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Ledenbijeenkomst Fryslân biodiversiteit 7 april 2021  
 

 

  

Vogels, vlinders en veen, allemaal biodiversiteit? 
 

 

Doe op 7 april 's avonds mee aan onze eerste digitale ledenbijeenkomst met een boeiende 
presentatie over biodiversiteit door niemand minder dan Koos Biesmeijer. Koos is 
wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden en bestuurslid van 
Natuurmonumenten. 
 
Op 7 april om 20.00 uur start de Friese ledenbijeenkomst van Natuurmonumenten met de 
formele ledenvergadering. De Ledencommissie stelt de Friese leden voor om Harm 
Buchholtz en Michiel van Veen als nieuwe ledenvertegenwoordigers te benoemen. Beiden 
draaien nu een jaar enthousiast mee in onze Ledencommissie. Zij zijn een waardevolle 
aanvulling voor onze ledenvertegenwoordiging. Verder staan het verslag van de 
ledenbijeenkomst van 19 september 2020 en het jaarverslag op de agenda. Na dit korte 
formele deel vertelt Koos waarom biodiversiteit zo belangrijk is, wat het omvat, hoe het 
ermee gesteld is in Fryslân en wat we zelf kunnen doen om biodiversiteit te verbeteren. 
 
Om 21.45 ronden we de bijeenkomst af. 
 
Je kunt je aanmelden voor deelname door een mail met je naam en lidnummer te sturen 
naar lcfriesland@natuurmonumenten.nl. Indien je niet lid bent, dit graag vermelden. Na 
aanmelding ontvang je nadere gegevens voor deelname via Microsoft Teams. We hopen 
veel van onze leden digitaal weer te ontmoeten. 

   

Succes in de Waddenzee 
 

 

Natuurmonumenten bemoeit zich actief met de visserij in de Waddenzee om de impact 
van bodemberoerende visserij terug te dringen. Zo kunnen onder water zich weer 
natuurlijke mossel– en oesterbanken ontwikkelen. Goed nieuws is dat er met de 
mosselsector na lang onderhandelen in december een convenant is gesloten om de 
bodemzaadvisserij stapsgewijs verder af te bouwen. We zijn blij met dit resultaat. Ook 
mooi om te melden is dat de herintroductie van zeegras bij Griend succes heeft. Het 
zeegras breidt zich nu op natuurlijke wijze uit, waardoor het areaal groter is geworden. 
Zeegras fungeert als kraam- en kinderkamer voor diverse belangrijke vissoorten en 
schaaldieren. 
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Gebiedsagenda Wadden 
 

 

In de Gebiedsagenda 2050 voor het waddengebied staan natuur en open landschap 
centraal. Natuurorganisaties zijn hierover tevreden. Op 3 februari ondertekenden ruim 
vijftig organisaties, waaronder Natuurmonumenten, de agenda voor het Waddengebied 
2050. Nu komt het aan op de verdere uitwerking van de thema’s en principes. En 
vervolgens daarnaar handelen. Dat betekent keuzes maken. En die keuzes maakt de 
agenda nu nog niet. We houden bij de uitwerking daarom de vinger stevig aan de pols. 

   

Eerste sayaguesakalfje van 2021 geboren 
 

 

  

Op 
Schiermonnikoo
g loopt sinds 
2015 in het 
duingebied een 
kudde 
Sayaguesarunde
ren. Samen met 
de 
Exmoorpony’s 
zorgen ze 
ervoor dat 100 
hectare 
begrazingsgebie
d in de duinen 
open blijft en 
dat er kleine 
verstuivingen 
ontstaan. Het 
verruigde 
landschap 
wordt zo weer 
duinlandschap 
met bijzondere 
planten en 
dieren als 
orchideeën, 
parnassia, 
tapuit 
(heidehipper) 
en 
duinparelmoerv
linder 
(dúnparlemoerf
linter). 

