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Met trots en tevredenheid kijken we terug op het jaar 2014. Dat jaar 
zal de boeken ingaan als het jaar waarin we ons als organisatie 
behoorlijk hebben weten te manifesteren op het gebied van 
duurzame energie. Duurzame energie in de vorm van windenergie. 
Het gehele jaar hebben we de gemoederen bezig weten te houden 
met het proces van Fryslân foar de Wyn. Vaak positief, maar we zijn 

ook  kritische bejegend tijdens de regiobijeenkomsten over 
windenergie. Niettemin hebben we bij velen respect afgedwongen 
door in zo’n lastig dossier te stappen. Daarmee hebben we laten 
zien dat de Milieufederatie niet alleen praat over duurzaamheid, 
maar ook concreet aan de slag gaat om het verschil te maken. 
 
Het aan de slag gaan hebben we op verschillende fronten gedaan: 
we ondersteunden inwoners van Fryslân bij het inzaaien van 
bijenweides en bij de oprichting van lokale energiecoöperaties. 
Ruim 9000 Friezen trakteerden we op (biologische) lokale 
producten; 3500 Friezen vulden de Ecologische Voetafdruktest in. 
Bijna 1000 basisschoolleerlingen maakten samen met bekende, 
Friese kunstenaars duurzame kunstwerken die geëxposeerd 
werden in het Fries Museum. Ruim 1200 basisschoolleerlingen 
gingen op Aventoer by de Boer. Dit zijn maar een paar voorbeelden 
waarmee we onze ambitie - het zijn van een spil in het netwerk van 
natuur, milieu en duurzaamheid in Fryslân - hebben waargemaakt. 
Van een reactieve rol hebben we een aantal jaren geleden de koers 
verlegd naar een meer pro-actieve, ontwikkelingsgerichte rol. Dat 
dat echter niet altijd makkelijk gaat, heeft Fryslân foar de Wyn wel 
aangetoond. Niettemin kijken we met tevredenheid terug op dit 
proces. 
 

Inleiding: De energie zit bij de burgers 

Directeur Hans van der Werf 
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Ook kijken we met  tevredenheid terug op de interne organisatie: de 
programma’s staan stevig in de steigers met duidelijke doelen en 
producten. Ook is de naamgeving van de programma’s veranderd. 
We willen de Friese burger centraler stellen in ons werk. Dit komt tot 
uiting in de programma’s Mens en Lifestyle, Mens en Omgeving, 
Mens en Natuur en Mens en Energie. De energie zit bij de burgers. 
Binnen de FMF hebben zich in 2014 de nodige personele 
wisselingen en vernieuwingen voorgedaan. We hebben afscheid 
genomen van onze collega Paul van der Vegt die een andere 
uitdaging zocht en we hebben nieuwe collega’s – Froukje Hernamdt 
en Geerte de Jong – mogen verwelkomen binnen onze organisatie. 
Bovendien is ons pand geheel verbouwd en heeft nu weer een 
frisse uitstraling. Daar zijn we heel blij mee. Net als met onze 35 
aangesloten organisaties: onze ‘oren’ en ‘ogen’ in de regio. 
 
Het in gang gezette beleid gaan we doorzetten in 2015. Het jaar 
2015 wordt een jaar waarbij we ons blikveld verder gaan verruimen. 
We gaan landelijk meer projecten trekken en programma’s zoals 
Kening fan ‘e Greide en  aan de slag met Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018. Samen met de Friese burgers werken we verder 
aan een mooi en duurzaam Fryslân. 
 
Hans van der Werf   Pieter de Haan 
Directeur FMF    Voorzitter FMF 
 
 

  

Voorzitter Pieter de Haan 
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Waarschijnlijk denk je bij het woord duurzaamheid niet gelijk aan 
kunst, maar duurzame kunst bestaat al een hele tijd; meubels van 
sloophout en tassen van oude fietsbanden zijn maar een paar 
voorbeelden. ‘Tijdens workshops van drie bekende, Friese 
kunstenaars maakten bijna 1000 basisschoolkinderen duurzame 
kunst. De kunstwerken waren in december 2014 enkele weken te 
bewonderen in het Fries museum te Leeuwarden,’ vertelt Simon 
Bijlsma van de Friese Milieu Federatie. 
 
