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Natuurvisie	  Greidhoeke	  
	  “Op	  zoek	  naar	  het	  weidevogellandschap	  van	  de	  21ste	  eeuw.”	  	  

	  
Samenvatting	  eerste	  streekbijeenkomst	  29	  oktober	  Easterein	  
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Inleiding

Natuurmonumenten	  heeft	  in	  de	  Greidhoeke	  drie	  natuurgebieden	  in	  haar	  
beheer	  die	  behoren	  tot	  de	  beste	  weidevogelgebieden	  in	  Fryslân.	  Voor	  
deze	  natuurgebieden	  bestaat	  geen	  recent	  beheerplan	  of	  natuurvisie.	  
Natuurmonumenten	  behoefte	  aan	  een	  verfrissende	  integrale	  natuurvisie	  
voor	  de	  Skrok,	  Skrins	  en	  de	  Lionserpolder.	  Een	  natuurvisie	  waar	  natuur,	  
recreatie	  en	  cultuurhistorie	  hand	  in	  hand	  gaan	  en	  waar	  de	  horizon	  verder	  
reikt	  dan	  de	  grenzen	  van	  de	  terreinen.	  Bij	  het	  opstellen	  van	  deze	  visie	  wil	  
Natuurmonumenten	  graag	  in	  gesprek	  met	  haar	  omgeving.	  Waar	  liggen	  
kansen,	  knelpunten,	  samenwerkingsmogelijkheden.	  En	  wat	  is	  de	  rol	  van	  
Natuurmonumenten?	  	  	  

De	  eerste	  streekbijeenkomst	  voor	  de	  Natuurvisie	  Greidhoeke	  van	  
Natuurmonumenten	  vond	  plaats	  op	  29	  oktober	  2014.	  Deze	  bijeenkomst	  
stond	  in	  het	  teken	  van	  informeren	  en	  beeldvorming.	  Wat	  speelt	  en	  leeft	  
er	  in	  het	  gebied	  en	  welke	  mogelijkheden	  zijn	  er?	  	  

Ruim	  40	  deelnemers	  zetten	  met	  elkaar	  de	  eerste	  stap	  in	  de	  zoektocht	  
naar	  het	  weidevogellandschap	  van	  de	  21e	  eeuw.	  Een	  gemêleerd	  

gezelschap	  van	  belanghebbenden	  en	  belangstellenden.	  Agrariërs,	  
natuurliefhebbers,	  (recreatie)ondernemers	  en	  bewoners	  en	  anderzijds	  
werd	  geïnformeerd	  over	  het	  proces	  en	  de	  eerste	  bevindingen	  tot	  nu	  toe.	  
Aansluitend	  werd	  door	  Thom	  Miedema	  inzicht	  gegeven	  in	  de	  kansen	  en	  
dilemma's	  in	  het	  veranderende	  speelveld	  van	  Agrarisch	  Natuurbeheer.	  
Vervolgens	  bogen	  de	  deelnemers	  zich	  over	  de	  themakaarten	  om	  met	  
elkaar	  te	  brainstormen	  en	  discussiëren	  over	  mogelijkheden	  en	  ook	  de	  
mitsen	  en	  maren.	  De	  open	  en	  positieve	  sfeer	  resulteerde	  in	  een	  
waardevolle	  sessie	  die	  veel	  informatie	  opleverde.	  	  

Hieronder	  geven	  we	  een	  korte	  weergave	  in	  tekst	  en	  kaart	  van	  de	  
belangrijkste	  punten	  die	  naar	  boven	  kwamen	  tijdens	  de	  sessie.	  Hierbij	  zijn	  
onderwerpen	  geclusterd	  en	  samengevat	  naar	  de	  vier	  themakaarten.	  Het	  
betreft	  echter	  zoveel	  mogelijk	  een	  weergave	  van	  hetgeen	  tijdens	  de	  
sessie	  naar	  boven	  kwam.	  Hieraan	  zijn	  nog	  geen	  keuzes,	  interpretatie	  of	  
conclusies	  verbonden.	  In	  een	  tweede	  streeksessie	  zullen	  wij	  dieper	  ingaan	  
op	  oplossingsrichtingen	  en	  dilemma's.	  
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Recreatie	  

