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Water! 
 

 

Augustus begon met regenbuien waarnaar velen uitkeken. Goed voor de 

bloementuin in Skrok en de akker bij het Lycklamabos. Tijdens de 

ledenbijeenkomst van 6 april zaaiden we hier een bloemenmengsel in. Toch 

nog een mooi resultaat. 

  

Er groeien o.a. klaproos, bolderik, korenbloem, kamille, gele ganzenbloem en 

honingklaver. 

  
   

Muizen 
 

 

De muizen beginnen nu ook behoorlijk toe te nemen in de gebieden van 

Natuurmonumenten. Op sommige plaatsen is het gras al dood en zie je ze 

wegschieten in hun holletjes. Voor de koeien is er steeds minder gras te 

vreten. Aan de andere kant komen er nu veel muizeneters op af zoals blauwe 

en zilverreiger, buizerd, bruinekiekendief, torenvalk en uilen (veld-, rans- en 

kerkuil). Hun jongen hebben nu goed te eten.  
   

 

Nieuwsflits Ledencommissie Fryslân 

Natuurmonumenten, augustus 2019 

 

 

 



     

 

Hier uiteraard geen toepassing van inundatie zoals sommige boeren doen. 
   

Oudemirdumerklif 2019 
 

 

Bij de 6-jaarlijkse kwaliteitstoets van het Oudemirdumerklif zijn o.a. aan de 

orde gekomen: de toegankelijkheid van strand bij het klif, de toenemende 

verruiging en het beheer van de poelen. Natuurmonumenten kijkt of de doelen 

in het beheerplan gehaald zijn en naar wat er beter zou kunnen. Lees meer... 
   

     

http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=956cf8e5daa31bd94efb6d458f36d2a56fb272c547a1a91da0a207d2d43e081ac7db70ce80c1043ca8c49f8417ffb7e3d8b0964a729cd390


 

struweel aan de westkant van het klif met veel bloeiende brem en braam. 
   

Wad 
 

 

Meer weten wat er allemaal onderzocht wordt op en rondom Griend? Lees de 

Griend-nieuwsbrief: 

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrief/griend 
   

Slotplaatsfestival Bakkeveen op 6 oktober 
 

 

Op zondag 6 oktober vindt op Landgoed De Slotplaats in Bakkeveen het 

jaarlijkse festival plaats met tal van kramen met streekproducten, 

kinderactiviteiten, lekker eten en muziek. Het festival biedt voor elk wat wils. 

Kinderen krijgen een stempelkaart waarmee ze deel kunnen nemen aan diverse 

activiteiten zoals mais roosteren, bloembommetjes maken, bolletjes poten en 

leren camoufleren. Tijdens het festival wordt ook het nieuw aangelegde 

Speelnatuur van Oerrr geopend. Het festival start om 11.00 uur en loopt door 

tot 16.00 uur. Toegang is gratis voor leden, voor niet-leden is de toegang € 

2,= per persoon. 
   

Speelnatuur van Oerrr op de Slotplaats Bakkeveen 
 

 

Vanaf begin oktober is de Speelnatuur bij Landgoed De Slotplaats in Bakkeveen 

geopend voor publiek. Speelnatuur is lekker ravotten met zand, water, takken, 

modder en beesten. Een unieke natuurbeleving voor de kleintjes. De 

Speelnatuur bij de Slotplaats is ingericht met elementen zoals een nagebouwde 

mini-schans, een waterpomp met slootjes en klimbomen. De speelnatuur is tot 

stand gekomen mede door bijdragen van het Iepen Mienskipfuns en Stichting 

Vlooienmarkt Bakkeveen. Leden van Oerrr mogen er gratis gebruik van maken, 

niet-leden wordt om een donatie van € 1,50 gevraagd. 
   

Oerrr-activiteit “Bloemen voor insecten’ in het 

Fochteloërveen 
 

 

http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=956cf8e5daa31bd9f5acb04ff63a7d45c3bc15e9cd9a29a44c5b9a9c6cbba0ae343b8c496c2b96e170febe5b400a443e558d64078b08a09f


 

Op zaterdagmiddag 21 september wordt op een prachtige plek in het 

Fochteloërveen een Oerrr-activiteit voor kinderen en hun (groot)ouders 

georganiseerd. Onder leiding van de boswachter ontdekken de kinderen het 

insectenleven in het Fochteloërveen om vervolgens een akkerperceel in te 

zaaien met bloemenzaad. De activiteit is geschikt voor alle leeftijden en ook 

(groot)ouders mogen meedoen. Starttijd is 15.00 uur Deelname aan de 

activiteit is gratis voor Oerrr-leden en kost € 2,50 voor hen die geen lid zijn. 

Opgeven kan via 

https://www.natuurmonumenten.nl/agenda?page=1&locatie=N_336 
   

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 deze provincies. Meld u aan via: 

http://natuurmonumenten.nl/ledenmiddag 
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Volg de natuur 

    

 

 

 

 

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. 
   

  
 

  

         

 

http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=956cf8e5daa31bd9d64af9e6ab7e31f33208930d907ce89e8542c20ef19ec876085ce2cd9c05068dc9308f30803da19d05381cef6967ac1a
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=956cf8e5daa31bd97bea4101d85f83b9dca87c14fdc871ad8e386d04bb1237af210acee6934ab245af10e205e8993045b4a0fa75753f1869
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=956cf8e5daa31bd9ab394750312845d0b9d1d470f8abb6756937a20e5e90dac29d23562316b69767a18686ed1639a5abffe6caec1b41c8e2
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=956cf8e5daa31bd97c4b2bbbf5ef966cf01a257e0c08dbc95522ae2446a3eb2b1c948f2d18a16cbc347ed2534545e96bf145dfac8451bd69
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=956cf8e5daa31bd9cd48444e4907ca09d72b7d6159cc434ae6d4839a6cc05245d4eb2eee8cad5088648012a6591168c76837d5c6f8bed7e6
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=956cf8e5daa31bd9d5da06344f72439bc01a1c08e3ebcc518eaf104cf9290c6be5527d2ae6f7d1c3fe9858a35d4de4be1fdb270697f668aa
https://www.natuurmonumenten.nl/contact
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=981f10a123280b7f39262dffb36c9191f2a4f96a3bb7f2e00baa2e17c9b441227d924c514e2114ddc77a01aa10b7855aa9d038b6b97a0831
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=981f10a123280b7f430067d6eaa961188d9c85fca4148afea2634edaceff3d0c0164dcedea962389ed6263dbe5e09d6159a0cff8db0736ea
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=981f10a123280b7f92b9c23458963354dbc7a4876d08cb934911f7c0ed644474825d8fb94484b4926a788bd6e33dfa1631eaa868f2e93115
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=981f10a123280b7f5ae16935a76b1fc29168b7690c61dc05a971d7521cab96248752a5342976e44a0a58fd12fc18e3f70dc7d97a47a68cab
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=981f10a123280b7f5edfbb379b2c3a0f9ead3872e8acafa69458c9a7fc3a984bc95a01063bd86905ea5ba7332820f512897ac09c8005e247
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=981f10a123280b7f0d236757707118a0bd3d669252f03f8d9826e7fcc6669d35afda247e228cbb65c27c71f3b942a3f8691c44b40d461be8