Wat is het idee achter Keunst Kids? 
‘Het doel van Keunst Kids is om kinderen na te laten denken over 
duurzaamheid. Projecten over duurzaamheid gaan meestal over 
thema’s als energie, water en afval. Keunst Kids laat kinderen op 
een andere manier nadenken over duurzaamheid, namelijk vanuit 
de kunstzinnige hoek. Om in de toekomst met zijn allen duurzaam 
te kunnen leven moeten er nog veel oplossingen worden bedacht 
voor alledaagse problemen. Daarvoor hebben we creatieve denkers 
nodig. Kunstenaars zijn deze creatieve denkers. Zij kunnen de 
kinderen inspireren om creatief na te denken over duurzaamheid.’ 
 
Met wie hebben jullie samengewerkt? 
‘We hebben samengewerkt met drie bekende, Friese kunstenaars. 
Kunstenaar en rapper Remon de Jong maakte samen met de 
kinderen oude, kapotte spullen stuk en maakte er kunstwerken van. 
Kunstzinnige recycling! Kunstenares Claudy Jongstra maakte  

 
samen met de kinderen kunst van de wol van haar eigen schapen 
en kleurstoffen van planten uit haar eigen tuin en de omgeving. 
Tryater nam de kinderen mee in een verhaal en tijdens het verhaal 
bouwden ze aan de Wereld van Waarde. Hierin gebruikte Tryater 
plekken die voor de kinderen een bijzondere betekenis hebben.’ 
 
 

Expositie van Keunst Kids in het Fries Museum 

1 Keunst Kids 



6 

  

Komt er een vervolg van Keunst Kids?  
‘Wij zijn druk bezig met een vervolg van Keunst Kids met 
meer kunstvormen. We willen Keunst Kids graag ieder jaar 
uitbreiden. In 2018 willen we een grote Keunst Kids finale 
organiseren in het kader van Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad van Europa.’ 
 
Foto: Kinderen laten trots hun kunstwerk zien tijdens de 
workshop van kunstenares Claudy Jongstra. 
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‘Wist je dat er langs de Nederlandse snelwegen 
zo’n 100.000 ton zwerfafval ligt?’ vertelt Cynthya 
Russchen van de Friese Milieu Federatie. 
Zwerfafval staat bekend als één van de grootste 
ergernissen. Ook in Friesland is het een 
hardnekkig probleem. Een uitkering uit het 
Afvalfonds biedt de gemeenten en de Friese 
Milieu Federatie de mogelijkheid om extra 
maatregelen te nemen tegen zwerfafval. Het 
uitgangspunt van ‘Samen Fryslân Schoon’ is om 
op een positieve manier aandacht te vragen voor 
het probleem door gewenst gedrag te belonen. 

Voor welke gemeenten doen jullie dit project? 
‘We doen dit project voor de gemeenten 
Franekeradeel, Harlingen, Littenseradiel, 
Leeuwarderadeel en Vlieland. In dit project 
werken we ook veel samen met Omrin. We willen 
dit project graag uitbreiden en voor meer 
gemeenten uitvoeren.’ 

 

 

 
Wat waren de successen van 2014? 
‘Het project bestaat uit drie onderdelen. In 2014 
hebben wij een start gemaakt met twee 
onderdelen van het project. We hebben vier  
afvalbakken geïntroduceerd die geluid geven als 
er afval ingegooid wordt. Deze ‘pratende’ 
afvalbakken worden ingezet tijdens de 
evenementen. Dit is een groot succes. Kranten, 
radio en tv hebben erover bericht en zelfs 
landelijk is er interesse voor ons project. 
Daarnaast hebben wij een start gemaakt met 
afvalprojecten op basisscholen en middelbare 
scholen. Scholieren hebben van de gemeente de 
opdracht gekregen om plannen te ontwikkelen om 
het zwerfafvalprobleem op te lossen of te 
voorkomen in de gemeente.’ 

 
  

Kinderen vinden veel zwerfafval in een park 

2 Samen Fryslân Schoon 



8 

  

Wat doen jullie in 2015? 
‘In 2015 krijgen de deelnemende gemeenten de 
adviesrapporten over het zwerfafvalprobleem van de 
scholieren. We hopen dat er een oplossing tussen zit die 
uitvoerbaar is voor de gemeenten. Dit is natuurlijk het leukst 
voor onze opdrachtgevers, maar ook voor de scholieren  
zelf. In 2015 start ook het derde onderdeel van het project. 
We gaan samen met burgers opruimdagen organiseren. 
Deelnemers krijgen een beloning als zij een afvalzak met 
zwerfafval inleveren bij een inzamelpunt. Deze beloning is in 
de vorm van munten. Deze munten kan men bij lokale 
ondernemers inleveren tegen kortingen op producten en 
diensten. Je kunt dan bijvoorbeeld een gratis kop koffie 
krijgen.’ 
 