 

   

  

 

Begin februari is het eerste kalfje van het jaar geboren, een teken dat de dieren zich nog 
steeds thuis voelen in het gebied. De Sayaguesa’s zijn goed bestand tegen strenge kou. 
Kalveren doen ze in de duinen, zonder hulp van de boswachter. Een paar dagen voor het 
kalveren zondert de koe zich af van de kudde. Ze zoekt een rustig plekje in de duinen, waar 



ze haar kalfje kan krijgen. De moeder verstopt het pasgeboren kalfje eerst in het hoge gras 
op een veilige plek. Pas als het kalfje aangesterkt is, neemt ze hem mee naar de kudde. Bij 
de geboorte heeft het kalfje een egaal bruinrood jeugdkleed. Een geschikte schutkleur om 
in de duinen te schuilen. Tussen een leeftijd van drie en vier maanden verandert de kleur 
van de vacht en wordt het kalfje geleidelijk zwart. De kleurtransitie begint met het 
ontstaan van een zwart oogmasker. 
 
De kudde bestaat op dit moment uit negen runderen en een stierkalfje. Eén koe is de 
leidskoe, de leidster van de kudde. De oudste stier is wel aanwezig, maar heeft geen 
dominante rol. In verband met het broedseizoen is het gebied waar de Sayaguesa’s lopen 
tot 15 juli niet toegankelijk voor bezoekers. Langs de Prins Bernhardweg, de Kooiweg en 
vanuit de bunker kun je de kudde dagelijks goed observeren zonder het gebied te 
betreden. 

   

Beheereenheden Noordenveld en Friese Weiden en 

Wadden voortaan Beheereenheid Friesland 
 

 

Natuurmonumenten heeft ervoor gekozen om al haar gebieden in de provincie Friesland 
onder te brengen in één beheereenheid. Met ingang van 1 januari 2021 is Beheereenheid 
Noordenveld samengegaan met Beheereenheid Friese Weiden en Wadden onder de naam 
Beheereenheid Friesland. Het Fochteloërveen heeft daarbij een unieke positie. Het 
natuurgebied valt zowel binnen de grenzen van de provincie Drenthe als de provincie 
Friesland. Het beheer van het gebied valt onder de beheereenheid Friesland, maar blijft 
ook in Drenthe in beeld. De medewerkers die jarenlang dit gebied beheerd hebben blijven 
hun kennis in hetzelfde gebied inzetten. Een gunstige keuze voor de natuur. Voor 
bezoekers van het Fochteloërveen verandert er niets. 
 
Het Norger Esdorpenlandschap, het enige gebied van de beheereenheid Noordenveld dat 
volledig in Drenthe ligt, wordt voortaan beheerd door de collega’s van de eenheid 
Groningen/Noord-Drenthe. Het e-mailadres van de gehele beheereenheid Friesland 
is secretariaatfriesland@natuurmonumenten.nl 
  

   

Bevers op Schiermonnikoog? 
 

 

Op de kwelder en in de Kobbeduinen is van een aantal bomen de schors af. Werk van 
bevers? In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd de Amerikaanse vogelkers als 
bodemverbeteraar in naaldbossen naar Europa gehaald. Al snel bleek de Amerikaanse 
vogelkers echter enorm te woekeren en andere inheemse struiken en boomsoorten te 
verdringen. Het aanplanten maakte plaats voor een felle bestrijding van de struik. De 
struik doet het erg goed in Nederland en ook op Schiermonnikoog. Om te voorkomen dat 
de soort zich verder uitbreidt heeft Natuurmonumenten afgelopen winter extra aandacht 
gegeven aan het bestrijden van deze soort. Het bedrijf Donker groenvoorzieningen heeft 
in opdracht van Natuurmonumenten met kettingzagen voor bever gespeeld. Hiermee gaan 
we de verspreiding van de Amerikaanse vogelkers, ook wel bospest genoemd, tegen. 
 
De Amerikaanse vogelkers is moeilijk te bestrijden. Omzagen helpt niet, dan komen er nog 
veel meer uit de wortels omhoog groeien. Het beste is om de struik echt flink te plagen 
door de bast waarin de cambiumlaag zit eraf te halen. Dan zal de struik er echt alles aan 
zal doen om te overleven en alle energie hierin steken. Wel zal de struik minder bloeien en 
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minder vruchten geven. De verspreiding wordt minder en zo krijgen de boswachters heel 
langzaam vat op deze woekerende exoot. 
  

