorbij jakkerende auto’s 
dulden die medeweggebruikers meer 
dan eens in gevaar brengen.
Bij het eerstvolgende grootonderhoud
aan het wegdek in Nijskoat dit 
onderwerp toch maar weer eens 
opnieuw aandragen.

Tot Slot
Laat u in deze donkere dagen niet 
ontmoedigen door wat dan ook, 
blijf blij en gezond.
Vanuit Nijskoat een hartelijke groet en
Oant Sjen!                     Jeen Landman

 


