
Notulen Ledenvergadering Bosk & Greide
25 september 2019

Aanwezig: 27
Afwezig met kennisgeving: fam v.d Veen, fam J. Westra, Henk
de Graaf, Douwe Albada en Baukje Miedema

1. Opening
Voorzitter Sjoerd Bokma opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet de leden hartelijk
welkom, met een speciaal welkom aan gastspreker dhr. Pieter Veenstra van de Fûgelwacht
uit Balk.
De voorzitter geeft in zijn openingswoord aan, blij te zijn dat hij alle grote problemen die er
vandaag de dag binnen onze maatschappij zijn, niet alleen hoeft op te lossen. Dagelijks
horen we woorden als “stikstof”, “CO2” “biodiversiteit”, “klimaat” en we weten, dat zijn zaken
die van grote invloed zijn op het milieu, het landschap, nu en in de toekomst. Ieder mens zal
in deze kwestie naar zichzelf moeten kijken, naar het eigen aandeel in de problemen die zijn
ontstaan. Als ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, en kan toegeven dat het probleem
van jou én van mij, van ons is, kunnen we allemaal op onze eigen wijze een bijdrage leveren
aan de oplossing.

2. Mededelingen/ingekomen stukken
- Aanvulling op de agenda: “Natuer mei de mienskip” wordt toegevoegd als punt 5.
- Vrijdagmiddag 27 sept zal aan het Sanfeartsdykje gedemonstreerd worden hoe een
baggerpomp kan worden ingezet bij natte dooradering. Belangstellenden zijn welkom.

3. Notulen ledenvergadering 12 april 2018
Er is een vraag uit de zaal m.b.t. punt 10; de zandwinning en het beroep dat door firma
Smals is aangetekend bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeente. Wat is de
stand van zaken? Bosk & Greide heeft destijds een zienswijze ingediend, maar is nu geen
belanghebbende partij meer in deze zaak. Uit persberichten kunnen we opmaken dat de
gemeente enigszins laks lijkt om te gaan met de procedure. De gemeente heeft namelijk tot
nu toe geen reactie gegeven op het beroep van firma Smals. Afgelopen juli kwam er een
schriftelijke uitnodiging van Firma Smals om in gesprek te gaan over wat men nu noemt “het
zand- en natuurproject IJsselmeer”. Het bestuur heeft aangegeven geen gesprek aan te
gaan. De notulen worden verder zonder opmerkingen goedgekeurd. De notulen zijn terug te lezen
op de website.

4. Stand van zaken projecten binnen de vereniging
- Stenen Route: dhr. Sjoerd Walda geeft uitleg over de stand van zaken en vertelt over de
haken en ogen die zitten aan dit project. In principe zou nl. Mar & Klif het vernieuwen dan
wel het onderhoud van de stenen route in Gaasterland op zich nemen. Hierover is
herhaaldelijk gesproken. Echter, door wijzigingen in het personeelsbestand binnen Mar en
Klif is er nu geen aanspreekpunt. Voorlopig ligt de coördinatie bij Sjoerd Walda. Het
projectplan stenen route, opgesteld door het oude bestuur ligt ter inzage bij Klaas Witteveen.
Dhr. Oudega stelt voor om de Ambassadeurs Nationaal Landschap Zuidwest Friesland erbij
te betrekken. Het bestuur neemt deze optie mee.

- Herinneringsmonument: Hiervoor is een commissie gevormd bestaande uit Chris van
Eeghen, Jan Westra en Heidi van der Werf. Door verdrietige omstandigheden bij fam. van
der Werf ligt het project momenteel helaas stil. Wanneer Mevr. van der Werf aangeeft dat ze
er weer aan toe is zal de draad worden opgepakt.
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- Wandelroute IJsselmeerkust:
In het overleg met TBO’s is een wandelpad langs de IJsselmeerkust ter sprake gekomen.
Het bestuur van Bosk & Greide staat hier niet meteen onwelwillend tegenover en is bereid te
kijken naar de mogelijkheden. Vrijwilligheid van de boeren wat betreft deelname staat echter
voorop. Chris van Eeghen laat m.b.v. kaarten van het gebied zien wat het idee is. Vanuit de
Provincie zijn er positieve geluiden t.a.v. uitbreiding van wandelmogelijkheden langs de
gehele IJsselmeerkust. Hierover volgt later in het jaar nog een contact.
De uitgestrekte kustlijn die Gaasterland rijk is, is grotendeels in handen van TBO’s. De
landerijen zijn in handen van particulieren en/of boeren. Nu is de vraag aan leden: Hoe zou
het zijn als zowel bewoners als bezoekers van Gaasterland, in bepaalde periodes van het
jaar langs de kust, door bepaalde weilanden kunnen lopen? Wat zijn de ideeën hierover?