Wensen	  en	  behoeften	  
• Ruiterroutes	  
• Zitbankjes	  
• Jabikspaad	  als	  fietspad	  
• Bezoekerscentrum	  
• Vogelkijkhut	  met	  uitzicht	  naar	  noorden.	  I.v.m.	  zon	  en	  wind	  
• Meer	  excursies	  zoals:	  Nacht	  van	  de	  Nacht	  	  

Ideeën	  en	  kansen	  
• Informatie	  geven	  en	  zo	  respect	  en	  besef	  bij	  bezoekers	  creëren	  	  
• In	  broedseizoen	  geen	  recreanten	  toelaten	  en	  alleen	  opgevoede	  

kinderen	  mogen	  terrein	  in.	  
• Bij	  aangepaste	  situaties	  zoals	  bij	  boer	  Murk	  is	  wel	  mogelijk	  recreatie	  

en	  vogels	  samen	  te	  laten	  gaan.	  
• Stadsregio	  Leeuwarden	  met	  500	  km	  wandelpad	  is	  kans	  voor	  

samenwerking	  
• Maatwerk	  bij	  excursies	  
• Vaak	  vanuit	  landschappelijke	  waarden	  gesproken	  over	  voor	  en	  

achterkant.	  Uniek:	  alles	  in	  het	  gebied	  is	  voorkant.	  	  
• Vogels	  zenderen	  i.s.m.	  universiteit	  Groningen	  zodat	  te	  volgen	  zijn.	  
• Zoek	  voor	  bezoekerscentrum	  samenwerking	  met	  Stichting	  Alde	  

Fryske	  Tsjerken	  of	  bestaande	  musea	  in	  streek.	  Vooral	  geen	  nieuw	  
gebouw	  maar	  samen.	  	  

• Meer	  activiteiten	  voor	  kinderen;	  rugzakroutes	  en	  routes	  langs	  
boerderijen	  met	  informatie	  en	  doe-‐	  en	  beleefactiviteiten.	  

• App	  met	  actuele	  informatie	  over	  bijv.	  aantallen	  vogels	  op	  dat	  
moment	  in	  gebied	  

	  

	  

	  

Rol	  Natuurmonumenten	  
• Informatie	  verstrekken,	  uitleggen	  wat	  er	  is	  breder	  dan	  eigen	  

terreinen	  en	  breder	  dan	  alleen	  natuur	  ook	  (cultuur)historie.	  
• Natuurmonumenten	  moet	  voor	  natuur	  zorgen	  niet	  voor	  

infrastructuur	  buiten	  terreinen	  daarvoor	  is	  gemeente	  aan	  de	  lat	  

Knelpunten	  en	  dilemma's	  
• Weidevogels	  gaan	  weg	  als	  wandelaars.	  M.n.	  Honden	  zijn	  een	  groot	  

probleem	  	  
• Jabikspaad	  slecht	  aangegeven	  
• Wel	  meer	  bezoekers	  maar	  geen	  pretpark.	  Open	  staan	  voor	  mensen	  

die	  belangstelling	  hebben.	  
• Onzichtbaarheid	  van	  cultuur	  is	  een	  gemis	  
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Agrarisch	  	  
Wensen	  en	  behoeften	  
• Bij	  het	  (provinciale)vergoedingenstelsel	  van	  weidevogelbeheer	  is	  

behoefte	  aan	  eerlijke,	  heldere	  en	  werkbare	  randvoorwaarden	  voor	  de	  
agrariër,	  die	  aansluit	  op	  de	  praktijk	  en	  een	  (gangbare)	  bedrijfsvoering.	  
In	  de	  huidige	  werkwijze	  zit	  (te)	  veel	  spanning	  tussen	  de	  theoretische	  
regelgeving	  en	  de	  praktijk/uitvoering.	  	  

• In	  verlengde	  van	  voorgaand	  punt	  is	  behoefte	  dat	  de	  agrariër	  ook	  voor	  
de	  lange	  termijn	  weet	  waar	  hij	  of	  zij	  aan	  toe	  is.	  	  

• Houdt	  rekening	  met	  een	  zekere	  autonomie	  van	  de	  streek	  en	  werk	  
vanuit	  een	  gezonde	  vrijwillige	  basis	  en	  vanuit	  vertrouwen.	  

