
Jaarplan 2019 Ledencommissie Friesland 

De Ledencommissie (Lc) Friesland vertegenwoordigt de Friese leden van Natuurmonumenten in de 
Ledenraad van de Vereniging. De Lc onderhoudt contact met de leden door het organiseren van 
bijeenkomsten, het toezenden van informatie over actuele gebeurtenissen en het stellen van vragen. De
Lc werkt samen met de uitvoeringsorganisatie van Natuurmonumenten. In Friesland zijn dat de 
beheereenheden Friese weiden en Wadden en Noordenveld. Deze beheereenheden beheren de in 
Friesland gelegen natuurgebieden van Natuurmonumenten. 

De Lc vult zijn rol in door:
a. het nemen van initiatieven en het trekken van daarbij behorende acties 
b. het meedenken en –doen met activiteiten van anderen ( o.a. de beheereenheden ) binnen en buiten  
Natuurmonumenten 
c. het volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen (= antenne functie) 
De Lc heeft oog voor wat leden en achterban belangrijk vinden als bezoekers van natuurgebieden en  
als betrokkenen bij  natuur, landschap en cultuurhistorie.  Natuurmonumenten wil een beweging van 
mensen  zijn die opkomt voor de bescherming van de kwaliteit van onze leefomgeving en ons erfgoed.

De leden van de Lc zijn allen vrijwilligers. Zij verdiepen hun kennis op het gebied van natuur en 
landschap door het deelnemen aan bijeenkomsten, het afleggen van werkbezoeken en het onderhouden
van contacten met instanties, die actief zijn op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en 
door het lezen van publicaties.

De Lc Friesland wil in 2019 haar taak en rollen invullen door de volgende activiteiten.

Lc en de leden en achterban (rol a)

1. We brengen 4 Nieuwsflitsen uit (1e week maart/eind mei/3e week augustus/ begin december); De 
deadlines worden over de inhoud wordt tevoren overlegd met de beheereenheden (boswachters 
communicatie: Hanneke, Sanne, Cynthia, Marjan Dunning) zodat ook van hun zijde berichten kunnen 
worden opgenomen. Het verzenden van onze Nieuwsflits aan  de Friese leden loopt nu geheel via het 
Ck. Aan het begin van jaar  geven we door wanneer wij iets aan onze leden willen sturen i.v.m. de 
planning bij de betrokken afdeling. De nieuwsflits combineren we ook met de uitnodiging voor 
ledenbijeenkomsten. 
Redactie Hans en Liesbeth, opmaak/verzending Ck 
Actie: deadlines inhoud en verzenddata aan betrokkenen beheereenheden en Ck doorgeven , 
verzamelen en redigeren copy Liesbeth, Hans

2. De klankbordgroep betrekken we via de email bij de onderwerpen die in de LR of actualiteit 
beheereenheden spelen. Wellicht is er aanleiding voor een fysieke bijeenkomst. We stellen onze 
Klankbordgroep 2x een concrete vraag, passend in de actuele aandachtsgebieden van NM (landschap, 
bodem, insecten/bloemen) Bijvoorbeeld : voorjaar landschap/ Gaasterland, najaar bloemen/ 
Fochteloërveen
Actie : op iedere Lc vergadering of ad hoc bespreken

3. We organiseren 2 ledenbijeenkomsten om de leden te ontmoeten, verdieping aan een thema te geven
en te betrekken bij het werk van NM . Een van deze twee is tevens de algemene Friese vergadering 
voor benoeming Lc -leden en behandelen jaarverslag en -plan. 
Actie: ( 6 April incl. AV in Gaasterland en  21  september in Fochteloërveen, steeds met excursie en 
discussie; In april komen de uitkomsten van de ledenraadpleging over het Landschap en 
cultuurhistorie van het Lycklamabos aan de orde. 
Acties : Jur geeft 6/4 aan Annemiek Zemmelink door voor plaatsing in het voorjaars nummer van 
PUUR. Hans en Jur bereiden Gaasterland voor (locatie voor presentatie en AV zo mogelijk dorpshuis 
Nijemirdum of de Kippenburg en excursie in Lycklamabos met thema landschap/cultuurhistorie en 
bloemen); Sander Veenstra benadert deskundige. En voor communicatie samenwerking met Hanneke 
Wijnja van de beheereenheid.



