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2022 Een jaar van ontmoeten, afscheid nemen en water

Het was goed om de Friese leden weer werkelijk te
kunnen ontmoeten. Digitale meetings werden
afgewisseld met fysieke bijeenkomsten en excursies. 
Water vormt samen met de bodem de onderlegger voor
een visie voor een Natuerlik Fryslân in 2050. Meer
water in het Hegewiersterfjild biedt meer kansen voor
weidevogels. Het vasthouden van water is van
levensbelang voor het voortbestaan en de groei van het
hoogveen in het Fochteloërveen. 
Daarmee was het hele jaar, ondanks een droge zomer,
doordrenkt met water. 
In dit jaar namen we na acht jaar afscheid van Jur
Teders als lid en voorzitter van onze commissie.

Concrete activiteiten van de Ledencommissie in 2022 

Op 16 februari werd er voor de Friese leden een webinar Natuerlik Fryslân 2050 
georganiseerd. Natuurmonumenten, Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Friese Milieu 
Federatie hebben in 2021 een gezamenlijke visie opgesteld voor een mogelijke 
ontwikkeling van het Friese landschap in de verschillende regio’s. De opstellers van het 
document gaven uitleg over hun visie, die ontwikkeld is vanuit de bodem- en 
watergesteldheid. Fryslân is de provincie met de grootste variëteit in landschappen en een
belangrijke vraag is welk landschap willen we voor de volgende generaties achterlaten. 
Uiteraard zijn er meer partijen betrokken bij de ontwikkelingen van natuur en landschap in 
onze provincie, maar hier werd een visie gepresenteerd  die veel inspiratie en gespreksstof
opriep.

Op 2 april was het tijd voor de jaarvergadering met excursie in het 
Hegewiersterfjild. Natuurmonumenten heeft in dit gebied het nodige werk verzet om de 
weidevogels meer mogelijkheden te bieden. Er zijn vele kubieke meters klei afgegraven 
om het gebied te vernatten. De klei is gebruikt voor de versterking van de Afsluitdijk. Er 
zijn mooie nieuwe waterpartijen gemaakt. 
De ochtend startte met de officiële jaarvergadering en het afscheid van Jur Teders. Jur was 
ruim acht jaar lid van onze commissie en hij vervulde daarvan 7 jaar het voorzitterschap. 
Onder dankzegging voor zijn prettige voorzitterschap is Jur uitgezwaaid. Hinderijke 
Willemse werd benoemd als nieuw lid van de Ledencommissie en als 
ledenvertegenwoordiger in de Ledenraad. 
Na twee inleidingen over het belang van het gebied voor verschillende trekvogels en over 

het project van de vernatting, liepen de leden met 
de boswachters het gebied in. Vanuit de vogelkijkhut
waren diverse eenden-, meeuwen- en 
ganzensoorten, kieviten en reigers te zien. De 
wandeling door het gebied maakte glashelder 
duidelijk wat het effect is van een groep mensen op 
de vogels. Het gebied is niet voor niets beperkt 
toegankelijk, maar vanuit de vogelkijkhut en vanuit 
de uitkijkpost aan de Kimswerderweg is volop te 



genieten van vogels zonder ze te verstoren. 

Voor de leden uit de drie noordelijke provincies was er op 29 juni gelegenheid om deel te 
nemen aan het webinar Van Veen naar Zee. De loop van het water van het 
Fochteloërveen tot aan de Waddenzee werd belicht door  boswachters en sprekers van het
Waterschap en de Klimaatambassadeurs. Het belang van het vasthouden van water werd 
geïllustreerd met het tonen van de gevolgen voor de verschillende gebieden. Suggesties 
voor het leveren van een eigen bijdrage aan het vasthouden van water kwamen aan bod. 
Tegels wippen, een regenton plaatsen of een vijver aanleggen helpen de natuur en 
daarmee ook de mens in een prettige omgeving. Een prima aansluiting met de landelijke 
campagne water van Natuurmonumenten.  

In opvolging van het webinar
organiseerde elk van de
Ledencommissies een veldbezoek
voor alle noordelijke leden aan een
gebied dat in hun provincie deel uit
maakt van de genoemde waterloop.

Op 24 september waren de leden
zeer welkom in het Fochteloërveen.
De deelnemers kregen uitleg over
het belang van water voor de
veenmossen en de aanleg van de
nieuwe kades om het water beter
vast te houden in het gebied. Het veengebied ligt namelijk flink wat meters hoger dan de 
omgeving. De Ledencommissie Drenthe organiseerde een bezoek aan het 
Norgeresdorpenlandschap en Groningen aan de Onlanden. 

Via de digitale Nieuwsflits werden de Friese leden zeven keer geïnformeerd over 
ontwikkelingen in de Friese gebieden van Natuurmonumenten. De boswachters 
communicatie leverden ons hiervoor een schat aan informatie aan. Uitnodigingen voor 
bijeenkomsten en korte verslagen van de vergaderingen van de Ledenraad waren ook in 
de Nieuwsflits te vinden.  
De Nieuwsflits en verslagen van de bijeenkomsten zijn te vinden via onze webpagina.

In april kreeg de Klankbordgroep een aantal vragen voorgelegd over Natuerlik Fryslân 
2050. Gevraagd werd of dit perspectief bekend was en welke ideeën er leefden voor de 
eigen regio. De uitkomsten deelden we met alle Friese leden en de medewerkers van de 
beheereenheid. 
Leden die belangstelling hebben voor de klankbordgroep zijn eveneens van harte welkom. 
Stuur een mailtje naar lcfriesland@natuurmonumenten.nl met de vermelding 
klankbordgroep.