Reacties: Om hoeveel wandelaars en welke doelgroep zou het gaan? Hoe respectvol zullen
die omgaan met de natuur? Wat is de meerwaarde van een pad? Wat zijn de nadelige
gevolgen wanneer je buitenstaanders toelaat op je terrein? (stel dat er een zeldzame
plant/diersoort wordt gevonden..). Hoe om te gaan met loslopende honden/ zwerfafval?

Opmerkingen vanuit de zaal:
- Het reeds bestaande pad bij Elahuizen onder de aandacht brengen bij it Fryske Gea
- Wetgeving nader uit zoeken m.b.t. toegang zeedijk en handhaving.
- Wat wil het waterschap in deze kwestie?
- Eerder is B&G bezig geweest met het plan “Oude paden, nieuwe wegen”, misschien
biedt dit aanknopingspunten.

Overleg TBO’s Gaasterlân
Bosk & Greide is de laatste maanden in gesprek gekomen met de TBO’s en stichting
Gaasterlân Natuurlân. Alhoewel de partijen het niet over alles met elkaar eens is, zijn er ook
zeker onderwerpen zijn waarin men elkaar kan vinden en die men nader wil onderzoeken.
Het is voor alle partijen belangrijk om in gesprek te blijven, in Gaasterland hebben
natuurbeheerders en landeigenaren elkaar nodig, o.a.. voor onderhoud. Bosk & Greide zal
op regelmatige basis aanschuiven bij het overleg met de TBO’s en stichting Gaasterlân
Natuurlân.

- Onderhoud van landschapselementen, 1e verkenning
In het overleg met de TBO’s is dit geopperd als aandachtspunt. Is het mogelijk hier een
project van te maken, wat hebben we de partijen dan van elkaar nodig.
Dhr. Gersjes merkt op dat dit in het verleden eerder is aangekaart door B&G. Men werd toen
verwezen naar landschapsbeheer Friesland als coördinerende instantie. De vraag is dan ook
of B&G hier überhaupt een rol op zich kan nemen.

- Resultaten van plasdras waterpomp
Dhr. Pieter Veenstra van Fûgelwacht Balk geeft m.b.v. foto’s een toelichting over het gebruik
van de plasdraspomp. Hij vertelt dat aanwezigheid van voldoende hoog water is voor de
weidevogels van essentieel belang om aan voedsel te komen. Dit geldt natuurlijk ook voor de
weidevogels en hun jongen in mozaïek “De Warren” tussen Balk en Woudsend.. Daarom heeft
zowel de Vogelwacht Balk e.o. als Bosk & Greide een mobiele plas/dras pomp op
zonne-energie aangeschaft en beschikbaar gesteld. Een pompset kost €2500,-. (Mogelijk dat
B&G hiervoor nog subsidie krijgt van Westergo)
De boeren kunnen m.b.v. de plas dras pomp de greppels vol water laten lopen. Op deze manier
komt er meer voedsel beschikbaar voor de (jonge) weidevogels. Dit zorgt voor positieve
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resultaten in het weidevogel mozaïek. Ook ontstaat er een andere samenstelling van planten,
wat weer bijdraagt aan de biodiversiteit. Bijkomend voordeel is dat grond predatoren zoals
steenmarters en vossen een hekel hebben aan natte voeten. Pieter vertelt ook dat uitgesteld
maaibeleid ideaal is voor kievit en grutto. De windmolen die op de Warren staat is wel te licht
voor het werk dat verricht moet worden.
De Warren wordt gezien als een belangrijk brongebied. Er is méér geld nodig om het gebied te
versterken, wenselijk zou zijn als in deze regio nog een plas dras gebied gecreëerd kan worden.
- Alle beelden van de wildcamera gaan naar de provincie.
- Vraag: wat doen natuurorganisaties op dit gebied? Investeren zij ook in natuur?