Ideeën	  en	  kansen	  
• Van	  vezelrijk	  gras,	  structuur;	  wordt	  het	  vee	  gezonder.	  M.a.w	  het	  gras	  

afkomstig	  van	  terreinen	  van	  Natuurmonumenten	  kan	  ook	  iets	  
betekenen	  in	  de	  gezondheid	  voor	  het	  vee.	  

• Zet	  in	  op	  flexibel	  beheer.	  Bijvoorbeeld	  door	  “uitruilen”	  van	  
beheermaatregelen	  mogelijk	  te	  maken,	  rekening	  houdend	  met	  waar	  
de	  vogels	  zitten	  en	  de	  bedrijfsbelangen	  van	  de	  agrariër	  waarbij	  de	  
beheersvergoeding	  overeind	  blijft.	  

• Ontwikkel	  nieuwe	  verdienmodellen	  bijvoorbeeld	  als	  www.tjolk.nl	  	  
• In	  verleden	  is	  in	  het	  agrarisch	  gebied	  geëxperimenteerd	  met	  

bloemrijke	  graslanden	  en	  de	  gebieden	  van	  natuurmonumenten	  aan	  
elkaar	  “te	  verbinden”.	  Dit	  heeft	  eindeloze	  discussie	  opgeleverd,	  dit	  
hoofdstuk	  is	  afgesloten.	  Geldt	  ook	  voor	  het	  plan;	  de	  J-‐van-‐Jorwerd.	  	  

• Rondom	  de	  Skrok	  en	  Skrins	  is	  een	  pilot	  uitgevoerd	  (Mean	  op	  tijd).	  
Enkele	  betrokken	  agrariërs	  rondom	  de	  Lionspolder	  achten	  de	  tijd	  rijp,	  
zien	  kansen	  en	  mogelijkheden	  voor	  een	  tweede	  pilot.	  	  

	  

	  

Knelpunten	  en	  dilemma’s	  
• Zoeken	  naar	  het	  juiste	  evenwicht	  in	  voldoende	  (vr)eten	  voor	  vogels	  –	  

voldoende	  bemesting.	  Volgens	  sommigen	  zou	  op	  de	  terreinen	  van	  
Natuurmonumenten	  meer	  bemesting	  nodig	  zijn	  om	  voldoende	  
insecten	  te	  krijgen	  die	  vervolgens	  weer	  als	  voedsel	  dienen	  voor	  de	  
vogels.	  	  

• Pas	  op	  met	  (te	  diepe)	  waterpartijen,	  trekt	  ganzen	  aan,	  pakt	  slecht	  uit	  
voor	  de	  weidevogels.	  

• De	  natuur	  is	  grillig	  en	  laat	  zich	  moeilijk	  sturen,	  bovendien	  hebben	  
verschillende	  vogels	  verschillende	  behoeften.	  Hierdoor	  is	  het	  zoeken	  
naar	  de	  juiste	  balans	  in	  het	  goed	  doen	  voor	  de	  natuur	  (vogels)	  en	  dat	  
wat	  voor	  een	  gezonde	  bedrijfsvoering	  nodig	  is.	  Waar	  ligt	  het	  
omslagpunt?	  Bedrijfseconomisch	  gezien	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  
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gemiddeld	  genomen	  15%	  (van	  het	  oppervlak)	  ruimte	  is	  om	  rekening	  
te	  houden	  met	  de	  behoeften	  van	  de	  weidevogels,	  mits	  wel	  
(aangepast)	  bemest	  en	  deze	  oppervlakte	  kan	  worden	  meegenomen	  in	  
de	  mestbalans.	  Per	  agrarisch	  bedrijf	  is	  hierin	  maatwerk	  gewenst.	  	  

Rol	  Natuurmonumenten	  
• Samen	  met	  agrariërs/agrarische	  natuurverenigingen/collectieven	  

pakketten	  ontwikkelen	  die	  aansluiten	  bij	  de	  praktijk,	  een	  gangbare	  
bedrijfsvoering.	  	  

• Pilot	  Skrok	  en	  Skrins	  een	  vervolg	  geven,	  	  hiervoor	  inzetten	  en	  hard	  
voor	  maken.	  Vervolgens	  gezamenlijk	  optrekken	  richting	  de	  betrokken	  

politiek	  –	  ambtenaren	  om	  successen	  maar	  ook	  dilemma´s	  te	  delen	  en	  
beleid	  daarmee	  te	  beïnvloeden.	  

