
Ledenbijeenkomst Natuurmonumenten Fryslân  
9 mei 2020 Hegewiersterfjild 

 
Locatie: multifunctioneel centrum Piersstee, Harlingerweg 26A, 8821 LC Kimswerd. 
Start: 09.15 u. 
 

Op zaterdagochtend 9 mei organiseert de Ledencommissie Fryslân van 
Natuurmonumenten voor de Friese leden van Natuurmonumenten en andere  
belangstellenden een bijeenkomst naar en over het Hegewiersterfjild.  
We gaan eerst wandelend op excursie onder leiding van boswachters. Daarna is er 
een presentatie over de internationale betekenis van het Hegewiersterfjild voor 
trekkende vogels zoals de grutto en de brandgans. Aansluitend is de jaarlijkse 
Friese ledenvergadering.  
 
09.00 Verzamelen voor de excursie buiten bij multifunctioneel centrum Piersstee,  
                                                      Harlingerweg   26A, 8821 LC Kimswerd . 
09.15 Vertrek excursiegroepen 
 
11.30  Terugkomst excursiegroepen.  
Welkom door de voorzitter van de Ledencommissie met koffie en thee in Piersstee 
 
11.45   De internationale betekenis van het Hegewiersterfjild voor trekkende 
watervogels. In het bijzonder de grutto en de brandgans door Bert Lenten 
 
12.15.  Opening formele ledenvergadering Natuurmonumenten Fryslân 
de stukken voor devergadering vindt u op de webpagina van de Ledencommissie  
 
a. vaststellen verslag ledenvergadering van 5 april 2019 (Nijemirdum) 
b. herbenoemen L. Meijer als ledenvertegenwoordiger Fryslan. De Ledencommissie stelt 
voor Liesbeth Meijer voor een 2e termijn van 4 jaar als ledenvertegenwoordiger te 
benoemen 
c. toelichting  op jaarplan 2020 van de Ledencommissie 
d. gelegenheid tot  het stellen van vragen over het jaarverslag 2019 van de 
Ledencommissie 
d. Natuurmonumenten thema 2020: Bomen  
e. rondvraag   
12.45   Napraten  
 
13.00   afsluiting ledenbijeenkomst 
 
Aanmelden voor de ledenbijeenkomst is gewenst. Dit kan via 

https://www.natuurmonumenten.nl/friesland/agenda/ledenbijeenkomst-fryslan-
bewonder-de-vogels-het-hegewiersterfjild#2020-05-09T09:00 
 
Denkt u aan geschikt schoeisel voor de wandeling van 2 uur die door het veld gaat. 
 
Voor degenen die minder goed ter been zijn, is er een optie om via een kortere route en 
een bestraat pad naar de vogelkijkhut Hegewiersterfjild te wandelen. Indien u van deze 
optie gebruik wenst te maken dit graag aangeven bij aanmelding. U ontvangt  dan 
nadere informatie hierover. 
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