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Bemoediging 

 

De natuur gaat gewoon door... 

Wie in deze, door het coronavirus onzekere, omstandigheden om zich heen 

kijkt, zal ervaren dat de natuur gewoon door gaat. De vogels fluiten, bakenen 

hun territoir af, maken elkaar het hof en zoeken een goede nestelplek. De 

weidevogels zijn weer terug uit andere oorden, waar ook het coronavirus 

rondwaart. De voorjaarsbloemen bloeien en de bomen botten langzaam weer 

uit. De stralen van de zon worden krachtiger. De natuur leeft. De behoefte om 

die te beleven is groot. Misschien juist nu groter dan ooit. De natuur geeft 

afleiding, troost. Er is ook een andere wereld dan corona. De gebieden van 

Natuurmonumenten in Friesland zijn toegankelijk. Maar ook daar geldt: laat 

het er niet te druk worden en houd afstand. En vooral: geniet en verwonder je! 

 

Jur Teders, voorzitter Ledencommissie Fryslân  
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Afgelast: Ledenbijeenkomst 9 mei Hegewiersterfjild 
 

 

De Ledencommissie Fryslân heeft de voor 9 mei geplande ledenbijeenkomst 

over en naar het Hegewiersterfjild afgelast. De reden is natuurlijk het 

coronavirus.  

We hadden u op die datum meer willen vertellen over het belang van dit gebied 

voor trekvogels. Maar Bert Lenten heeft zijn verhaal nu voor u op papier gezet. 

Lees er hier meer over. Ook voor mensen is het Hegewiersterfjild alleszins een 

bezoek waard. 

 

We hopen in het najaar wel een ledenbijeenkomst te kunnen houden.   
   

Bouw Baken gestart 
 

 

Ondanks alle bouwperikelen in ons land is de realisatie van Informatiecentrum 

‘Het Baken’ op Schiermonnikoog eind februari gestart. De opening van het 

gebouw wordt in voorjaar 2021 verwacht.  

En dan heeft Natuurmonumenten samen met haar eilandpartners Gemeente 

Schiermonnikoog, Stichting Nationaal Park Schiermonnikoog, de lokale VVV en 

het huidige bezoekerscentrum een inspirerende nieuwe plek om de ruim 

300.000 jaarlijkse bezoekers aan dit unieke Waddeneiland in stijl te ontvangen 

en wegwijs te maken.  

  
   

De lepelaars op Schiermonnikoog 
 

 

De eerste lepelaars waren al op 12 februari in de polder, in een weiland van de 

familie Talsma. Nu, begin  april, zijn ze zeker al aan het broeden. 

Bij de Westerplas kun je ze vanuit de vogelkijkhut bezig zien. Op de kwelder 

waar het nu erg rustig is, kun je ook lepelaars tegenkomen. Door die rust 

komen de vogels gewoon bij laagwater in de slenken langs het schelpenpad. 

Schitterend! 
   

Wandel virtueel door Natuurgebieden 
 

 

Wandel virtueel door twee prachtige Friese natuurgebieden 

Goed nieuws voor wie deze dagen aan huis gekluisterd is: Natuurmonumenten 

http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420790bee2928c45f1ad8c723ebdb36eba8508ee4761ef6c849597842f3b0cf18557f13ef02643762a79d50db89bb24d489
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420790bee2928c45f1ad8c723ebdb36eba8508ee4761ef6c849597842f3b0cf18557f13ef02643762a79d50db89bb24d489


brengt de natuur bij je thuis! Bekijk nu virtueel Schiermonnikoog of Griend 

  
   

Broedseizoen Friese weidevogels gaat wél gewoon door 

Nieuws van boswachter Hanneke Wijnja 
 

 

Ondanks dat de wereld om ons heen momenteel haast stil lijkt te staan, is de 

natuur ongestoord van de winter overgegaan naar het voorjaar. Of beter 

gezegd: van een hele lange herfst door naar de lente. Het lang aanhoudende, 

natte, herfstachtige weer bracht de grondwaterstanden op de meeste plekken 

weer op peil waardoor de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten 

met de volle greppels en waterrijke plasdrassen er prachtig bij lagen toen de 

vogels arriveerden. Lees meer →  
   

Stil en rustig in het Fochteloërveen 
 

 

Momenteel is het stil en rustig in het Fochteloërveen. Stiller dan we gewend 

zijn. Het rondgaande Corona virus zorgt voor een ongekende situatie.  

Voor de natuur levert het zichtbaar mooie beelden op. De kraanvogels zijn 

weer in het hoogveen. Door de rust die nu in het gehele gebied merkbaar is en 

de flinke regenperiode in het najaar ontstaan er weer kansen voor deze 

prachtige vogels. We kijken uit naar broedende paartjes en kraanvogelkuikens. 

