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Dat natuur extra belangrijk is onder de huidige omstandigheden blijkt uit de 

reacties van leden van onze klankbordgroep op onze vraag hoe de natuur nu 

wordt beleefd. Hieronder de hoofdlijnen. Wilt u ook iets kwijt hierover, laat het 

ons dan weten. 

Ook als Ledencommissie hebben we onze activiteiten moeten aanpassen. De 

ledenbijeenkomst op 9 mei in Kimswerd met een excursie door het 

Hegewiersterfjild moest worden geannuleerd. We hadden dan ook onze 

jaarvergadering willen houden met o.a. terugkoppeling uit de landelijke 

Ledenraad (voorlopig verschoven naar begin juli), de vaststelling van het 

verslag van de vorige jaarvergadering en de herbenoeming van ons Lc-lid en 

secretaris, Liesbeth Meijer, voor de volgende vier jaar. Afhankelijk van de 

mogelijkheden die zich dan voordoen zal de jaarvergadering later dit jaar 

worden gehouden. 
   

Beleving van de natuur in coronatijd 
 

 

Impressie van de op 28-4-2020 gestelde vragen aan de Friese digitale 

klankbordgroep van de Lc,  uitgezet bij ongeveer 60 personen, ontvangen 

ongeveer 25 antwoorden + die van aantal Lc-leden: 

 

1) Heeft u sinds het uitbreken van de crisis vaker een bezoek gebracht aan een 

 

Nieuwsflits Ledencommissie Fryslân 

Natuurmonumenten, juni 2020 

 

 

 



natuurgebied? 

Iets meer dan de helft geeft aan vaker natuur in te gaan, een klein aantal geeft 

aan minder (vaak vanwege risico) en iets minder dan de helft geeft aan niet 

vaker de natuur in te gaan 

 

2) Zo ja, waarom nam u die beslissing? 

Degenen die aangeven vaker de natuur in te gaan motiveerden dat met: 

tegenhanger stress of compensatie minder sociale contacten, andere beweging 

of sport, de lente of relativering van andere zaken, en als ontspanning. 

Wel werd nogal eens aangegeven dat men dit in de eigen directe omgeving 

deed, soms zelfs de eigen tuin.  

Een aantal personen die aangaven minder de natuur in geweest te zijn deden 

dat minder vanwege de risico’s op smalle paden, teveel drukte, of beperking 

van de eigen actieradius (qua vervoermiddel) vanwege de situatie . 

 

3) Heeft u in deze crisistijd meer behoefte om de natuur in te trekken en zo ja, 

waarom? 

Degenen die meer behoefte hadden aan natuur gaven als reden aan: 

compensatie van minder sociale contacten, meer vrije tijd, stilte en rust, 

ontspanning en afleiding zoeken, ellende ontlopen. Of het stoppen van andere 

planvoorbereidingen. 

Als men aangaf minder behoefte te hebben was dat soms omdat men natuur in 

eigen tuin, of groen dichtbij had. Maar ook omdat men risico’s / contacten 

wilde vermijden. 

 

4) Heeft u door de huidige crisis een andere kijk gekregen op de omliggende 

natuur bij u in de buurt en zo ja, kunt u daar meer over vertellen? 

Vaak werd aangegeven dat niet de kijk op natuur veranderd was, maar er wel 

meer verdieping was in inzicht en kennis, er meer details in beeld waren 

gekomen. 

Ook noemde men dikwijls dat het belang van natuur veel sterker gevoeld werd, 

men hoopte dat dit breed gedeeld werd, en dat er een verandering van gedrag 

en prioriteiten uit deze periode zou voortkomen. 

Iets minder dan de helft gaf echter ook aan dat de kijk op natuur niet 

veranderd was. Aan dit laatste kan men natuurlijk verschillende conclusies 

verbinden, maar dat is koffiedik kijken. 

 

5. Verwacht u dat zodra de beperkingen opgeheven zijn, u nog net zo vaak de 

natuur in trekt of dat u dan uw vrije tijd aan andere dingen gaat besteden zoals 

bezoek aan musea, aan bioscopen of restaurants, enz.? 

Het merendeel van de respondenten gaf aan dat men verwachtte net zo vaak 

(of zelfs nog meer) de natuur in te zullen gaan. Maar dat ook andere 



activiteiten daar dan bij komen. Een beperkt aantal, ong. 1/3, gaf aan dat 

bezoek aan de natuur dan minder wordt en dit werd vaak verbonden aan meer 

andere activiteiten en minder tijd. 

