
Jaarplan 2020 Ledencommissie Fryslân (vastgesteld 21/1 ‘20) 

 

De Ledencommissie (Lc) Fryslân vertegenwoordigt de Friese leden van Natuurmonumenten 

in de Ledenraad van de Vereniging, die 2x per jaar bijeenkomt. De Lc onderhoudt contact met 

de leden door het organiseren van bijeenkomsten, het toezenden van informatie over actuele 

zaken 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 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. 

Aan het opstellen van dit jaarplan is een bijeenkomst voorafgegaan, waarin we bespraken 

waar we als Lc nu staan. 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. 

 

Algemene uitgangspunten voor ons handelen in 2020 

1.  We zijn ons bewust van onze rollen: 

 a. het nemen van initiatieven en het trekken van daarbij behorende acties  

 b. het meedenken en –doen met activiteiten van anderen binnen Natuurmonumenten (vooral 

de beheereenheden) en daarbuiten  

 c. het volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen (= antenne functie)  

 d. onze statutaire rol als Fries onderdeel van de Ledenraad 

 

2. Bij alles wat we oppakken is onze focus gericht op natuur, landschap en cultuurhistorie 

 

3. Bij alles wat we tegenkomen stellen we ons steeds de vraag “wat betekent het voor onze 

leden en achterban” en bij contacten met onze leden vragen we ons steeds af “wat willen we 

bereiken”. 

Willen we:  

a. hen informeren 

b. hen kennis laten maken met het beheerwerk of een natuurgebied  

c. hun mening weten of  

d. hun gedrag beïnvloeden 

 

4. We proberen voor iedere activiteit onze ambitie te benoemen (wat willen we bereiken en 

wanneer zijn we tevreden?) 

 

5. We monitoren geregeld de afgesproken acties en stellen deze, zo nodig, bij 

 

De Lc Fryslân wil in 2020 het volgende oppakken: 

Lc en de leden en achterban (rol a) 

1. De Friese Nieuwsflits. We brengen 4 Nieuwsflitsen uit (10 maart, 2 juni, 13 oktober en …. 

december). Over de inhoud wordt tevoren overlegd met de beheereenheden (boswachters 

communicatie en beleving: Hanneke, Cynthia, Marjan), zodat ook van hun zijde berichten 

kunnen worden opgenomen. Redactie: HvB en LM, opmaak/verzending: Ck  

Trekkers: LM en HvB. Acties: deadlines inhoud en verzenddata aan betrokkenen bij de 

beheereenheden doorgeven, verzamelen en redigeren copy: LM, HvB; afspraak maken met 

Ck over Nieuwsflits december. 

 



2. De (digitale) Klankbordgroep. We betrekken de klankbordgroep bij onderwerpen die in 

de LR of bij de beheereenheden spelen. Wij kunnen zelf de Klankbordgroep leden per mail 

bereiken. De Klankbordgroep bestaat uit leden en niet-leden (achterban) die hebben 

aangegeven dat ze een paar keer per jaar vragen van de Lc willen beantwoorden. We stellen 

onze Klankbordgroep 2x een concrete vraag, passend bij de actuele aandachtsgebieden van 

NM (NLNatuurlijk!, landbouwtransitie, stikstof/Pfas problematiek)  

Trekkers: allen Acties:  

-uitbreiding van de klankbordgroep met leden uit onze eigen contacten  

-in januari een vraag stellen in het kader van de landbouwtransitie, zo mogelijk samen met de 

noordelijke Lc collega’s 

-later in het jaar een vraag over thema bomen of over de thema’s van NM  afgelopen jaren 

(wat heeft u gemerkt van de thema’s die in de afgelopen jaren actueel waren) en suggesties 

voor 2021.   

 

3. Ledenbijeenkomsten We organiseren weer 2 ledenbijeenkomsten dit jaar. 

a. Thema weidevogels en natuurontwikkeling, liefst in Hegewiersterfjield . Een zaterdag in 

mei over en naar het Hegewiersterfjield om de laatste ontwikkelingen te bekijken en 

weidevogels te observeren. Tevens wordt dan de Friese ledenvergadering (AV) gehouden. 

Trekkers: BL en LM. Acties: contact met Simon over opzet en datum, inleiders en 

excursieleiding, programma en uitnodiging maken, bespreken locatie (in Kimswerd), 

algemene organisatie. 

