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

 

Off 

Samenvatting tweede streekbijeenkomst 10 december Jorwert 
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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? Op basis van interviews 

en de uitkomsten van de eerste bijeenkomst zijn kansen en knelpunten 

samengevat in een aantal dilemma's. De keuzes en oplossingsrichtingen 

bij deze dilemma's zijn belangrijke pijlers voor de natuurvisie van 

Natuurmonumenten.  

De tweede bijeenkomst vond plaats in het Wapen van Baarderadeel in 

Jorwert. 
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Zo'n 30 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de dilemma's. 

Agrariërs, natuurliefhebbers, (recreatie)ondernemers en bewoners 

zochten met elkaar een optimale balans in de dilemma's. Welke doelen 

en oplossingen en taken en verantwoordelijkheden volgen daaruit? Maar 

ook de keuzes zijn aan bod gekomen. Net zoals in de eerste bijeenkomst 

werd in een open en constructieve setting van gedachten gewisseld  met 

als uitkomt waardevolle bouwstenen voor de natuurvisie. 

In deze samenvatting schetsen we kort de dilemma's en hebben  we in 

tekst en kaart  de uitkomst van  de bijeenkomst uiteengezet. 
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Spanningsvelden en dilemma´s 

De Natuurvisie dient een duidelijke richting aan te geven wat het 

streefdoel is van Natuurmonumenten met haar terreinen. Daarvoor is het 

van belang op de belangrijkste spanningsvelden keuzes te maken in 

relatie tot het doel en ambitie. En vooral ook wat zijn concrete 

oplossingen om de doelen te bereiken?  

Elk spanningsveld is geformuleerd in een dilemma. Bij elk dilemma is de 

kernvraag: wat is de optimale balans in deze polariteit, hoe bereiken we 

dat en wat is ieders rol en verantwoordelijkheid daarin? Om dit in de 

bijeenkomst zoveel mogelijk te concretiseren waren er vier deelvragen te 

beantwoorden per dilemma. 

1. Doelen: Wat is de opgave voor de drie gebieden? Wat willen wij 

bereiken?  

2. Keuzes: Wat zijn de keuzes die we dan moeten maken om dit te 

bereiken? 

3. Oplossingen: Wat zijn mogelijke oplossingen en 

oplossingrichtingen? 

4. Taken en verantwoordelijkheden: Wat kan NM daarin 

betekenen? Wat kan u daarin betekenen? 

Dilemma 1; Structuur versus vrijheid 

Het landschap in Nederland en alle functies en ontwikkelingen daaraan 

gekoppeld willen we graag beheersen via regels, controle en afspraken, 

maar de natuur laat zich zeer beperkt sturen en houdt zich niet aan 

grenzen en regels.  

 Hoe kunnen we hier mee om gaan? 

Dilemma 2; Optimaal Weidvogelbeheer versus optimaal 

natuurbeheer 

We kiezen bij Natuurmonumenten voor natuur. Maar voor welke natuur 

kiezen we dan? Bij een keuze voor optimaal weidevogelbeheer sluit je 

mogelijk andere natuur uit. Of op zijn minst is hier minder aandacht voor. 

Dit heeft consequenties.  

 Waar kies je voor? 

 Wat betekent dat?  
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Dilemma 3; Maatschappelijk-politiek speelveld versus het 

'terrein' van Natuurmonumenten 

Op de verschillende niveau´s (Europees, landelijk, provinciaal en 

gemeentelijk) is sprake van decentralisatie (van topdown naar bottom up 

benadering). Dit betekent dat meer en meer de uitvoering bij de partijen 

in het veld komt te liggen, al dan niet in combinatie met 

bezuinigingsopgaven. Dit vraagt om andere rollen, andere 

verantwoordelijkheden en sturingsmechanismes van zowel de 

uitvoerenden als van de politiek. De verschillende speelvelden hebben 

soms conflicterende ambities en/of regels. Is een bottom up ontwikkeling 

in de ene laag gewenst is een top down regelgeving in de andere laag de 

realiteit. Zijn er meer speelvelden in de maatschappij waar 

Natuurmonumenten mogelijk een betekenis kan spelen. In dorpen, in de 

toeristisch-recreatieve sector bijvoorbeeld.  

 Wat is de rol van Natuurmonumenten in deze speelvelden?  

