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Beste , 
   

Ledenbijeenkomst Nijemirdum 
 

 

De eerste Friese ledenbijeenkomst van Natuurmonumenten dit jaar was in 

Nijemirdum. Een zonnige dag op 6 april, met na de vergadering een wandeling 

in het Lyklamabos onder deskundige leiding.   
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En een middag met actie, het inzaaien van een akker in het bos met bloemen.  

Voorafgaand kwamen in het Dorpshuis aan de orde de benoeming van het 

nieuwe LC-lid Bert Lenten, actuele acties van Natuurmonumenten en vertelde 

boswachter Erik Jansen over de geschiedenis van het Lyklamabos. De 

zogeheten nummereiken gaven destijds aan welke percelen eikenhakhout door 

de bosarbeiders gekapt moesten worden. 

 

Lees hier het uitgebreide verslag van de geslaagde middag.  
   

 
  

Droogte Fochteloërveen 
 

 

Het Fochteloërveen verdroogt snel, zeldzame planten verdwijnen en er komt 

veel CO2 vrij. De oorzaak? Lekke damwanden. "We maken ons grote zorgen", 

vertelt boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten. "Het is lastig om 

dit probleem in een van regenwater afhankelijk hoogveen aan te pakken. 

 

We kijken we natuurlijk naar hoe we in de toekomst de kaden moeten 

aanpakken, zodat we water beter kunnen vasthouden. Dat wordt een duurzaam 

en groot kade-herstelproject, maar we zijn nog echt in de beginfase. Het 

Fochteloërveen ligt hoger dan de omgeving. Een stelsel van 77 kilometer aan 

damwanden zorgt ervoor dat regenwater in het gebied blijft. Tenminste, dat is 

https://cl.s7.exct.net/?qs=24a504fe0a2bf8598c19ed63112a8b738081d33ee5f798ce7a455593891dea5bb07f3a0a2ec820a11b5ce15605ef255ed744ab0633aa95db


de bedoeling. Door lekkages in de wanden lekt het water weg, zo blijkt uit een 

inventarisatie. In de kern van het natuurgebied zijn over een lengte van 120 

meter damwanden scheefgezakt. Hierdoor is water weggestroomd en is het 

waterpeil 30 centimeter te laag. Het grootste lek werd snel gedicht. 

Natuurmonumenten zoekt ondertussen naar manieren en geld om het 

probleem structureel aan te pakken. 

 

De langdurige droogte afgelopen zomer heeft de situatie verergerd. Het 

hoogveen in het Fochteloërveen heeft in de afgelopen eeuwen een dik pakket 

veen gevormd, van gemiddeld een meter dikte. Naar schatting ligt daarin vijf 

megaton aan CO2 opgeslagen. Het veen ligt op sommige plekken meer dan vijf 

meter hoger dan de omgeving. Als het hoogveen verdroogt, oxydeert het veen 

en komt het opgeslagen CO2 in de atmosfeer terecht". 

 

Dit filmpje toont hoe droogte dieren raakt. 

 

Meer over het Fochteloërveen kunt u lezen in de Veenflits, de speciale 

nieuwsflits over dit gebied. U kunt zich hiervoor aanmelden via een email naar 

de beheereenheid Noordenveld  ovv Veenflits. 
   

Vogels in de Greidhoeke  
 

 

Het broedseizoen is momenteel in volle gang. Wat momenteel opvalt, is dat er 

iets minder vogels zijn teruggekeerd. Vooral de kievit gaat nu hard achteruit 

qua aantallen. De verklaring daarvoor is dat we de afgelopen jaren weinig 

aanwas hebben gehad, voornamelijk door predatie. Maar de vogels die er nu 

wel zijn, zorgen grotendeels voor nageslacht. Dat wil zeggen, de eieren 

worden niet door roofdieren gepakt en lijken uit te komen. Positief dus! 

 

We merken dat er weer veel veldmuizen in de polder zijn. Vergelijkbaar met ‘de 

veldmuizenplaag’ van 2014. Ook nu zijn er al weer veel meldingen van 

broedende velduilen in Fryslan. Door de veldmuizen hebben veel roofdieren 

een alternatieve voedselbron en laten ze de weidevogels meer met rust, is onze 

conclusie. 

 

Verder is het erg droog geweest. Dit heeft geleid tot sterfte onder enkele jonge 

kieviten, maar hoeveel kunnen we halverwege het broedseizoen moeilijk 

beoordelen. Al met al zijn we ondanks lagere aantallen vogels wel positief, 

meldde Sander Veenstra van de beheereenheid Friese weiden en wadden.  
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Lees hier meer over broedvogels in onze weidevogelgebieden. 
   

     

Ledenraad Natuurmonumenten 18 mei 
 

 

Op 18 mei werd weer een vergadering van de ledenraad gehouden. De 

ledenraad bestaat uit de ledenvertegenwoordigers van alle provincies. In de 

ochtend werd gesproken over de koers van de Vereniging Natuurmonumenten 

voor de eerstkomende 3 jaar. Daarbij werden ook de resultaten van de recente 

Nationale Landschap Enquête betrokken. 

 

Uitgangspunten daarvoor zijn: 

• vasthouden van de huidige koers (goed beheerder en beweging zijn) 

• goed beheer en beweging integreren -aangeven van een aantal concrete 

doelen 

• gericht op zowel gebieden als cultureel erfgoed 

• versterken van de organisatie 

• bevorderen van de biodiversiteit 
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Belangrijke punten die de ledenraadsleden onderschreven, maar zij brachten 

ook naar voren: heb ook aandacht voor natuur buiten onze eigen gebieden 

(ook in enquête veel genoemd), meer samenwerking met andere 

terreinbeheerders en eventueel uitruil van gebieden, bezoekersaantallen 

mogen niet alleen bepalend zijn voor aandacht voor gebieden. 

 

De reacties worden verwerkt tot een document dat in de ledenraad zal worden 

besproken. Verder kwamen in de ledenraad aan de orde de goedkeuring van 

het Jaarverslag 2018 met de Jaarrekening, het benoemen van twee nieuwe 

leden van de vertrouwenscommissie, het contributiebeleid en de benoeming 

van een nieuwe bestuursvoorzitter. Dit werd Jeroen Dijsselbloem als opvolger 

van Hans Wijers. 
   

Kom 21 september het Fochteloërveen verkennen 
 

 

Kom horen wat de kraanvogels deze zomer presteerden, hoe het waterpeil zich 

gedroeg en wat er nog meer in het hoogveen leeft. En vooral, kom het daarna 

zelf zien, ruiken en voelen. 

 

De ledencommissies van Drenthe en Fryslân organiseren samen met de 

beheereenheid Noordenveld deze verkenningsmiddag voor de leden uit Fryslân 

en Drenthe. U kunt kiezen uit verschillende presentaties en uit verschillende 

excursies. Tijdens de presentaties is er voor de jeugd van 6-16 jaar een 

alternatief programma. En er kunnen die middag bloemen gezaaid worden 

voor volgend voorjaar! 

 

Noteer de datum alvast: zaterdagmiddag 21 september. U krijgt in augustus 

per email de definitieve uitnodiging. 
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