• De	  samenwerking	  met	  agrariërs	  in	  de	  Natuurcoöperatie	  
Baarderadeel,	  meer	  kenbaar	  maken.	  

• Wat	  gebeurt	  er	  met	  die	  percelen/clusters	  die	  (te)	  ver	  van	  de	  
(toekomstige)	  kerngebieden	  liggen,	  maar	  momenteel	  wel	  goede	  
weidevogelgebieden	  zijn?	  Als	  met	  het	  nieuwe	  (provinciaal)beleid	  deze	  
gebieden	  niet	  meer	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  een	  vergoeding,	  gooi	  
je	  dan	  niet	  het	  kind	  met	  het	  badwater	  weg?	  Kan/en	  wil	  
Natuurmonumenten	  daarin	  iets	  betekenen?	  
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Natuur	  

Wensen	  en	  behoeften	  
• Meer	  mozaïek	  beheer	  nodig,	  zowel	  binnen	  als	  buiten	  de	  reservaten.	  
• Flexibeler	  werken,	  met	  name	  qua	  regelgeving,	  maar	  ook	  qua	  

uitvoering	  beheer	  

Ideeën	  en	  kansen	  
• Meer	  winst	  behalen	  uit	  een	  goed	  waterpeil	  en	  benutten	  van	  ruwe	  

stalmest.	  Een	  pachter	  geeft	  aan	  dat	  hij	  ruwe	  stalmest	  wilde	  
aanbrengen,	  maar	  dat	  mocht	  niet	  van	  Natuurmonumenten.	  	  

• Wat	  kunnen	  we	  nog	  leren	  van	  de	  traditionele	  beheerwijzen	  van	  de	  
vorige	  generatie	  boeren?	  

• Betere	  onderlinge	  afstemming	  van	  het	  beheer	  van	  de	  reservaten	  en	  
het	  gebruik	  van	  het	  aangrenzende	  particuliere	  land.	  

• Recreatie	  en	  natuur	  passen	  goed	  bij	  elkaar,	  het	  economisch	  benutten	  
van	  het	  mooie	  landschap	  met	  zijn	  unieke	  weidevogel	  gebieden.	  

Knelpunten	  en	  dilemma’s	  
• De	  boeren	  zijn	  voor	  een	  deel	  van	  hun	  uitvoering/monitoring/	  

coachen	  afhankelijk	  van	  vrijwilligers.	  Mooi,	  maar	  soms	  ook	  kwetsbaar,	  
en	  veel	  grijze	  koppen.	  

• Is	  dit	  een	  natuurvisie	  !!??,	  natuur	  is	  toch	  niet	  alleen	  weidevogels!!	  
• Predatiebeheer	  is	  tegenwoordig	  een	  onlosmakelijk	  onderdeel	  van	  

weidevogelbeheer	  en	  daar	  kan	  jacht	  een	  onderdeel	  van	  uitmaken.	  
Echter	  eerst	  voorkomen,	  en	  evt.	  daarna	  afschot.	  

• Overheid/provincie,	  Natuurmonumenten	  en	  de	  boeren	  moeten	  
flexibeler	  denken	  en	  werken.	  Dit	  zou	  de	  gewenste	  mozaïek	  kunnen	  

vergroten.	  Nu	  is	  flexibel	  denken	  te	  vaak	  conflicterend	  met	  de	  
regelgeving	  van	  de	  provincie	  en	  rijksoverheid	  (stalvoeren	  en	  periode	  	  
plas-‐dras).	  Een	  van	  de	  boeren	  geeft	  aan	  dat	  hij	  in	  november	  moet	  
aangeven	  wat,	  hoeveel	  en	  waar	  hij	  volgend	  voorjaar	  qua	  
weidevogelbeheer	  wil	  doen.	  Dit	  systeem	  is	  te	  star.	  	  

• Recreatie	  en	  natuur	  passen	  goed	  bij	  elkaar,	  maar	  niet	  overal	  en	  altijd.	  

