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Vlinders
Aan de rand van de Alvestedewyk in Franeker verrijst geen vlindertuin maar een bloemenrijk 
terrein waar vlinders en wilde bijen graag op afkomen. De Vlinderstichting is enthousiast over 
het initiatief van de grote gangmaker hiervan, Remco Ploeg, student diermanagement aan het 
Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Boeken
In het kader van de biodiversiteit zijn een aantal zeer lezenswaardige boeken aan te bevelen:
1) In 2015 publiceerde Kees Kooman zijn boek ‘Boerenbloed’, met als veelzeggende ondertitel 
‘Melkquota, megastallen en het verdwenen idyllische platteland’. Het geeft vooral zijn 
gesprekken weer met boeren uit de omgeving van het Friese Ee. Over hun keuze voor 
grootschalige productie of juist niet, en de soms dramatische gevolgen daarvan voor hun 
gezinnen en hun omgeving.
2) Dit voorjaar verscheen van Jeroen Wiersma ‘De Greidhoeke (‘cultuurhistorie van een rijk 
weidevogelgebied’). De terreinen van Natuurmonumenten in deze streek laten nog steeds (!) 
zien hoe het was en hoe het kan zijn. De tegenstelling met de omringende intensief bewerkte 
landbouwgronden kan niet groter zijn! De bij de boekpresentatie aanwezige burgemeesters van 
Leeuwarden (Crone) en Sudwest-Fryslân (Berndsen) en gedeputeerde Kramer spraken de wens 
uit dat belanghebbende partijen elkaar spoedig zullen vinden in een aanpak die resulteert in 
herstel van dit Friese landschap (slootjes, greppels en grasland vol bloemen).
De Greidebern                 
o.l.v. Wiebe Kaspers          
zongen het lied 
‘Nim my mei dy mei’.

Weidevogels
Uit de folder ‘Greidhoeke en Lytse Bouhoeke’, broedvogelinventarisatie 2017 (uitg. 
Natuurmonumenten), blijkt dat het aantal broedparen van de grutto in de Friese 
weidevogelgebieden van NM (510 ha) min of meer stabiel blijft. Voor een belangrijk deel is dit 
het gevolg van goed beheer!
Veel aandacht voor het wel en wee van onze nationale weidevogel, de grutto. Bijv. in het 
Natuurmuseum Friesland in Leeuwarden en in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad. 
Zie https://www.omropfryslan.nl/nieuws/784918-video-het-grote-grutto-theater-
natuurmuseum-fryslan
Ook in het kader ‘Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa’ vaart een heel oude koftjalk 
door Friesland met een expositie over te plaatsen fonteinen in de elf Friese steden. 
Door de niet-verwachte ijsgang zal de vaarroute en bijbehorende datum wellicht niet helemaal 
volgens planning verlopen. Zie: Varende expositie 11fountains in Sneek – GrootSneek.
Hier de koftjalk in Ijlst:  

Biodiversiteit
Voor wie meer wetenswaardigheden omtrent
biodiversiteit wil lezen: Biodiversiteitverlies en
mogelijke oorzaken. Binnenkort wordt
bekendgemaakt met welke tv-zender de bij het
‘Deltaplan biodiversiteit’ betrokken organisaties
gaan samenwerken teneinde een nog groter publiek
te kunnen bereiken.



Fochteloerveen
Op 17 februari was er een
ledenexcursie in het Fochteloërveen.
Twee groepen o.l.v. boswachters
gingen het terrein in. Van de ruim 50
deelnemers kwam een 10% uit
Friesland, vooral Drenthe was goed
vertegenwoordigd. Je kon op het pad
slechts achter elkaar lopen waarbij je
moest oppassen geen natte voeten te
halen maar dat laatste lukte niemand.
Het zonnige weer vergoedde echter
veel. Onderweg vertelden de
begeleiders honderduit over het
veengebied, o.a. over de uitgezette
veenmosmatten.

Weidevogels en Landbouw in Leons
N.B. Wilt u de zaterdagochtend van 12 mei in uw agenda vrijhouden voor een themabijeenkomst
met excursie over weidevogels en landbouw? Meer informatie volgt.

Wilt u over een onderwerp met ons (de ledencommissie) meedenken of -praten, of heeft u 
vragen,
neem dan contact op met onze contactpersoon Arnoud van der Ridder via
lcfriesland@natuurmonumenten.nl
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