5. Natuer mei de mienskip
Sjoerd Bokma ligt toe: Op 10 juli jl. kwam het koersdocument “Natuer mei de mienskip” aan bod
in de Friese Statenvergadering. Dit document is opgesteld door de volgende organisaties: It
Fryske Gea, LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten,
Kollektivenberied Fryslân (hier valt B&G onder) , Friese Milieu Federatie, Feriening Biologyske
Boeren Fryslân en Wetterskip Fryslân.

“Natuer mei de Mienskip” staat voor een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling en het beheer van
de Friese natuur. De nieuwe aanpak maakt het mogelijk dat de eind beheerders met elkaar
bepalen hoe de natuurrealisatie tot stand komt en wie de natuur gaat beheren. Het afmaken van
het Natuurnetwerk Nederland is van groot belang voor Fryslân, om tot een rijkere biodiversiteit
te komen in 2027. Eind Beheerders kunnen alle inwoners van Fryslân zijn: agrariërs,
particulieren en natuurorganisaties.

Voor de natuuruitbreiding in Fryslân is een budget van € 79 miljoen beschikbaar. Hiermee kan
tot 2027 op basis van de bestaande inzichten en volgens de traditionele benadering slechts
ongeveer de helft van de Friese natuurambitie ingevuld worden. Natuer mei de Mienskip pleit er
echter voor om in Fryslân de gehele opdracht te vervullen die er vanuit het Natuur Netwerk
Nederland (NNN) ligt. In het koersdocument wordt voorgesteld om de nieuwe werkwijze te
toetsen aan de hand van drie pilots, voor een periode van twee jaar.

Mochten de pilots slagen, dan zullen er zich kansen aandienen voor Gaasterland. Het bestuur
van B&G zal aandringen bij Westergo en Kollektivenberied Fryslân om het bestuur tijdig en te
informeren over de voortgang en de mogelijkheden voor Gaasterland.

6. Resultaat overleg naamswijziging van de vereniging
De naamswijziging staat op de agenda, n.a.v. de schriftelijk opdracht van dhr. A. Gersjes 6
april jl. voorafgaand aan de ALV. Motivatie: teveel verschil in opzet, beleid en werkwijze van
het oude B&G met B&G 2.0. De naam B&G of een verwijzing daaraan mag daarom niet
gecontinueerd worden.

Op de vraag van de voorzitter om nadere toelichting laat dhr. A. Gersjes weten vanavond
geen verdere toelichting te geven op dit punt. Hij geeft nogmaals aan dat er in het verleden
door B&G veel energie is gestoken in de goede relatie met de boeren. Wanneer B&G teveel
hun oor laat hangen naar de natuurclubs kan dit ten koste gaan van dit opgebouwde en
kostbare vertrouwen. Ook andere factoren kunnen een negatieve uitwerking hebben op het
zorgvuldig opgebouwde vertrouwen.

Hierop geeft het bestuur te kennen dat zij geen reden ziet tot een naamswijziging. De
voorzitter verwoord:

Notulen ALV Bosk & Greide 25 september 2019



Volgens het bestuur blijft de doelstelling van Bosk & Greide actief en blijft agrarisch►
natuurbeheer nodig. Ook een bemiddelende partij zoals Bosk & Greide is nodig i.v.m.
subsidiegelden

Bosk & Greide handelt volgens de bestaande statuten. Er zijn geen wijzigingen in de►
statuten geweest, dus ook geen veranderingen in de uitgangspunten van Bosk & Greide

Een naamswijziging/ het oprichten van een nieuwe vereniging kost geld, tijd en energie►

6. Rondvraag
Dhr. Oudega uit Ruigahuizen maakt de volgende opmerking: Bosk & Greide heeft een zeer
belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering van het Experiment Gaasterland en ook bij de
realisatie van landgoed ‘Aldegea’. Op dit nieuwe landgoed in Ruigahuizen is onlangs en
weidemolen in gebruik genomen, de laatste afsluitende stap ter voltooiing van het landgoed.
Hij bedankt de vereniging voor haar inzet.

7. Sluiting
Om 22.15 uur tien uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een goed
winterseizoen toe.
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