Dilemma 4; Recreatie versus natuur 

Recreatie gaat niet zonder natuur en natuur gaat (gezien het aspect 

draagvlak daarvoor) niet zonder recreatie. Maar ze gaan ook niet altijd 

samen. Hoe kunnen we de balans in het samengaan vinden?  

 Waar zit de ruimte? 

 Wat is mogelijk binnen die ruimte? 

Dilemma 5; Natuurterrein versus agrarische ontwikkeling? 

Gechargeerd zijn er twee uitersten: alle boeren uitkopen en natuurgebied 

maken of het landschap ombouwen naar optimaal agrarisch areaal. Of zit 

er nog wat tussen in? En hoe kunnen we dat dan optimaliseren rekening 

houdend met de economische, de culturele, natuurlijke en recreatieve 

kwaliteiten en potenties van de regio.  

 Waar ligt het optimum dat het voor zowel agrariër als 
natuurbeheerder gepast is? 

 Wat zijn dan randvoorwaarden en uitgangspunten om dit optimum te 
behalen? 
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Dilemma 1; Structuur versus Regelgeving

Doelen 

 Sturen op rendement. Dat betekent dat er in het belang van het doel 

flexibel omgegaan moet kunnen worden met de regelgeving en alle 

maatregelen en grenzen die daar bij horen.  

 Flexibel werken en/of uitleggen van regelgeving en datumgrenzen is 

geen doel op zich. Alleen waar dit kan leiden tot meer weidevogels en 

een hoger broedsucces is dit wenselijk. 

Keuzes 

 Alle partijen (overheden, Natuurmonumenten en de boeren) dienen 

duidelijke keuzes te maken i.c.m. een gemeenschappelijk doel. Dit 

maakt vervolgens flexibel denken en werken ook beter mogelijk. 

 Flexibel opstellen dient van beide kanten te komen. Dit kan het 

rendement voor zowel het beoogde doel als de beschikbare subsidie, 

sterk verbeteren. En verbetert ook de vertrouwensband.  

 Om het rendement/resultaat van deze wijze van werken aan te tonen 

moet er meer geëxperimenteerd worden. Dit is nodig om het nut van 

het flexibele werken en denken te kunnen onderbouwen en de angst 

van misbruik te nuanceren. Elk systeem heeft zijn tekortkomingen, en 

100% safe bestaat niet. 

 Als voorbeeld van de gewenste werkwijze worden 2 voorbeelden 

genoemd, last minute beheer en “mean op tiid”.  

Oplossingen & Maatregelen 

 Besluitvorming dichterbij de bron 

 Een intensiever “overleg”/contact tussen de boeren en controlerende 

partijen (uitvoering/regels/afspraken). In mei en juni is veel te 

winnen. 24/7 bereikbaarheid van betrokken partijen in die periode. 

 Werken met pachters/boeren uit de streek 

 Optimalisatie van digitale nazorg als borging van het rendement 

 Huidig systeem is te veel gericht op straffen van afwijkingen, ipv 

belonen van een goed resultaat!. Het systeem is daarmee te weinig 

gebaseerd op waardering  (geen vogels wel geld, wel vogels geen 

geld).  

 Laat het veld spreken, resultaten in het veld moeten de gewenste 

flexibiliteit aantonen. 

Rol & Verantwoordelijkheden 

 Met elkaar met wederzijds respect en Leven en laten leven. 
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Dilemma 2; Recreatie versus Natuur 

Doelen 

 Jeugd meer betrekken en laten beleven.  

 De terreinen en de kwaliteiten meer beleven en van genieten. 

 Kennis van en over het gebied vergroten.  

 Versterk de trots op de eigen omgeving 

Keuzes 

 Niet alles altijd en overal. Zoneren in aantallen, tijd en ruimte. 

Beschermen gaat door maar in sommige locaties (situaties?)voor 

beleven. 

 Meer beleving toelaten in de terreinen. 

Oplossingen & Maatregelen 

 Begeleide excursies en hier dorpsbewoners bij betrekken. Aansluitend 

bij de ambitie Agenda Natuurbeleving Natuurmonumenten: meer 

vrijwillige boswachters. 

 Benut wat er is en draag dit meer uit. Breder informeren, beter 

bewegwijzeren. Uniciteit vertellen en benadrukken. 