Rol	  Natuurmonumenten	  
• Natuurmonumenten	  dient	  bij	  voorkeur	  te	  werken	  met	  pachters	  

grenzend	  aan	  de	  reservaten.	  Dit	  is	  efficiënter	  en	  biedt	  ook	  meer	  
mogelijkheden	  voor	  een	  overlap	  van	  weidevogelbeheer	  bij	  de	  boer.	  
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Cultuurhistorie	  
De	  kwaliteiten	  	  

• Het	  micro	  reliëf	  en	  de	  blokverkaveling	  
• Opvaarten,	  kreken	  en	  geulen	  belangrijke	  cultuurhistorische	  

kwaliteit	  
• De	  voormalige	  binnenzee	  bij	  de	  Bozumervaart	  waar	  de	  

verkavelings-‐strategie	  geheel	  is	  uitgezocht	  door	  professor	  
Breuker.	  

Wensen	  en	  behoeften:	  
• Toegankelijkheid	  vergroten,	  meer	  paden	  door	  het	  gebied	  
• Terugbrengen	  natuurlijk	  laagtes	  in	  het	  gebied	  
• Eendenkooien	  terugbrengen	  
• Vlinders	  en	  bijen	  niet	  vergeten	  
• Meer	  groen;	  in	  de	  oorlog	  zijn	  veel	  bomen	  gekapt	  die	  langs	  de	  

nieuwe	  wegen	  die	  in	  de	  19e	  eeuw	  zijn	  aangelegd.	  Er	  worden	  
ook	  boscomplexen	  genoemd	  bij	  Wommels	  en	  Easterein.	  

Knelpunten	  en	  dilemma's	  
• Waar	  vind	  ik	  als	  bezoeker	  de	  informatie	  over	  de	  

cultuurhistorie	  van	  het	  gebied?	  
• De	  landbouw	  dempt	  sloten	  en	  vlakt	  het	  terrein	  af.	  Het	  micro	  

reliëf	  verdwijnt	  zo.	  Een	  agrariër	  bij	  Huns	  gaat	  wel	  heel	  erg	  
grondig	  te	  werk!	  

• Cultuurhistorische	  paden	  in	  het	  gebied	  ontbreken.	  
• Bij	  beleidsmakers	  ontbreekt	  de	  cultuurhistorische	  kennis.	  Dat	  

is	  een	  bedreiging	  voor	  het	  gebied	  

	  

Ideeën	  en	  kansen	  
• Informatiepanelen	  over	  de	  cultuurhistorie	  langs	  voet-‐	  en	  

fietspaden	  
• Greidhoeke	  App	  
• Een	  bezoekerscentrum	  
• Aansluiten	  bij	  bestaande	  initiatieven.	  B.v	  Nijkleaster,	  een	  

nieuw,	  protestants,	  klooster	  in	  Jorwert,	  Fryslân.	  Het	  staat	  
voor	  rust,	  bezinning,	  op	  adem	  komen.	  

Rol	  Natuurmonumenten	  
• Het	  uitventen	  van	  de	  kwaliteiten	  
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Conclusie	  en	  vervolg	  

Het	  doel	  van	  de	  avond	  was	  een	  beeld	  vormen	  van	  wat	  er	  speelt	  en	  leeft	  en	  
waar	  kansen,	  knelpunten	  en	  mogelijkheden	  liggen.	  Daar	  is	  zeker	  een	  goede	  
invulling	  aan	  gegeven.	  Er	  zijn	  veel	  praktische	  zaken,	  ideeën	  en	  dilemma's	  
naar	  boven	  gekomen	  die	  bijdragen	  in	  de	  zoektocht	  naar	  de	  gezamenlijke	  
stip	  op	  de	  horizon.	  Daarbij	  was	  opvallend	  de	  betrokkenheid	  van	  iedereen	  in	  
woord	  en	  gebaar	  en	  dat	  een	  ieder	  zich	  bewust	  is	  van	  de	  potentie	  en	  het	  
unieke	  karakter	  van	  het	  gebied.	  

Enkele	  oplossingsrichtingen	  en	  dilemma's	  zijn	  al	  boven	  water	  gekomen	  en	  
daar	  zullen	  wij	  ook	  mee	  verder	  gaan.	  Kernwoorden	  daarin	  zijn:	  	  
maatwerk	  -‐	  flexibiliteit	  -‐balans	  -‐	  vertrouwen.	  