Over Fochteloërveen legt Jur contact met Enit,Voorbereiding door  Liesbeth en Bert ( assistentie 
Hubert) i.s.m.  Karin Abspoel en en Marjan Dunning van de beheereenheid Noordenveld. 

4. Om jongeren bij NM te betrekken  proberen we de contacten met studenten nieuw leven in te 
blazen. Martijn Weterings heeft het voorstel gedaan studenten van vHL te betrekken bij een 
beleidsproces bij NM. Ons voorstel het thema Landschap daarvoor te benutten vindt hij prima en het 
hoe en wat wordt bij vHL nader uitgewerkt. De studenten kunnen dan als eerste stap de landelijke 
enquête invullen. We hopen  dat deze actie leidt tot een vernieuwd contact Lc/studenten (de jongere 
generatie).  Hubert  is onze contactpersoon. 
Actie : Jur informeert bij Martijn Weterings naar de stand van zaken. Hubert is de contactpersoon 
hiervoor.

5. Twee maal vertegenwoordigen we de Friese leden in de landelijke Ledenraads vergadering van NM.
Per keer bereiden we dat samen met de Lc van Groningen en Drenthe voor. Ook   vindt er soms 
vooroverleg en afstemming met de andere Lc’s plaats
Actie: deelnemen aan de LR

 De Lc en de samenwerking met de beheereenheden ( rol b)

1. Ieder Lc lid schuift een keer aan bij een intern overleg van een beheereenheid (geeft inzicht in wie 
de medewerkers zijn en wat er speelt en voor de medewerkers wie de Lc vormen, wat de Lc is en doet)
Actie (: Bert is 21/1 bij het teamoverleg FWW op Schiermonnikoog

2. De Lc doet en denkt mee bij het schouwen van een gebied en kwaliteitstoetsen (onze insteek is dan: 
wat gaat goed in het beheer, hoe zou een bezoekend lid het gebied beleven, zoals: kan ik er komen en 
mijn fiets/auto kwijt, is er   uitleg over het gebied e.d.) 
Actie: ): Hans doet mee aan schouw en kwaliteitstoets OudeMirdumerklif (contactpersoon FWW is 
Erik Jansen).
Actie: voor de Bantpolder wordt een beheernotitie opgesteld waarbij Jur meedenkt. 

3.We brengen de beheereenheden geregeld op de hoogte van wat er speelt in de landelijke NM gremia 
waar we als Lc in deelnemen (het aanschuiven van een gebiedsmanager bij onze Lc vergaderingen 
voorziet ook in deze behoefte) 
Actie: allen blijven hier alert op.

4. Meedenken over oplossingen voor specifieke gebiedszaken doen we door deel tenemen aan 
“scrumteams” 
Actie  voor vraagstukken rond Fochteloerveen is een scrumteam opgestart. Lc Drenthe neemt hieraan 
deel en een vrijwilliger uit Friesland. Lc Friesland houdt contact met Lc Drenthe en de beheereenheid 
hierover.
Actie: voor vraagstukken rond de Greidhoek wordt dit jaar een groep (scrumteam) bij elkaar gebracht. 
Liesbeth gaat hieraan meedoen. 

5.We helpen mee met open dagen, zoals Slotplaatsfestival, NM in het Natuurmuseum (dit jaar is het 
thema vismigratie) ,OERR activiteiten,  opening bos van Knoop ( Slotplaats) en speelnatuur.
Actie deelname NM in Natuurmuseum voorjaar Bert (Liesbeth en Hans melden zich nog aan bij 
Marcel Knijff); suggestie voor mogelijke activiteit voor de kinderen het verplaatsen van vissen van 
zout water naar zoet water en v.v.

6. Waar gevraagd en nodig leggen we een kritisch oog  op natuurvisies en aandachtspunten of brengen 
we kennis in. 
Actie: In Noordenveld zijn geen kwaliteitstoetsen gepland , wel het opstellen van een natuurvisie voor 
de Haulerpolder als vervolg op de kwaliteitstoets in 2018. Hier is Jur bij betrokken.