 

b. Thema bomen op een zaterdag in september/oktober op de Slotplaats met een inleiding van 

een ecoloog van het Ck. 

Trekkers: HO en ER. Acties: contact met Enit over opzet en datum, waarna contact met Ck 

over ecoloog (inleider) en excursieleiding, programma en uitnodiging maken, bespreken 

locatie, algemene organisatie.  

 

c. Optie: avondbijeenkomst thema natuurinclusieve landbouw met informatie over wat NM 

verstaat onder natuur inclusieve landbouw en wat is “On the way to planet proof” van 

Campina en al dan niet verschillen met biologische landbouw. 

Trekkers nog te benoemen. Acties: allen nadenken en overleg met projectleider op Ck 

(Kirsten H.). 

 

4. Jongeren. Om jongeren bij NM te betrekken proberen we de contacten met studenten van 

vHL te activeren in overleg met docent Martijn Weterings. Mogelijke vragen/opdrachten voor 

de 2e jaars studenten: 

-bedenk een thema voor 2021 en geef aan waarom 

-hoe kunnen jongeren geraakt worden door NM 

-wat zouden de randvoorwaarden moeten zijn bij de overdracht van “dorpsbosjes” in de Lytse 

Bouhoeke en wat zouden alternatieve bestemmingen voor deze bosjes kunnen zijn 

-bezoek aan een boerenbedrijf en wat is gedaan of zal worden gedaan om de stikstof deponie 

te verminderen 

Trekkers: HO en JT Actie: contact met Martijn over deze ideeën. 

 

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

 

Bij het opstellen van dit Jaarplan is rekening gehouden met de Activiteitenplannen van de 

twee beheereenheden Friese weiden en Wadden en Noordenveld. Net als in de vorige jaren 

willen we graag een vertegenwoordiger van een van de beheereenheden bij de Lc 

vergaderingen. Informatieve punten vanuit de beheereenheden worden tevoren toegestuurd, 

zodat ter vergadering tijd is om bespreekpunten te behandelen. De Lc wil graag beter op de 



hoogte worden gehouden van de zgn. beleidsdossiers en het werk van de provinciale 

ambassadeur i.v.m. mogelijke informatie aan de NM leden. 

Actie: LM legt vergaderschema voor aan  Enit en Chris om te vragen wie wanneer naar Lc 

vergaderingen  komt.  

 

Met de afspraak dat de aandacht voor de verspreid liggende gebieden in Fryslân een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle Lc leden hebben we de primaire zorg/ 

luistervinkfunctie voor ieder NMgebied aan een Lc lid toebedeeld.:  

-LM: Skrok en Skrins, Griend/ Wadden 

-BL: Flietsterbosk, Filenspolder, Hegewiersterfjield, Schiermonnikoog. Bij gebrek aan een Lc 

lid op het eiland blijft oud Lc lid René Boelen onze extra luistervink 

-HvB: Gaasterland (Lycklamabos, Oudemirdumerklif, Rijsterpolder) en IJsselmeerkust 

-HO: Slotplaats, Bantpolder, Lionserpolder   

-ER: Fochteloërveen, Haulerpolder 

-JT is stand by voor alle gebieden 

 

We brengen de beheereenheden geregeld op de hoogte van wat er speelt in de landelijke 

NMgremia, waar we als Lc aan deelnemen.  

 

Het deelnemen aan door de beheereenheden georganiseerde leden excursies geeft een goede 

gelegenheid om met leden in gesprek te gaan en van hen te horen wat er leeft. 

 

Ook dit 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.  

 

Acties van de beheereenheid Friese weiden en Wadden waaraan de Lc een bijdrage kan 

leveren: 

-Kwaliteitstoets Lytse Bouhoeke 

Actie: BL neemt contact op met trekker Erik Jansen over planning en eventuele inschakeling 

van studenten vHL 

 

-Beheernotitie Oudemirdumerklif 

Actie: HO nam deel aan de eerdere kwaliteitstoets; contact met trekker Erik Jansen over 

wenselijkheid Lc betrokkenheid 

 

-2e Bloemenfeest Skrok 

Actie: dit wordt nog door Hanneke uitgewerkt; afhankelijk van opzet weer medewerking Lc 

leden 

 

-Gebiedsproces Greidhoeke 

Actie: FWW stippelt met Marieta Driessen (Ck)  een  intern visie uit,  uitvoering door FWW 

 LM kan hieraan, ook als inwoner van het gebied, desgewenst een bijdrage leveren. 