 Richt niet alleen op toeristen maar ook recreatie dicht bij huis 

 Recreatie over water is voor vogels minder storingsgevoel dan over 

land. Synoniem met als een boer op zijn trekker blijft, blijft de vogel 

zitten. Stapt hij uit dan verstoort de vogel. Ervaring is dezelfde met 

fluisterbootjes en kano's. Dit bied wellicht mogelijkheden.  

 Scholenprogramma, structureel en niet afhankelijk van enthousiasme 

leerkracht. Jeugd voorlichten van ei tot vogel.  

 Een vogelkijkhut in Lionserpolder bij Bolland: cultuurhistorisch en 

natuurlijk middelpunt. 

 Een smal beton fietspad van Jabikspaad toegankelijk buiten het 

broedseizoen. 

 Verbetering Jabikspaad met bewegwijzering en bruggetjes. 

Rol & Verantwoordelijkheid 

 Faciliteren van de recreatiesector. Natuurmonumenten is niet een 

geoogd trekker van recreatieve ontwikkeling van de Greidhoeke in 

zijn totaliteit, maar kan wel  bijdrage leveren.  

 Uitdragen van natuur- en cultuurhistorische waarden breder dan haar 

terreinen.
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Dilemma 3; Optimaal weidevogelbeheer versus totale natuur  

Doelen 

 Weidevogels omvatten de meest kritische waarden  (wat wordt 

hiermee bedoeld?) en bevinden zich op een beperkt oppervlakte. 

Op die locaties optimaal voor inzetten (loopt zin, wat bedoel je?) 

om daar de weidevogels te behouden.  

 Balans vinden tussen belangen weidevogels en andere soorten. 

Keuzes 

 Bij weidevogellocaties kiezen voor optimaliseren van beheer ten 

behoeve van de weidevogels.  

 Naast optimale weidevogellocaties zijn er ook minder optimale 

locaties daar bredere natuurwaardes tot ontwikkeling laten 

komen. Want alle soorten horen erbij. 

 Hoewel heel veel natuurwaarden samengaan met weidevogels 

(denk aan bloemrijke graslanden, vlinders, insecten, libellen, 

kikkers) betekent het ook dat je soms moet ingrijpen om de 

weidevogels te behouden/een kans te geven. 

Oplossingen & Maatregelen 

 Weidevogellocaties maximaal inrichten en beheren en ongeschikt 

maken voor (natuurlijke) predatoren: geen riet en bomen. Als 

laatste middel geldt het 'opruimen' van predatoren. 

 De natuurvisie op een breder gebied betrekken. 

Rol & Verantwoordelijkheden 

 Natuurmonumenten dient een koplopersrol te vervullen voor 

brede natuurwaarden en behoud van het landschap. Onder meer 

vleermuizen, vlinders, mussen, zwaluwen, bloemrijke bermen. 

Daarvoor is een bredere kijk nodig dan alleen de weidevogels. 

 Deze rol is ook buiten de terreinen van Natuurmonumenten. En 

dient zij in ieder geval medestanders te zoeken en initiatieven 

vanuit de streek op dit gebied te ondersteunen.
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Dilemma 4; Natuur versus agrarisch

Een van de vragen was: waarom lukt het rondom de Lionserpolder wel 

met de weidevogels en rondom Skrok en Skrins niet. Als eerste antwoord 

kwam hieruit: de liefde voor de natuur. Die is bij de boeren in de 

Lionserpolder meer aanwezig dan bij die rondom Skrok en Skrins. Daarbij 

werd aangegeven dat alle boeren deze liefde voor de natuur in zich 

hebben en uit willen dragen. Echter in de praktijk zijn er veel 

belemmeringen en regels die in de weg zitten om die liefde voor de 

natuur vorm tegeven . De gedachte kwam op om een persbericht bij de 

Leeuwarder Courant in te dienen met de kop: 

Boeren met hart voor de natuur worden door de provincie geremd.   

Keuzes 

 Vanuit agrarisch perspectief zijn de landerijen rondom Skrok en Skrins 

uitermate geschikt voor de (intensieve) landbouw, beter als de 

landerijen rondom de Lionserpolder. Het effect van maatregelen ter 

stimulering van de weidevogels op het bedrijfseconomisch resultaat 

van de agrariër, is rondom de gebieden van de Skrok en Skrins groter 

dan rondom de gebieden van de Lionspolder. Dit aspect is van invloed 

bij de afweging om maatregelen te nemen ter stimulering van de 

weidevogels, de agrariër rondom de Skrok en de Skrins eerder 

geneigd is om de landbouw (het bedrijfseconomische) te laten 

prefereren.  

