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OERRR Wilde Buiten Dag 
 

 

Op donderdag 25 oktober was er weer een ING OERRR Wilde Buiten Dag voor 

kinderen van het basisonderwijs in ons Lycklamabos te Gaasterland. Kinderen 

gingen met een eigen paspoort op pad en moesten zeven 'challenges' 

volbrengen waarna ze een stempel in hun paspoort kregen. Aan het eind van 

het parcours, na het poppen van een (filter)zakje popcorn, kregen ze op 

vertoon van hun paspoort vol stempels een eigen 'Boswachter van OERRR 

badge' uitgereikt. Nieuw dit jaar was de 10+ hindernisbaan, om het ook voor 

de bovenbouw nóg wat stoerder te maken. We hadden een zeer geslaagde dag 

met meer dan 170 blije kinderen, 21 enthousiaste vrijwilligers en prachtig 

weer! 

 

Foto van Marrigt van der Valk 
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Impressie ledenraad 10 november 2018 
 

 

Op 10 november kwam de ledenraad van Natuurmonumenten bij elkaar voor 

de halfjaarlijkse vergadering. De ledenraad bestaat uit alle provinciale 

ledencommissies. Bij de vergaderingen zijn ook altijd bestuur en directie 

aanwezig. 

 

In de ochtend is in groepen gesproken over de stelling 'de gebruiker betaalt'. 

Een vraag die we van tevoren ook aan onze klankbordgroep hadden 

voorgelegd. De gebieden van Natuurmonumenten zijn in principe vrij 

toegankelijk. De ledenraad hecht aan vrije toegang en korting voor leden op 

excursies, maar gaf duidelijk aan dat voor gebruik van speciale voorzieningen 

Natuurmonumenten best een vergoeding mag vragen. Dit gebeurt al met een 

vignetsysteem voor mountainbikepaden en ruiterroutes. Ook het beschikbaar 

stellen van wandel- en fietsroutes kan, buiten een bepaald basispakket, via een 

betaalsysteem lopen. Dit geldt eveneens voor het beschikbaar stellen van 

allerlei extra kennis. Andere nieuwe ideeën waren openstelling als locatie voor 

trouwen, theater of andere speciale gebeurtenissen. Voor sportevenementen in 

natuurgebieden vraagt men dikwijls al een bijdrage. Dit zou volgens de 

ledenraad standaard moeten kunnen. En uiteraard kwam een bijdrage van 

toeristische bedrijven in of om de natuurgebieden ter sprake. 

 

In de middag stond de Meerjarenverkenning voor de periode 2019-2021 met 

de hoofdlijnen van het beleid op de agenda. Zorgpunt is het sluitend krijgen 

van de begroting. Hiervoor zijn scherpe keuzes nodig. Verder is er gesproken 

over het bosbeleid, gestemd over de statuten en is ingestemd met de 

benoeming van twee nieuwe bestuursleden. 

 
   



Kwaliteitstoets Slotplaats, Bakkeveen 
 

 

Van ieder gebied van Natuurmonumenten worden eens in de zes jaar de 

resultaten van het beheer besproken. Zo ook van de Slotplaats in Bakkeveen. 

Na een presentatie van de eerder uitgevoerde schouw en van de 

ontwikkelingen van fauna en flora in de afgelopen jaren, werd er volop 

gediscussieerd over onderstaande punten: 

• Anti-verdrogingsmaatregelen bij de vennen. 

• Ontwikkelingen van de roofvogels, das, ree en vleermuizen in het 

gebied. 

• Maatregelen om verschraling van de weilanden te bevorderen. 

• Herstel van het 18e-eeuwse Bospark van Knoop en realisatie van 

speelnatuur OERRR bij de Slotplaats. 

• Gewenste recreatievoorzieningen. 

• De omvorming van productiebos naar een bos met inheemse 

boomsoorten. 

Het is Natuurmonumenten gelukt om in de afgelopen twintig jaar een 

productiebos om te vormen tot een aantrekkelijk en gevarieerd loofbos. De 

vennen zijn hersteld, de verdroging gestopt en er zijn open plekken voor heide 

en slenken. Bijzonder is dat er in het bos ook een schans is die nu zichtbaar is 

gemaakt. Binnenkort wordt het bos van Knoop achter de Slotplaats in zijn oude 

vorm hersteld en wordt er speelnatuur van OERRR aangelegd. 

 

Een buurtbewoner vatte het als volgt samen: Het wordt hier te druk omdat het 

zo mooi is geworden. 
   

De legende van de haan 

Wanneer je op Landgoed De 

Slotplaats loopt, kom je langs de 

Burmaniazuil. Vroeger stond 

bovenop de zuil een loden haan. 