7. We nemen deel  aan door de beheereenheden georganiseerde leden excursies; deze geven goede 
gelegenheid om met leden in gesprek te gaan en van hen te horen wat er leeft



Actie : Jur (en ?) neemt deel aan ledenexcursie Bantpolder eind juni; Jan Willem Zwart en Erik Jansen 
bereiden voor

8. Elk jaar brengen we aan een of meerdere gebieden een werkbezoek met de beheerders om te horen 
en te zien wat er speelt en waar we eventueel de aandacht van leden of klankbordgroep voor willen 
vragen. 
Actie: op 4 juni brengen met de hele Lc een werkbezoek aan het  Flietsterbos en de Filenspolder

De Lc intern (rol c)

Met de afspraak dat de aandacht voor de versnipperde gebieden in Fryslân een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van alle Lc leden hebben we de primaire zorg / luistervinkfunctie voor ieder 
gebied aan een Lc lid toebedeeld. 

1.Verdeling gebieden.
Afspraken:
-René blijven benutten als onze luistervink op Schiermonnikoog
-Liesbeth: Hegewiersterfield, Skrok en Skrins, Lionserpolder, Griend/ Wadden
-Bert: Flietsterbosk, Filenspolder, nationaal park Schiermonnikoog 
-Hans: Gaasterland (Lycklamabos, Oudemirdumerklif, Rijsterpolder) en IJsselmeerkust
-Hubert: Slotplaats en Fochteloërveen 
-Jur: Haulerpolder en Bantpolder

2. Lc Vergaderingen
Afspraken:
-de frequentie van 6x per jaar ook in 2019 voortzetten 
-we gaan overdag  vergaderen, vanaf 13.30 uur; dat maakt het ook voor de medewerkers van de 
beheereenheden makkelijker om even aan te sluiten bij onze vergaderingen, zeker als die op een 
beheerkantoor plaatsvinden
-data, zie vergaderschema 2019

3. Informatie behoefte van de Lc
Afspraken:
Als Lc hebben we de verantwoordelijkheid de ontwikkelingen op het gebied van natuur, 
cultuurhistorie en landschap te volgen. Dat is niet oneindig. We moeten ook onze beperkingen kennen 
en ons steeds afvragen of iets relevant is voor onze leden, onze beheereenheden. Daarnaast is het 
volgen van ontwikkelingen nodig om onze eigen oordeelsvorming te voeden. Zo kunnen we, als Lc’s 
gezamenlijk, een bijdrage leveren aan het beleidsproces van NM en de discussie in de NM gremia

4. Presentatie Lc naar buiten
Afspraken: 
– het zou mooi zijn als een Fries Lc lid zich voorstelt in een volgende PUUR, bijv. Hubert en Hans 
stellen zich  voor als nieuw lid Lc Friesland. Jur geeft dit door aan redactie
– voor de herkenbaarheid bij activiteiten en bijeenkomsten hebben we een badge en kunnen we (per 
keer) een beroep doen op voorraad bedrijfskleding (fleece / bodywarmer) van de beheereenheid. 
Liesbeth vraagt Annelies hierover
– contact met en tijdige inbreng van activiteiten met/aan redactie Puur (Annemiek Zemmelink). 
Deadlines opnemen bij Lc agenda. 

5. Lc op sterkte
-Bert heeft zich voldoende georiënteerd en wil voorgedragen worden ter benoeming door de Friese 
leden in de AV van 6/4; in de LR van mei draait hij dan als lid mee
-Jur en Hubert hebben 10/1 een gesprek met een mogelijk nieuw kandidaat lid, Chris benadert ook een
mogelijke kandidaat.

6. Taakverdeling binnen Lc en de verdere NM organisatie per geval afspreken, zoals: 



– voorbereiding LR i.s.m. Drenthe en Groningen in het noordelijk overleg (voorzitterschap en 
secretariaat wisselt)
– deelname  Klankbordgroep bijeenkomsten, themabijeenkomsten en LR
– voorzittersoverleg
- uitwisseling ervaringen met en via Platform

7. Om  ervaringen en kennis uit wisselen gaan we de andere noordelijke Lc’s polsen voor een extra 
middag / avondbijeenkomst, zoals we in 2018 hadden voor trektocht door kennis en werken met 
platform.

8. De beheervrijwilligers van de beheereenheden zijn zeer betrokken leden, het is zinvol ook met hun 
nadere contacten aan te knopen i.g.v. een vraag over een onderwerp of gebied.

Aandachtspunten: 
ledenwerving en zwaluwstaartsessies  
een kaart van alle Fries NM gebieden op de NM site.

De Ledencommissie Fryslan  