 

-Kinderweek in Natuurmuseum Leeuwarden in de voorjaarsvakantie 

Actie: nog niet duidelijk wat het Natuurmuseum van plan is; Hanneke en Marcel zijn 

contactpersonen; Lc leden net als vorig jaar inzetbaar. 

 

-Bestuursbezoek aan b.e. FWW en Lc op Schiermonnikoog 

Op 26/5 bezoekt een aantal leden van het NMbestuur Schiermonnikoog. 

Actie: Jan Willem Zwart bereidt in overleg met JT een programma voor, waarin ook een 

bezoek aan boeren i.v.m. het verdienmodel kaasmaken en uiteraard de vorderingen met het 

bezoekerscentrum; voor de Lc is een aantal leden aanwezig. 



 

Acties van de beheereenheid Noordenveld waarbij de Lc een bijdrage kan leveren 

De beheereenheid vraagt onze inzet bij: 

-Bestendig maken Fochteloërveen 

-Organisatie veencafé’s 

-Opzetten gebiedsgroep Fochteloërveen 

-Slotplaatsfestival 

-Werven bedrijfssponsoren/-lidmaatschappen, gastheer/-vrouwschap 

Actie: ER en HO leggen contact met Enit om e.e.a. te concretiseren. 

 

De Lc en de Noordelijke collega Lc’s (rol a) 

 

In het noorden hebben de Lc’s van Groningen, Drenthe en Fryslan al jaren een goede    

samenwerking. Twee keer per jaar hebben wij overleg om de agenda van de LR te bespreken 

en reacties samen voor te bereiden. Het voorzitterschap en secretariaat (agenda en notulering) 

wordt beurtelings ingevuld. In het overleg van 30 oktober jl. is afgesproken dat beurtelings 

een Lc een notitie maakt met een concept noordelijke reactie op de LR stukken. Na 

vaststelling wordt de noordelijke reactie naar het Ck verzonden. 

 

In januari organiseert Lc Fryslân  een Nieuwjaarsbijeenkomst voor de drie Lc’s, waarbij we 

o.a. bespreken de gang van zaken in de LR en mogelijke verbeteropties , een eventuele 

gezamenlijke vraag aan onze  (Klankbordgroep) leden . 

Actie: na overleg met Enit over beschikbaarheid locatie Slotplaats aan voorzitters Lc Drente 

en Groningen (Gea en Liesbeth J.) voorstel doen; JT 

 

De Lc intern (rol a) 

 

1. Lc Vergaderingen 

Afspraken: 

-de frequentie van 6x per jaar ook in 2020 voortzetten met in december een BOTT voor 

maken jaarplan 

-we vergaderen nu overdag, 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 

vergaderingen op een beheerkantoor plaatsvinden. Mochten er nieuwe Lc leden bij komen die 

overdag werken dan is wellicht aanpassing nodig. 

-data, zie vergaderschema 2020 

 

2. Informatiebehoefte 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 NMgremia 

 

3. Lc op sterkte 

We moeten ervoor zorgen dat we voldoende kandidaat leden hebben om te kunnen voorzien 

in opvolging van vertrekkende leden.  

Afspraken Willemijn vragen naar een algemeen profiel van een Lc lid en landelijke werving 

via PUUR, website (en Lc webpagina), zoals in november 2017 en mei 2018 in de LR is 

besproken. In eigen omgeving uitkijken naar geschikte kandidaten en op AV aan de orde 

stellen. 



 

4. Taakverdeling binnen de Lc: 

Voorbereiding Lc vergaderingen: JT en LM 

Plaatsen Lc vergaderstukken op ons deel platform/ Kiek en verslaglegging: LM 

Jaarverslag: LM met bijdrage van allen 

Voorbereiding BOTT en opstellen jaarplan: JT 

Financiën, begroting en declaraties doorgeleiden naar Ck: HO 

Bijhouden Lc webpagina: LM m.b.v. Sandra (zij plaatst stukken)  

Verwerken van op Lc adres binnenkomende post: LM 

 


