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Waddennieuws 
Internationale afspraken voor beheer en bescherming
Elke 3 à 4 jaar komen de ministers van de drie Waddenzee-landen (Denemarken, Duitsland en Nederland) bij 
elkaar om  nieuwe afspraken te maken voor de bescherming van de Waddenzee. Op 18 mei vond dit in 
Leeuwarden plaats.
De inzet van Nederland richt zich op de bescherming van het werelderfgoed Waddenzee, met name op zaken als
trekroutes van vogels (de Flyway) en vissen ( de Swimway), visbestanden en de ontwikkeling van kennis omtrent
de effecten van klimaatverandering. De complete verklaring van Leeuwarden vindt u op 
https://www.waddenzee.nl/overheid/internationaal/trilaterale-regeringsconferentie-2018 

Jaarboekje 2017 verschenen
‘Wadden in Beeld’ geeft een overzicht van cijfers en diverse ontwikkelingen in het Waddengebied. 
O.a. over vogels, vissen, zandsuppleties, haven en werkgelegenheid, toerisme en recreatie e.d. 
Een digitale versie van ‘Wadden in Beeld’ (inclusief bronnendocumenten) vindt u via www.waddenzee.nl

Gebiedsagenda 
Momenteel wordt door de betrokken overheden, beheerders en andere betrokkenen gewerkt aan het opstellen 
van een gebiedsagenda voor het waddengebied. Dit als opvolger van het nu geldende structuurschema Wadden.
Hierin gaat het niet alleen over de Waddenzee , maar ook over de eilanden en het vasteland. Uitwerkingen van 
diverse thema's en vraagstukken met oplossingen moeten concreet richting geven voor beleid en beheer. Eind 
van dit jaar moet er een concept liggen. 

Ledenraad Natuurmonumenten voorjaar 2018
Op 28 mei kwam de Ledenraad weer bijeen om mee te praten over het beleid, resultaten van afgelopen jaar en 
de formele besluitvorming met betrekking tot de jaarrekening 2017.
De evaluatie van het Bosbeheer had eerder dit jaar, met de Ledencommissies, plaats gevonden en is nu in haar 
definitieve vorm vastgesteld. Met name de input van de Ledencommissie Gelderland was hierin bepalend.
Voor de periode 2019 – 2021 wordt binnenkort een nieuwe Meerjarenstrategie geformuleerd. Evident is dat 
landbouw (en de impact daarvan op de natuur) een belangrijk element gaat worden in onze strategie en aanpak. 
Op de Ledenraad werden een aantal actuele ontwikkelingen, inzichten en potentiële handelingsperspectieven ter
zake gepresenteerd en bediscussieerd. Resultaten van deze discussie zijn verrijking en verdieping voor de te 
ontwikkelen strategie. Als Ledencommissie zijn we van plan bij de Friese klankbordgroepleden te sonderen hoe 
over landbouwzaken wordt gedacht met het oog op een vervolgbijeenkomst in het najaar. 

Kwaliteit Haulerpolder getoetst
Ten noordoosten van Donkerbroek ligt in de Tjongervallei de Haulerpolder. Deze polder is bijna 50 ha. groot en 
bestaat voor de helft uit vochtig hooiland en voor de andere helft uit vochtig weidevogel-grasland. De polder, die 
sinds 1985 eigendom is van Natuurmonumenten, wordt beheerd door de beheereenheid Noordenveld. Het 
gebied is relatief klein en wordt daardoor sterk beïnvloed door de wijze waarop het omliggende gebied wordt 
beheerd.
Natuurmonumenten toetst de kwaliteit van haar natuurgebieden eens in de zes jaar. Met zo'n toets wordt 
beoordeeld of het beheer het gewenste resultaat heeft. De toets voor de Haulerpolder vond op 28 mei plaats. 
Aandachtsgebieden hiervoor waren: hydrologie, ontwikkeling van de vegetatie, ontwikkeling van de 
broedvogelstand, en de beleving door bezoekers. Het kader voor de toetsing wordt gevormd door het beheerplan
voor het gebied en het natuurbeleid van de provincie Fryslân.
De ontwikkeling van het vochtig hooiland wordt als positief beoordeeld. Wel kunnen nog maatregelen worden 
genomen om de hydrologie te verbeteren. Voor het grasland zijn er zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.
Eenden en zangvogels gedijen goed, maar het aantal steltlopers is sterk afgenomen. Gelukkig is dit jaar een licht
herstel opgetreden, waarschijnlijk door de plaatsing van een raster, waardoor predatoren, m.n. vossen, het 
gebied niet meer in kunnen.
meer informatie over het gebied en de toets: R.Veeneklaas@natuurmonumenten.nl
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Themabijeenkomst 
De Ledencommisie organiseerde op 12 mei een goed bezochte themabijeenkomst Landbouw en weidevogels, 
verbonden door het weiland. De deelnemers hadden prachtig weer voor de excursie en luisterden naar boeiende
verhalen van twee agrariërs uit de Greidhoeke. Lees de impressie van de bijeenkomst via
https://www.natuurmonumenten.nl/impressie-themabijeenkomst-weidevogels-en-landbouw

Nieuwsflits
Deze nieuwsflits wordt voortaan via het centrale kantoor per mail verstuurd naar alle leden in Fryslân namens de 
ledencommissie. Dit heeft te maken met het nieuwe privacy beleid (AVG).
Bent u wel lid maar is uw mailadres niet bij het centrale kantoor bekend? Dan kunt u dat doorgeven door te 
antwoorden op deze mail (graag met vermelding van naam, postcode en uw e-mailadres). Dan maken wij het 
voor u in orde. Of door u zelf direct aan te melden via 
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrief/ledencommissie. 
Ook u, als mogelijk niet-lid, willen we nog steeds in de gelegenheid stellen om de nieuwsbrief van de 
ledencommissie Fryslân te blijven lezen. Helaas kan dat alleen via de website 
https://www.natuurmonumenten.nl/vereniging/ledencommissie-friesland. 
Daar vindt u altijd het nieuws en aankondigingen van activiteiten van de ledencommissie.

IJsselmeer
Voor Friese IJsselmeer-zaken is de onderstaande link mogelijk interessant voor u.
 http://www.hetblauwehart.org/ 
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