Foto: Leerlingen worden geïnterviewd door Omrop Fryslân tijdens 
het opruimen van zwerfafval in de grachten van Harlingen. 
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In 2014 was het een hot item in de kranten en op radio en tv. In 
Friesland waren vijf bomen omgezaagd met buizerdnesten erin. ‘Dit 
is een typisch voorbeeld van wildlife crime. Helaas weten we nog 
niet precies hoe groot wildlife crime in Nederland is. Handhavers in 
het veld krijgen regelmatig te maken met dieren die verwond, 
gedood, verstoord of gevangen zijn door mensen. Om die reden 
hebben we het meldpunt wildlifecrime.nl opgericht,’ vertelt Yvette 
van Dijk van de Friese Milieu Federatie. Met de campagne ‘Wildlife 
Crime’ wil de FMF aandacht geven aan de misstanden in de natuur, 
zoals het doden van roofvogels en het verstoren van 
dassenburchten. 
 
Wat willen jullie met Wildlife Crime bereiken? 
‘Op lange termijn willen we natuurlijk dat wildlife crime niet meer 
voorkomt in Nederland. Op dit moment willen we het probleem 
vooral in kaart brengen. Dit doen we via het meldpunt 
wildlifecrime.nl. Als mensen iets verdachts zien in de natuur, 
kunnen zij dat via het meldpunt melden Uit een onderzoek in 2010 
bleek dat het aantal gevallen van misdaden tegen roofvogels drie  
keer zo hoog lag dan bekend was bij de Werkgroep Roofvogels 
Nederland. Om het probleem aan te kaarten bij het grote publiek en 
bij de politiek hebben we de harde gegevens nodig die aantonen 
waar en hoe vaak het plaatsvindt.’  
 

 
Wat gebeurt er met de meldingen via het meldpunt? 
‘De meldingen worden doorgestuurd naar de regiocoördinatoren 
van het meldpunt. Dit kunnen politie of BOA’s zijn. Door het 
meldpunt genereren we ook meer aandacht voor wildlife crime. We 
hopen dat door deze aandacht er ook meer capaciteit komt om 
wildlife crime tegen te gaan.’ 
  

Een torenvalk 

3 Wildlife Crime 
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Wat doen jullie in 2015? 
‘In 2015 beginnen we met een landelijke campagne om 
meer aandacht te genereren voor wildlife crime. Er komt een 
petitie waarin mensen kunnen aangeven dat wildlife crime 
moet stoppen. Deze petitie wordt aangeboden aan de leden 
van de Tweede Kamer.’ 
‘Wildlife Crime krijgt landelijk steeds meer steun. De natuur 
en milieufederaties van Gelderland, Groningen, Noord-
Holland en Overijssel doen mee, evenals Natuurnetwerk, 
Vogelbescherming en Staatsbosbeheer.’ 
 
Foto: Een landelijke bijeenkomst over Wildlife Crime 
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Op 25 oktober 2014 werd in heel Nederland de tiende Nacht van de 
Nacht gehouden. ‘De Nacht van de Nacht 2014 is in Fryslân met 18 
deelnemende gemeenten en 35 activiteiten die naar schatting 4000 
bezoekers trokken, succesvol verlopen,’ aldus Gerben Bergstra van 
de Friese Milieu Federatie. ‘Bovenop de Oldehove te Leeuwarden 
gaven wethouder Harry van der Molen van de gemeente 
Leeuwarden en directeur Hans van der Werf van de FMF het 
startschot voor de Nacht van de Nacht met een diner in the dark.’ 
Harry van der Molen twitterde vanaf de scheve toren: ‘Unieke 
ervaring om in het donker te dineren op de Oldehove. Inmiddels vol 
met mensen die voor de Nacht van de Nacht komen.’  
 
Directeur Hans van der Werf van de FMF maakte bovenop de 
Oldehove duidelijk dat de Nacht van de Nacht gekoppeld gaat 
worden aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Met symposia 
en lezingen zal het thema donkerte steviger op de kaart worden 
gezet.  
 