Volgens de legende zou de zuil 

omvallen als de haan kraait en zou 

er een baby klaarliggen voor een 

liefdevol stel. Houd dus tijdens je 

   



bezoek je oren gespitst op gekraai! 

Lees verder → 

   

Verslag ledenbijeenkomst Natuurmonumenten Fryslân, 

5 november 2018 
 

 

Een ledenbijeenkomst in het teken van de wadden en afscheid en benoeming 

van ledenvertegenwoordigers. Al voor 19.00 uur stappen de eerste leden de 

Kanselarij in Leeuwarden binnen om wat waddengevoel op te doen. In de 

Waddenkelder had Bruno Doedens daar niet alleen 30 kuub (duin)zand laten 

deponeren, maar ook wolken met filmpjes erin en getij-verbeelding 

geconstrueerd. Je hoorde het ruisen van de zee, terwijl je door het zand liep. 

Lees hier het volledige verslag. → 

   

Nationale Landschap Enquête 
 

 

Doe mee aan de Nationale Landschaps Enquête! 

Geef jouw mening → 

   

 

Wilt u meer weten over Griend en het onderzoek dat daar plaatsvindt, kijk dan 

op www.griend.org. 

 

Ook niet-leden willen we graag in de gelegenheid stellen om de nieuwsflits van 

de ledencommissie Fryslân te lezen. Dat kan alleen via de website. 

Daar vindt u altijd het nieuws en aankondigingen van activiteiten van de 

ledencommissie. 
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https://cl.s7.exct.net/?qs=2bf7de7f823c71bbd42391409066cd67b0c508e086138c7d96072ac99ea9e57c5b50fc418e530c4c5155749fa8bf0e7bc1c6cc1676c7c42b
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https://cl.s7.exct.net/?qs=2bf7de7f823c71bb3fb70246751bbf54c3e1bff1da6f4b0f9506f03a5a15d37f520d12207b5c5b0ceace705e739b0bf916d4445232a2e517
https://cl.s7.exct.net/?qs=2bf7de7f823c71bbcc46677b05ef074c6102bf92fa6b15a42ba350b30382a6e335f38fa8155bf174a0a6b0b36f3c7a94a2713dc4dce1b4f1
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https://cl.s7.exct.net/?qs=66d7c47f9ea007d48ef75ddfb8ecff310f2815a9e347c31b225c29f3a2238b4af5f1ec6690d29b2ad98dd58f5204f9d94f617678b522df35
https://cl.s7.exct.net/?qs=66d7c47f9ea007d484efc675cca6726e67904b9a337294812965eb11eb2e15aa212a87dfebda70383ab8a49c61348d16f9b0ef3c77ab0e4e
https://cl.s7.exct.net/?qs=66d7c47f9ea007d44d4ebd2903b8a0bbb4e088c0ceac3a87205400a2e086dc3a3b316e0c757ac4787c5743f614eb9b4510e971899b6b4051
https://cl.s7.exct.net/?qs=66d7c47f9ea007d4414a1a0ca72673c3daeed91e450ed8bbd13717ad10923b52bdd4e1d05aa0f66290b532efdfecacad1f4bf39a38003e4c
https://cl.s7.exct.net/?qs=66d7c47f9ea007d44e4787a50079f35c4514b27f03dcfea5e1767eee606f04641643a9a2c99f72e551087a018aef01a528821dc3507c8423
https://cl.s7.exct.net/?qs=66d7c47f9ea007d49512a3e34300295d873a53e330fa457a84a8ff3d190e4298663a78363cc103ea414787e075799c3c8070733343682365
https://cl.s7.exct.net/?qs=66d7c47f9ea007d4b7602e9a9f5cf4423e2765c52c3ddf40e5845cec0bb2a3b5dc63dbd71854b2e688714ea8cd047af3aa4f0d88205281fa


Je ontvangt deze e-mailings omdat je (nieuw) lid bent van Natuurmonumenten. Voor vragen over je 

lidmaatschap of deze e-mail kun je contact met ons opnemen. 
 

  
 

  

  

 

https://www.natuurmonumenten.nl/contact
https://cl.s7.exct.net/?qs=66d7c47f9ea007d4ed86225b9e7b9815226a149a5a73da6bfb7776d52da75233b0ee52d1558576e5eb271b2f2f5cfa87e51c48a81892302c
https://cl.s7.exct.net/?qs=66d7c47f9ea007d4ab8a4ca2f82f0335daf4fe6f2ecc5bcf9efe752d0a20bb5bae8fce1755a6e5a19b25cbb57f7244db913f544feb75aae8