Oplossingen & Maatregelen 

 Zekerheid bieden over langere periode: Wanneer een boer zijn land 

volledig inzet op intensief gebruik en agrarisch rendement heeft hij de 

zekerheid dat over 10 jaar de opbrengst nog net zo hoog is. Meedoen 

aan een  (natuur)collectief is onzeker. Soms een jaar, hooguit 6 jaar. 

Daarna kan men gemakkelijk de subsidie kraan dichtdraaien. Sterker 

nog. De provincie kan het contract ontbinden wanneer zij? dat wil. 

Kortom: mee doen aan natuurbeheer is een onzekere keuze. Terwijl 

de agrarier juist meer zekerheid wil. Dan zouden agrariers eerder 

overstappen op natuurbeheer. 

 Natuurmonumenten vraagt flexibiliteit van de omliggende boeren. 

Dan moet Natuurmonumenten ook flexibel zijn richting boeren. 

Bijvoorbeeld; de boer maait zijn perceel waar kuikens zitten niet, 

compenseerd dit door een deel van Natuurmonumenten te maaien, 

daar waar geen kuikens of broedsel zijn te vinden. Een andere 
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suggestie is om de boeren die werken zonder enige vorm van 

subsidie, maar wel maatregelen treffen wanneer ze kuikens in hun 

land hebben, te compenseren met een lagere pachtprijs voor hun 

gronden op het terrein van Natuurmonumenten. 

 Financieel aantrekkelijk maken: Het moet aantrekkelijker zijn voor 

boeren om mee te doen aan weidevogel beheer, moet concurrentie 

aankunnen met intensieve landbouw. Er werd gesuggereerd dat 

boeren daar zelfs wel iets minder op verdienen willen, als dat meer 

vogels betekent.  

 Een lossere houding van banken zou ook bijdragen. 

 De passie voor de weidevogels moet hoog blijven. Anders zijn de 

weidevogels gedoemd om te verdwijnen! Aandacht voor de passie is 

nodig bij de opleidingen. Voorkomen moet worden dat de nieuwe 

generatie afgestudeerden vanaf de hogeschool het bedrijfsleven 

instappen met maar 1 doel: geld verdienen. Hier passen geen 

weidevogels meer in.  

Rol & Verantwoordelijkheden 

 Kennis delen en ook uiten richting de provincie. Samen met de 

agrarische natuurverenigingen lobbyen bij de provincie.  

 Ambtenaren uitnodigen om mee te gaan kijken. Binnen de groep 

wordt gesproken over het gebrek aan praktijkkennis van de 

beleidsmakers. Dit zou moeten veranderen. Hier kan 

Natuurmonumenten een rol in spelen.  
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Dilemma 5; Maatschappelijk politiek versus terrein van Natuurmonumenten 

Doelen 

 Integraal vogelgebied; daar moeten meerdere partijen zich sterk voor 

maken en ook consequenties voor nemen en van dragen.  

 Streven is samenwerking vanuit harmonie en respect en begrip voor 

ieders belangen. Daarvoor moet het vertrouwen hersteld worden. 

Stabiliteit in regelgeving en bijpassende budgettering kan daaraan 

bijdragen.  

Keuzes 

 De Greidhoeke is een prachtig gebied. Dit vraagt om een betere PR 

daar moet Natuurmonumenten ook een bijdrage aan leveren.  

 Optimaliseren van weidevogelbeheer gaat verder dan de terreinen 

van Natuurmonumenten. 

Oplossingen & Maatregelen 

 Samenwerkingsverbanden creëren t.b.v. weidevogelbeheer met 

omliggende en betrokkenen. Met elkaar kijken hoe je optimaal 

weidevogelgebied realiseert. Bij samenwerking zijn kernwaardes: 

maatwerk en flexibel. 

 Een goede belangenbehartiging bij de politiek zodat regelgeving meer 

bottom up tot stand komt. Onder andere door te participeren in de 

collectieven. 

 Voldoende budget om langdurig bedrijfsverlies te compenseren.  