  
   

Mei 2020 op Schier 
 

 

Onderstaande berichten ontvingen we van Cynthia Borras, boswachter op 

Schiermonnikoog 

Bisschuit met muisjes voor de boswachters op Schiermonnikoog 

 In de Noorderduinen heeft Natuurmonumenten 12 landgeiten ingezet om 

verbossing  van de duinen tegen te gaan. Afgelopen najaar is tijdelijk een bok 

van dezelfde soort aan de kudde toegevoerd om de dames gezelschap te 

houden. Uitgerekend was dat de eerste lammetjes op 15 april geboren zouden 

worden. En zo was het ook. 

Tussen 15 en 29 april  zijn in de Noorderduinen 17 schattige en lollige geiten- 

lammetjes geboren. De landgeit is een stoere soort die zonder hulp prima in 

de duinen zelf kan lammeren. Dit doen ze op een rustig plekje, achter een 

bosje, op afstand van de rest van de kudde. Na een paar dagen loopt moeder 

geit weer samen met haar lammetje(s) naar de kudde toe. 
   



     

Extra bescherming voor stormmeeuwen 
 

 

Op het Westerstrand tussen paal 1 en 2 heeft zich in de lage duintjes een 

kolonie stormmeeuwen gevestigd. Omdat de broedende meeuwen erg gevoelig 

zijn voor verstoring neemt Natuurmonumenten maatregelen om de vogels 

beter te beschermen. Boswachters zagen de afgelopen dagen regelmatig dat ze 

als gevolg van wandelaars en loslopende honden de lucht in gingen. 

Natuurmonumenten heeft de omgeving van de kolonie nu afgezet met draad 

en informatiebordjes, waarop staat dat je er niet in mag. Aan beide kanten van 

het afgesloten gebied is echter plek genoeg om gewoon een wandeling om de 

west te kunnen maken. Natuurmonumenten zal de komende tijd rondom de 

kolonie extra letten op honden, die op dit gedeelte van het strand aangelijnd 

moeten zijn. 

Het draad om de broedende meeuwen te beschermen blijft niet langer 

aanwezig dan strikt  noodzakelijk. Zodra de jonge meeuwen vliegvlug zijn, 

halen we alles weer weg. Hopelijk hebben de stormmeeuwen dan een succesvol 

broedseizoen achter de rug. 

De stormmeeuw zit qua grootte tussen de kokmeeuw en de zilvermeeuw in. De 

vogel heeft een helderwitte kop, zilvergrijze vleugels en groengele poten en 



snavel. De zwarte kraaloogjes geven hem een vriendelijk uiterlijk. De laatste 

jaren gaat het in Nederland slecht met deze vogel: van de 11.000 broedparen 

die veertig jaar geleden in ons land broedden, zijn er nu nog maar 3.000 over. 

De stormmeeuw is een strandbroeder. Dat maakt de vogel kwetsbaar voor 

hoogwater en stuivend zand, maar ook voor verstoring door mensen. Op veel 

plekken, waaronder ook op Schiermonnikoog, verruilden de stormmeeuwen de 

afgelopen jaren het strand voor platte daken binnen de bebouwde kom. 
   

     

Honden aan de lijn 
 

 

Met het begin van het broedseizoen zijn dit jaar ook nieuwe borden geplaatst 

in het gebied. 

Het gaat om duidelijke borden “honden aan de lijn” in huisstijl van 

Natuurmonumenten. 

Bewoners en bezoekers zijn via verschillende kanalen online en in plaatstelijke 

kranten op de hoogte gebracht van deze nieuwe maatregel. De afgelopen jaren 

is door de boswachters en toezichthouders geconstateerd dat veel 

hondeneigenaren zich niet aan de regels houden. Toezichthouders en 

gastheren van het Nationaal Park blijven de bezoekers informeren over de 

regels in het park. Daar zijn verschillende communicatiemiddelen voor 

beschikbaar. De komende tijden wordt er daarnaast actief gehandhaafd op 

loslopende honden.  
   



Lepelaars op de savanne van Schiermonnikoog 
 

 

En dan de lepelaars op de kwelder. Net of er helemaal niets aan de hand is in 

de wereld.... Er zitten alweer zo’n 6 groepjes variërend van 4 tot 20 nesten 

tussen de 3e en 4e slenk. Erg leuk om de bekende snavels weer te zien! 

In een van de kolonies op de kwelder lagen vier nesten een beetje apart van de 

rest en daarvan hadden twee nesten al begin april kleine kuikens van ca. twee 

dagen oud. Dat is vroeg. 
   

     

 

In de rest van de kolonie waren de eieren nog maar net gelegd, precies zoals in 

andere jaren.  