Elk jaar legt de Ledencommissie een aantal vragen of stellingen aan studenten van het 
van Hall Larenstein voor. Dit jaar werd de vraag gesteld over het betrekken van meer 
jongeren bij het werk van Natuurmonumenten. We hebben met hen gesproken over hun 
ideeën daarvoor op een avond van hun werkweek in Appelscha. Praktische tips zoals het 
geven van gastcolleges, het OERR programma laten opvolgen door een programma voor 
de leeftijdsgroep van 12 tot 20 jaar en organiseren van speciale excursies/activiteiten voor
jongeren van 20-30 jaar,  die begeleid worden door iemand van hun eigen leeftijdsgroep, 
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gaven een mooie opbrengst. De tips zijn met de medewerkers van het hoofdkantoor van 
NM gedeeld en zullen door de Ledencommissie ingebracht worden bij de Ledenraad.  

Voorafgaand aan de Ledenraad bereidden de drie Ledencommissies Groningen, 
Drenthe en Fryslân de vergaderstukken voor. Daarnaast werd het afgelopen jaar 
gezamenlijk het webinar Van Veen Naar Zee  voor alle noordelijke NM-leden georganiseerd.
Door deze samenwerking kon een arbeidsintensief project vorm gegeven worden, ook 
mede dankzij de medewerking van technici van de ziekenhuisomroep van het Martini 
ziekenhuis. Er schreven zich bijna 300 leden in voor het webinar. Elke Ledencommissie 
organiseerde later in het jaar in de eigen provincie een veldbezoek in hetzelfde kader. Een 
geslaagd samenwerkingsproject! 

De Beheereenheid Friesland beheert in onze provincie een grote verscheidenheid aan 
gebieden, variërend van de Waddeneilanden (Schiermonnikoog) tot aan de veengebieden 
(Fochteloërveen). Van weidevogelgebieden (Skrok) tot aan bos en klifgebieden zoals 
Oudemirdumerklif. De beheereenheid telt 30 medewerkers van Natuurmonumenten en 

vele vrijwilligers. Medewerkers ondersteunen de 
Ledencommissie bij de organisatie van excursies en 
bijeenkomsten voor leden. 
De Ledencommissie helpt bij een aantal publieksactiviteiten 
van de beheereenheid en denkt mee over 
beleidsontwikkeling en is aanwezig bij de bespreking van 
kwaliteitstoetsen. In 2022 hielp de Ledencommissie een 
handje bij de OERR Wilde Buitendag en het Slotplaatsfestival 
en werd er meegedacht over de beheeropgaven op de lange 
termijn. Zo was de Ledencommissie eveneens betrokken bij 
de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor de Slotplaats. 

Elk van de gebieden van NM wordt eens in de zes jaar getoetst op kwaliteit. Dit is een vast
onderdeel van de beheercyclus.
Tijdens de kwaliteitstoets voor de Bantpolder en voor Skrok en Skrins leverde de 
Ledencommissie de voorzitter en aan de toets van de randzones van het Fochteloërveen 
werd deelgenomen door een lid van de commissie. Er is  regelmatig contact met de 
boswachters communicatie en de gebiedsmanager. Met de overige medewerkers is het 
contact toegespitst op specifieke onderwerpen of gebieden. 

De door de Friese leden benoemde leden van de Ledencommissie vertegenwoordigen de 
leden in de Ledenraad. De Ledenraad vindt twee maal per jaar plaats en is de 
vergadering van directie/bestuur met de ledenvertegenwoordigers. De afgelopen periode 
heeft geleerd dat ook digitale meetings handig kunnen zijn en die worden sindsdien 
regelmatig benut voor vragenuurtjes, bijpraat-sessies en kennisontwikkeling.
Beide Ledenraadsvergaderingen werden bezocht door de Ledencommissie met 
respectievelijk drie en vier personen. 

In bijeenkomsten met de landelijke organisatie brachten en
brengen de Ledencommissie vragen en gedachten vanuit onze
provincie in.  
De jaarlijkse Ledenraadsexcursie had dit jaar de wolf en
bosbeheer als thema's. De wolf zal de komende jaren nog voor



flink wat gesprek en discussie  zorgen. Er is bijvoorbeeld niet overal in ons kleine landje 
voldoende wild als voedsel voor de wolf aanwezig. 

Tijdens de ledenraadvergadering, excursies en andere bijeenkomsten werden uiteraard 
meerdere onderwerpen en ervaringen met andere ledencommissies uitgewisseld.

De Ledencommisie

Begin 2022 bestond de Ledencommissie Fryslân uit vier mannen en twee vrouwen, eind
2022 waren er drie vrouwen en twee mannen over.  We namen in het voorjaar na ruim 
acht jaar afscheid van Jur Teders. Harm Buchholtz en Michiel v.d. Veen zijn helaas 
tussentijds gestopt wegens een drukke werkkring. Maar Elske Schuurmans draait sinds de 
zomer van 2022 mee. 

Hinderijke Willemse was de Ledencommissie al komen versterken en zij is door de leden 
benoemd als ledenvertegenwoordiger. 

Op 31 december 2022 was de samenstelling van de Ledencommissie als volgt:

Bert Lenten   co-voorzitter

Liesbeth Meijer          secretaris/contactpersoon

Hubert Oversteegen  co-voorzitter/penningmeester

Elske Schuurmans    lid

Hinderijke Willemse    lid

De maximale zittingstermijn voor ledenvertegenwoordigers is acht jaar. Dat betekent dat 
er op termijn weer leden afscheid zullen nemen van de Ledencommissie Fryslân.

Leden die belangstelling hebben voor het werk van de Ledencommissie worden van
harte uitgenodigd om contact op te nemen! Stuur een mailtje naar onze secretaris 
Liesbeth Meijer via  lcfriesland@natuurmonumenten.nl  . Dan kunnen we  kennismaken
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