Rol & Verantwoordelijkheden  

 Natuurmonumenten moet initiatief nemen in het creëren van 

samenwerkingsverbanden voor weidevogelbeheer op lokaal niveau. 

 De rol van Natuurmonumenten bij de collectieven is niet 

initiatiefnemer maar betrokken participant.
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Conclusie en vervolg 

Ze zeggen wel eens een eland is van alles wat: poten als een paard 

waarmee hij kan rennen maar ook kan zwemmen, oren die alle kanten op 

draaien en alles overal horen, een gewei als een hert. In de Greidhoeke 

heeft ook uiteenlopende kwaliteiten; een divers en wijds landschap met 

cultuurhistorie, natuurwaarden, recreatieve kwaliteiten en ook agrarisch 

topland. Met de natuurvisie moeten we eigenlijk een eland optuigen waar 

we wiis mei binne. 

Het doel van de avond was aan de hand van de verschillende dilemma's 

duidelijk maken wat de opgaven in de terreinen zijn , keuzes maken en 

oplossingsrichtingen en maatregelen inbrengen. Zoals blijkt uit de 

samenvattingen van de discussiegroepen heeft de avond veel opgeleverd.  

De basiselementen die hierbij horen en die in ieder geval in de visie terug 

moeten komen zijn: 

 Samenwerken, experimenteren en leren op basis van vertrouwen en 

met respect voor elkaars belangen. Dit vraagt om maatwerk en 

flexibiliteit; “aan twee kanten van de sloot”. 

 Een harmoniemodel waarbij de streek (buren van de natuurgebieden) 

voorrang heeft op pachters van elders. Tevens kan/moet 

Natuurmonumenten haar eigen hectares beter inzetten om 

aangrenzende percelen/eigenaren te stimuleren om op eigen land meer 

met natuur te doen. Dit kan elkaar versterken. 

 Willen we meer natuur/weidevogelrendement, dan moeten we met 

name ook meer tijd energie steken in de samenwerking tijdens het 

broedseizoen. Beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdelijk verhogen om 

flexibel werken mogelijk te maken (24/7). 

 Rendement moet de borging van het nieuwe systeem zijn. “IT FJILD 

MOAT SPREKKE!!!”. Dus niet zoals voorheen: geen vogels wel geld, en 

geen geld en wel vogels. Dit vraagt om goede monitoring en de 

benadrukt het belang van de vogelwachten en de gebied 

coördinatoren. 

 Weidevogels staan voorop. Dat brengt keuzes met zich mee om 

sommige natuur buiten te houden of andere activiteiten niet toe te 

laten. Met zorgvuldig inpassen en zoneren kunnen overige 

natuurwaarden en recreanten echter ook goed toeven. 
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 Kennis vergroten; jeugd van ei tot vogel, grutsk op de Greidhoeke , 

jonge agrariërs kennis bij brengen. 

 Uitdragen van natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. 

Natuurmonumenten is een speler van formaat en vanuit  haar positie 

heeft zij in promotie en informatieoverdracht een faciliterende  taak die 

verder gaat dan de eigen terreinen en  zich niet tot natuur alleen 

beperkt. 

 Faciliteren van de recreatiesector. Natuurmonumenten is niet een 

beoogd trekker van recreatieve ontwikkeling van de Greidhoeke in zijn 

geheel maar kan wel hierin een bijdrage leveren. 

 Natuurmonumenten moet initiatief nemen in het creëren van 

samenwerkingsverbanden voor weidevogelbeheer op lokaal niveau. 

Hoe verder... 

Wij zullen ons de komende periode richten op het opstellen van de 

natuurvisie voor De Greidhoeke. De visie geeft inzicht in het streefbeeld 

voor de komende 18 jaar. Het beschrijft waar Natuurmonumenten voor 

kiest en waarom en hoe Natuurmonumenten het streefbeeld wil bereiken.  

De planning is om de concept visie in februari te presenteren op een derde 

en laatste streekbijeenkomst.  

Mochten er na de tweede 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 
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Bijlagen:  

De gebiedskwaliteiten, landschap, cultuurhistorie en recreatie 
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Verstoring voor weidevogels in combinatie met vindplaatsen nesten grutto- en kievetsnesten vlgs. BFVW 
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Cultuurhistorische waarden Lionserpolder 

 

 



 18 

Cultuurhistorische waarden Skrok en Skrins 

 

 