Verstoring zal het grootste gevaar voor de vogels zijn. Als iedereen er straks 

weer op uit trekt willen we de stilte en rust in het Fochteloërveen graag laten 

voortduren. Ontwikkelingen en bijzondere waarnemingen proberen we zoveel 

mogelijk te delen op Facebook. https://www.facebook.com/fochteloerveen/ . 

Ondertussen hopen we op het allerbeste wat betreft de gezondheid van 

iedereen.  
   

Boom van het Jaar 
 

 

SBNL Natuurfonds houdt voor de derde keer de verkiezing voor de Boom van 

het Jaar. 

 

Tot 18 mei kan iedereen een Nederlandse Boom voor het Jaar 2021 nomineren. 

In iedere provincie zal een boom worden aangewezen. De boom met de meeste 

http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420fcb0fdf36f3798e6fc40340603af0264c67cec9829bca1c4e0975fd98825f248ba02d4325df2905eac1faf45b36ab51f
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http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db68201381042018eee8287caa52be4fb67cb62846a98e6ef4b64d3414145cf4f4b5c3b99a8e004cdde81a838a5b2b633b772414198502


stemmen dingt uiteindelijk mee naar de titel Boom van het Jaar 2021. 

 

Op 28 augustus worden de twaalf genomineerde Nederlandse bomen 

bekendgemaakt en dan kan er via de website deboomvanhetjaar.nl tot 14 

oktober op de bomen gestemd worden. Op 15 oktober wordt de Nederlandse 

winnaar bekendgemaakt. 
   

Leestip: Hoogvenen. Landschapsecologie; behoud – 

beheer – herstel. 
 

 

In dit met prachtige foto’s, tekeningen en kaarten uitgevoerde boek nemen 

diverse deskundigen ons mee in de wereld van het hoogveen. We hebben nog 

maar een paar hoogveengebieden in Nederland. Dit boek laat het belang en de 

schoonheid van deze gebieden, zoals het Fochteloërveen, zien. 

 

Onder redactie van André Jansen en Ab Grootjans. ISBN 978 90 5615 552 0 
   

Natuurmonumenten 
 

Afmelden 

Contact  

Privacy Statement 

Website  
  

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=84db682013810420b8f4bdc15bdef87d81bb2b929a7c656a5da5c2921dbd4592714c9d3790c839ae523163de049291acbed9a0253382415a
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420b8f4bdc15bdef87d81bb2b929a7c656a5da5c2921dbd4592714c9d3790c839ae523163de049291acbed9a0253382415a
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db68201381042043f72e458098eeb0f5502c4e3e4aeaaad9290de45cd972325dc1ab9e7a1f914e8439fac4913a70d2a9333fb722ceef56
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db68201381042043f72e458098eeb0f5502c4e3e4aeaaad9290de45cd972325dc1ab9e7a1f914e8439fac4913a70d2a9333fb722ceef56
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db68201381042015d3ba2bf8a1ef196bc253f3ef2ebcb45661f4197ca6f7f66dc0d67a05493694a2fcb60a45b1cf3b99c66f0b3998e67b
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db68201381042015d3ba2bf8a1ef196bc253f3ef2ebcb45661f4197ca6f7f66dc0d67a05493694a2fcb60a45b1cf3b99c66f0b3998e67b
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420a64af31d7cd96c9cf0a799528fbe5505f87607c2d0ad203d1cdf0d7ea8a8cffeb35ddd497d029abbb5b7c48816b41a13
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420a64af31d7cd96c9cf0a799528fbe5505f87607c2d0ad203d1cdf0d7ea8a8cffeb35ddd497d029abbb5b7c48816b41a13
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420c1d1028a7f0ffa535e1ed4ff78286e163e2bef1b6fd3274e23431f23e9e72e380c14f78987434010f2262d5c4e3f189a
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420c1d1028a7f0ffa535e1ed4ff78286e163e2bef1b6fd3274e23431f23e9e72e380c14f78987434010f2262d5c4e3f189a
https://www.natuurmonumenten.nl/contact
https://www.natuurmonumenten.nl/contact
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420ae88d9ab8688c128845aadbece59679c31db95dbd851af299cc2f99c709ab90297e78c0121ad35f09f73ec6905edbc9a
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420a5c7864e85d407b8e5c95db82f411b768f365b2094966fe7036104e77b1c672f4075dab0218c5145b5b431d38736bc16
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db6820138104206d3733f93a9481cd0c4cfd04cfd5bf203c436c77cc89575fd55e7b3b29c918442bb43c4a09131ea1e89fa66d4b099a44
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db68201381042040a80e75f5f85b3190cb62051b17d2889904ad3f6382290dcf2f76fdd8e05ac50a1dacd61b45b149c2cd2274c8efc5b2
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=84db682013810420f2a50b0c8dc7f1104969ef11f972228d3f29d2d47266ecb026be5f786f83cf9d69898f4b020a613baee1ef118985ad7b

