
 

Reacties van de Klankbordgroep op vragen over Natuerlik Fryslân. Vragen gesteld door de 

Ledencommissie Fryslân NM, april 2022 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, De Friese Milieufederatie en 
Landschapsbeheer Friesland zijn met elkaar in gesprek gegaan hoe Fryslân zich kan ontwikkelen 
in het licht van de grote opgaven zoals klimaatverandering en landbouwtransitie. Vorig jaar werd 
door hen de visie “Natuerlik Fryslân” uitgebracht. U kunt hier de visie downloaden en lezen.  
In februari organiseerde de Ledencommissie Fryslân van Natuurmonumenten een webinar over 
deze toekomstvisie. Eind maart stelden we de Klankbordgroep vragen over deze visie. 
Samengevat de reacties per vraag. In totaal kregen we 12 reacties (van de 80 
Klankbordgroepleden).  
 
1. Wanneer en waar hoorde u voor het eerst van deze gezamenlijk toekomstvisie? 
Het merendeel van de mensen hoorde pas via onze vragen van deze visie. Slechts een enkeling 
kende het document al. 

  
2. In welk landschap / regio woont u? 

Vrijwel alle regio’s van Fryslân waren vertegenwoordigd. Alleen uit NO en O Fryslân kwamen geen 

respondenten.  

 

3. Wat vindt u van de ideeën in de toekomstvisie voor de regio waar u woont? 

De reacties waren overwegend positief, velen gaven nog aanvullingen. Deze aanvullingen staan 

gebundeld bij vraag 5. Een aantal mensen gaven aan nog geen mening te hebben over de  

ideeën. 

 

4. Heeft u al eens met anderen over de ideeën in het toekomstperspectief gesproken?   

Iets meer dan helft van de respondenten sprak over dit soort ideeën al eens (of vaker) met 

anderen. Soms was dit met familie of kennissen, soms op de dorpstuin, soms met mensen van 

natuurorganisaties. 

 

5. Heeft u zelf voorstellen, die u wilt delen?  

Een bloemlezing: 

- Voer de discussie tussen gebiedsontwikkeling en natuurbeheer.  

- Politiek er meer bij betrekken. 

- Zou toejuichen als alle boeren weer op een meer natuurlijke wijze gingen werken. En dat de 

waterpeilen in de polders weer als vanouds worden. 

- Zou het handig vinden als de provincie al die voorstellen eens zou bundelen in een toekomstvisie 

waar de politiek en daarmee de community voor gaat (in plaats van voortdurend plannetjes te 

droppen). 

- Ook een fietspad bij Tjonger (vanaf Mildam naar Bontebok). 

- Meer aandacht voor meer groen in de direct woonomgeving zijn. Geen Lelylijn, wel 

natuurinclusieve landbouw en een maximale inspanning om onze weidevogels te redden. 

- Ook aandacht voor boerengeschiedenis in het landschap en hun ideeën om de visie te realiseren 

meenemen. 

- Meer graan verbouwen in Gaasterland, dan kunnen we ons eigen brood bakken. Minder koeien 

en ze alleen gras laten eten. Sterkere rassen, die niet bijgevoerd hoeven. Het landschap zal er op 

vooruit gaan,meer bloemen, grazend vee en af en toe vlees eten. 

- Meer wandelpaden, zodat je meer kan genieten van natuur in eigen omgeving. 

- De tuinen van bewoners dienen o.i. ook meer beleid. Dus informeren, support bieden, acties 

zoals Steenbreek! 

https://drive.google.com/file/d/1_5BxAs28LMqP_45t-nnrR-Bt_70liIel/view