• Verbinding	  met	  elkaar	  maken	  en	  'slim	  neitinken'	  hoe	  een	  goede	  
invulling	  aan	  agrarisch	  natuurbeheer	  te	  geven	  waarbij	  
natuurbeheer	  wordt	  geïntegreerd	  in	  een	  gangbare	  bedrijfsvoering.	  

• Kijk	  naar	  het	  gebied	  als	  een	  totaal	  concept	  met	  alle	  spelers.	  Naast	  
Natuurmonumenten	  en	  agrariërs	  zijn	  o.a.	  de	  gemeente	  met	  
bijvoorbeeld	  het	  natuur-‐	  en	  bermenbeleid	  en	  Wetterskip	  met	  
waterbeheer	  belangrijke	  medespelers.	  

• Er	  is	  een	  spanningsveld	  tussen	  provinciale	  beleid	  en	  regels	  en	  
aansluiten	  op	  de	  praktijk	  en	  eigen	  initiatief	  en	  verantwoording.	  	  

• Het	  is	  een	  kans	  om	  de	  brede	  rijkdom	  van	  het	  gebied	  op	  een	  goede	  
manier	  toegankelijk	  te	  maken.	  Met	  respect	  voor	  het	  bestaande	  
meer	  bezoekers	  het	  gebied	  te	  laten	  beleven.	  Dit	  vraagt	  om	  
maatwerk.	  

• Natuurmonumenten	  heeft	  een	  spilfunctie	  in	  de	  Greidhoeke	  en	  kan	  
vanuit	  die	  functie	  het	  gebied	  als	  geheel	  uitdragen	  en	  de	  diverse	  
belangen	  behartigen.	  
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Hoe	  verder...	  
Wij	  zullen	  ons	  de	  komende	  periode	  richten	  op	  de	  uitwerking	  van	  de	  
interviewronde	  en	  de	  informatie	  verzameld	  op	  deze	  avond.	  Van	  daaruit	  
formuleren	  wij	  de	  mogelijkheden	  en	  oplossingsrichtingen.	  Met	  de	  eerste	  
streekbijeenkomst	  hebben	  we	  een	  marsroute	  ingezet	  die	  we	  graag	  
doorzetten.	  Zo	  willen	  we	  graag	  de	  oplossingsrichtingen	  met	  u	  aanscherpen	  
en	  aanvullen.	  Om	  zo	  de	  stip	  op	  de	  horizon	  waar	  Natuurmonumenten	  voor	  
dit	  gebied	  voor	  de	  komende	  18	  jaar	  op	  moet	  inzetten	  helder	  wordt.	  En	  dat	  
samen	  met	  diverse	  partijen	  de	  komende	  jaren	  vorm	  kan	  geven.	  

Daarvoor	  is	  al	  een	  datum	  vastgelegd.	  Reserveert	  u	  die	  graag	  alvast	  in	  uw	  
agenda.	  	  

10	  december	  Tweede	  streekbijeenkomst	  Natuurvisie	  Greidhoeke	  	  

Een	  nadere	  uitnodiging	  met	  locatie	  en	  invulling	  volgt.	  

Na	  deze	  tweede	  streekbijeenkomst	  stellen	  wij	  de	  natuurvisie	  op.	  De	  
planning	  is	  om	  de	  concept	  visie	  in	  februari	  te	  presenteren	  op	  een	  derde	  en	  
laatste	  streekbijeenkomst.	  	  

Mochten	  er	  na	  de	  eerste	  streekbijeenkomst	  of	  na	  het	  lezen	  van	  de	  
verslaglegging	  nog	  nieuwe	  en/of	  aanvullende	  ideeën	  of	  opmerkingen	  te	  
binnen	  schieten,	  dan	  horen	  we	  die	  uiteraard	  graag.	  

Jacob	  Heitman	   06-‐	  53393472	   info@burohoratius.nl.	  
Erik	  Overdiep	  	   06-‐50496048	   landschapsontwerp@erikoverdiep.nl	  
Nico	  Minnema	   06-‐22600985	   info@successienatuurzaken.nl	  
Hanneke	  Schmeink	   06-‐27270769	   info@hannekeschmeink.nl	  

	  

	  