   

  

Haas (hazze) en konijn (knyn) op Rode Lijst 
 

 

Op de Rode Lijst staan dieren en planten waarvan het voortbestaan bedreigd wordt. 
Afgelopen november is de herziene Rode Lijst Zoogdieren gepubliceerd. Het ministerie van 
Landbouw Natuur en Visserij is opdrachtgever voor het opstellen van deze Rode lijsten. 
 
Zorgelijk is dat op de nieuwe lijst nu haas en konijn staan vermeld, twee van de vroeger 
meest algemeen voorkomende soorten. Beide soorten zijn sinds 1950 met 60-70% 
afgenomen in aantal. Niet alleen de ooit algemene haas en konijn, maar ook wezel, 
veldspitsmuis en de vleermuizensoort laatvlieger zijn op de lijst beland. Elf van de zestien 
zoogdieren van deze Rode Lijst leven op of rondom het boerenland. Helaas sluit dit beeld 
aan bij de negatieve trends die we bij insecten ook zien. Tijd om het tij te keren. Voor de 
zeehond, bruinvis, otter en bever is dat gelukt. 
 
Een voorstel om haas en konijn van de lijst vrij bejaagbare dieren te schrappen kreeg 11 
februari een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar de minister wil eerst meer 
onderzoek laten doen. Het agrarisch gebied en buitengebied worden steeds intensiever 
gebruikt, waardoor er steeds minder ruimte overblijft voor dieren en planten. In de 
natuurgebieden van Natuurmonumenten, zoals Skrins en Skrok, zijn nog veel hazen te 
vinden. Het contrast met het omliggende boerenland is hier en daar wel groot. De reden 
voor de lage hazenstand in het boerenland moet waarschijnlijk ook worden gezocht in het 
intensieve landgebruik. Het land wordt vaak bewerkt zoals het bemesten en maaien van 
het grasland. Tijdens deze werkzaamheden komen veel jonge hazen om of worden dan 
door predatoren gepakt. In het land van Natuurmonumenten vinden er in de periode tot 



 

15 juni geen werkzaamheden plaats. Hierdoor hebben de jonge hazen meer kans om op te 
groeien. Natuurmonumenten zet zich in voor meer ruimte voor natuur, natuurvriendelijke 
boeren en meer biodiversiteit. 

   

Lionserpolder klaar voor grutto's 
 

 

Het voorjaar staat voor de deur. De eerste grutto’s zijn al in Nederland gezien en de 
weidevogelgebieden in de Greidhoeke liggen klaar voor het broedseizoen. In de 
Lionserpolder is juist de laatste hand gelegd aan het herstellen van een middeleeuws 
binnenmeer – het Hesensermeer. Samen met de provincie, natuurcoöperatie 
Baarderadeel en omringende boeren heeft Natuurmonumenten een grote plas-dras 
gecreëerd om de grutto’s een warm welkom te geven. 
 
Boer Tjalling Rodenhuis kijkt ongeduldig uit naar hun komst. Lees hier meer. 

   

Jaarplan Ledencommissie 2021 
 

 

Elke jaar maakt de ledencommissie Fryslân een plan voor het nieuwe jaar. U kunt ons 
jaarplan lezen op onze webpagina van Natuurmonumenten. En we maken een jaarverslag 
over het voorgaande jaar. 

   

Bouw informatiecentrum Het Baken vordert gestaag 
 

 

Wie vanaf de Reeweg het dorp van Schiermonnikoog in komt, ziet het direct: naast de 
legendarische Tox Bar wordt hard gebouwd. Er verrijst een multifunctioneel gebouw, dat 
meer en meer vorm krijgt en komend voorjaar zijn deuren open doet. Informatiecentrum 
Het Baken is dé plek voor het boeken van excursies, activiteiten en accommodatie op 
Schiermonnikoog. In de meivakantie hopen wij de deuren van het centrum te kunnen 
openen om onze gasten te verwelkomen. 

   

Natuurmonumenten 
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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. 
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