
Klein maar
fijn in het
bos achter
de
Slotplaats

Ledenbijeenkomst NM Fryslân, Bomen over bomen, 19 september 2020.

Dit jaar ging de vanwege het Coronavirus
de voorjaarsbijeenkomst niet door en was
de opzet van deze bijeenkomst op 19
september anders dan anders.

We hadden als Ledencommissie samen
met de beheereenheid voor de leden een
wandeling in het bos achter de Slotplaats
uitgezet. 



De leden konden deze wandeling in kleine groepjes zelfstandig lopen (corona-proof). Op vijf 
punten stond een boswachter of Lc lid klaar om iets te vertellen over een aspect van het bos. Men 
moest zich van te voren aanmelden via het centrale aanmeldsysteem en daarbij een starttijd kiezen. 
We hadden voor 64 leden plaats met deze estafette-opzet. Er waren 36 aanmeldingen en uiteindelijk
26 leden die de wandeling maakten. Na afloop van de wandeling was er tijd voor een gesprekje met 
Lc leden over de wandeling, over het bos en andere beleidsvelden van NM, over de klankbordgroep
en over de herbenoeming van Liesbeth Meijer als ledenvertegenwoordiger. Onder het genot van 
koffie en muffins bleven eigenlijk alle deelnemers nog gezellig een poos met elkaar en de Lc leden 
in gesprek. Allen waren zeer enthousiast en tevreden over de opzet en de verschillende presentaties 
onderweg. Ook de uitstekende weersomstandigheden droegen bij aan een geslaagde bijeenkomst 
voor de aanwezigen. Het was jammer dat er niet meer leden waren, een gemiste kans. 

De
verhalen
in het bos
van de

boswachters en Lc leden gingen in op bomen in een park (zoals het herstelde bos van Knoop achter 
de Slotplaats), productiebos ( dat nu nog zichtbaar  is in de rabatten), een gemengd bos (wat houdt 
dat in en hoe krijg je dat voor elkaar), bomen en dieren (wat betekenen open plekken en waar zitten 
de vleermuizen) en blessen (wat betekenen de gekleurde vlekken op een boom en waarop worden 
die bepaald). 
Doordat de groepjes uit maximaal 8 personen bestonden, was er tijd voor vragen en die werd goed 
benut. Het was prettig op deze manier met elkaar in gesprek te gaan, ook over lastigere 
onderwerpen zoals kappen van bomen, biodiversiteit, natuurdoelen op langere termijn en 
samenwerken met bijvoorbeeld buren en boeren. Uitleg verduidelijkt veel en helpt bij het krijgen 
van begrip en draagvlak. 
De leden hadden leuke vragen en waren geinteresseerd. Men vond het een goede keuze om dit 
actuele thema op deze manier bij de kop te pakken. 
De deelnemers waren gevarieerd qua leeftijd, een flink aantal heeft zich ook aangemeld als lid van 
de klankbordgroep en men was unaniem voor een herbenoeming van Liesbeth Meijer. 



Met dank aan de inzet van de
boswachters van de
beheereenheid, kijken we terug
op een leuke leerzame
wandelbijeenkomst in een
gevarieerd bosgebied met een
heerlijk zonnetje.
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