Een van deze vogels is een goede bekende van ons. Een mannetje dat op 

Terschelling is geboren en gekleurringd B[TU]/O[TU]. Hij is voor het eerst op 

Schier gezien in 2009 en overwintert bij de Coto Doñana (Spanje) in de 

rijstvelden. Hij heeft in 2012 een zender opgekregen en komt ieder jaar weer 

broeden op Schiermonnikoog ( meestal tegen de 4e slenk aan). 
   

Weidevogels in beeld 
 

 

Aangezien al onze excursies dit voorjaar geannuleerd zijn, worden de 

weidevogelgebieden momenteel aan de hand van filmpjes naar de kijkers toe 



gebracht. In een reeks korte vlogjes vertelt boswachter Sander over de 

(weide)vogels, de bloemen en cultuurhistorie, maar ook over het beheer in de 

gebieden en de uitdagingen waar Natuurmonumenten voor staat. De filmpjes 

zijn te bekijken op Facebook en Instagram 
   

Onderzoek kuikenoverleving Hegewiersterfjild 
 

 

Natuurmonumenten laat een onderzoek doen naar de kuikenoverleving in dit 

gebied met behulp van piepkleine (0,6 gram) radiozendertjes. Deze worden op 

de rug van een aantal weidevogelkuikens geplakt. Het signaal van de 

zendertjes wordt opgevangen door een netwerk van antennes in het gebied. Zo 

kunnen de bewegingen van de kuikens continu gevolgd worden. Dit levert 

inzicht in het terreingebruik, de conditie van de kuikens en mogelijke 

doodsoorzaken. Daarmee kan eventueel het beheer verbeterd worden opdat 

meer kuikens overleven. 
   

Was u al eens in... 
 

 

Bij Oosterwolde liggen aan de rand van het Fochteloërveen de voormalige 

werkkampen Ybenheer en Oranje, die sinds 1973 eigendom zijn van 

Natuurmonumenten. Evenals elders werden deze werkkampen in de jaren ‘40 

opgericht in het kader van de zgn. werkverruiming. De kampen werden 

achtereenvolgens bewoond door werkloze mannen, joodse dwangarbeiders en 

Molukkers. In de jaren ‘60 werden ze afgebroken. De contouren zijn nog 

gedeeltelijk zichtbaar. Bijzondere stukjes cultuurhistorie en passend bij het 

gedenken van 75 jaar bevrijding. 
   

Gruttomonitor 2012-2019 
 

 

Acht jaar onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen laat zien: zelfs in de 

beste weidevogelgebieden krijgen de grutto's niet genoeg jongen groot om de 

achteruitgang te stoppen. 'Effectieve weidevogelbescherming en een gezond 

boerenbedrijf gaan echt niet samen', zegt onderzoeker Egbert van der Velde. 

‘Er zijn nog maar een paar postzegeltjes over waar het wél goed gaat. Dat zijn 

de reservaatjes van o.a. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten...’ 

De resultaten van dat weidevogelonderzoek in Zuidwest-Friesland zijn 

opgeschreven in dit rapport. 
   

Natuurmonumenten Volg de natuur 

http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=fe1562b9623c816cef73b3bb3b6a9d2dcccda79b22047cda01166cf7c16b44929ff1b79e624eb84261b81ded323171e25b687483240b28f4
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=fe1562b9623c816cef73b3bb3b6a9d2dcccda79b22047cda01166cf7c16b44929ff1b79e624eb84261b81ded323171e25b687483240b28f4
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=632b80e170f01862983104165dc3a90b871b9fb28071e4fea1e39d06a0a60b1b40a1c16bb1c5d3eadb6f6a24af8f190d15d30bdd5ecd6944
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=632b80e170f01862983104165dc3a90b871b9fb28071e4fea1e39d06a0a60b1b40a1c16bb1c5d3eadb6f6a24af8f190d15d30bdd5ecd6944
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=632b80e170f0186256fa01c38d535550765bedd9c5cd01d4a687565fcb0dc9c2011cf9988647302eb3ca34257a15003b36c800173375a01b
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=632b80e170f0186256fa01c38d535550765bedd9c5cd01d4a687565fcb0dc9c2011cf9988647302eb3ca34257a15003b36c800173375a01b
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=632b80e170f01862b761ca4339228b87ee60dc4b5dbdfe909515489e542134d95d0f9f0bd644e3ef5f9c3d98bbd16e9c19a6655a3cc1615b
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=632b80e170f01862b761ca4339228b87ee60dc4b5dbdfe909515489e542134d95d0f9f0bd644e3ef5f9c3d98bbd16e9c19a6655a3cc1615b
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