Honderden Leeuwarders maakten gebruik van de mogelijkheid om 
Leeuwarden in het donker vanaf de Oldehove te bekijken.  
 
Wat gebeurde er nog meer tijdens de Nacht van de Nacht? 
‘Maar liefst 170 mensen namen deel aan de Vossenjacht die in de 
Leeuwarder binnenstad door de FMF werd georganiseerd. Mensen  

 
moesten de vossen Raji Hakim, Melissa de Kleine en Lynke Bijpost 
die historische figuren verbeelden, opsporen. De vossen gaven 
aanwijzingen via Facebook. Onder de deelnemers werd een tablet 
verloot. ARKFryslân en Feel the Night hielden een wandeling door 
Leeuwarden met 140 deelnemers waarbij de zintuigen geprikkeld 
en de hersens gekraakt werden. In totaal waren er in  heel Fryslân 
35 activiteiten. In Makkum kon je bijvoorbeeld gaan varen en in 
Beetsterzwaag was een wandeling. Op andere plekken waren 
verhalen-
vertellers of 
zangers en 
muzikanten 
actief.”  

  

4 Nacht van de Nacht 

Winnaars van de Nacht van de Jacht 
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Waarom organiseert de FMF de Nacht van de Nacht? 

‘Mensen zijn gewend geraakt aan nachtelijke verlichting, 
zoals het dichtverlichte wegennet, reclameborden en 
verlichte sportvelden. Licht lijkt een onlosmakelijk bijeffect 
van de verstedelijking te zijn. In West-Europa is het erg 
moeilijk om nog een plekje te vinden waar de hemel echt 
donker is. Bijna nergens zijn de snelwegen zoveel verlicht 
als in Nederland en België. De verlichting heeft veel 
consequenties voor de natuur. Nachtdieren, zoals 
vleermuizen, raken gedesoriënteerd door de verlichting. 
Door de Nacht van de Nacht te organiseren willen we laten 
zien dat nachtelijke verlichting niet altijd beter is en dat het 
anders kan. Gelukkig zijn er in onze provincie nog heel wat 
plekken waar je van de duisternis kunt genieten en dat willen 
we graag zo houden.’ 
 
 
Foto: De Nacht van de Nacht begon in 2014 met een diner op de 
Oldehove in Leeuwarden. 
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Op 4 december 2013 was het zover. De Friese Milieu Federatie, 
Platform Duurzaam Fryslân en Comité Hou Fryslân Mooi, kregen 
van Provinciale Staten groen licht. Ze mochten samen hun 
alternatieve aanpak voor de aanleg van grootschalige 
windmolenparken in Fryslân in gang zetten onder de naam Fryslân 
foar de Wyn. 
 
‘Fryslân foar de Wyn koos een andere koers dan de provincie’, 
vertelt Geerte de Jong van de FMF. ‘Mensen hadden vooral 
problemen met de omvang van de drie windparken die de provincie 
in het IJsselmeer, op de Afsluitdijk en bij Heerenveen wilde 
aanleggen. Fryslân foar de Wyn koos voor meer en kleinere 
clusters, verspreid over de provincie.’ 
‘Bovendien kon iedereen, binnen randvoorwaarden, initiatieven 
indienen. Ervan uitgaande dat daar draagvlak voor was. Zo 
vergrootten we de betrokkenheid en verwachtten we minder 
procedures. Temeer omdat we eisten dat omwonenden bij 
initiatieven werden betrokken en daar van profiteerden. Of voor 
gecompenseerd werden.’ 
 
‘Het had alleen zin om plannen in te dienen voor minstens drie en 
maximaal tien molens op een locatie. Alleen voor dorpsmolens 
maakten we op verzoek van de provincie een uitzondering. Verder  
 

 
mocht de molen(as) niet hoger dan 100 meter zijn. Tot slot moest 
men de plannen goed onderbouwen en voor 1 april 2014 indienen.’ 
 
Waarom werkt FMF mee aan het plaatsen van windmolens? Dat 
zijn nu niet direct toonbeelden van ruimtelijke kwaliteit? 
“Dat klopt, maar het gaat wel om het produceren van duurzame, 
schone energie. Daar zijn we groot voorstander van. Niet voor niets 
hebben wij het Energieakkoord ondertekend. Daarmee verplichten 
wij ons in te zetten om in 2023 in Nederland 16% duurzame energie 
te produceren.  Ter informatie: we zitten nu op slechts 4%. In het 
verlengde van dit akkoord moet de provincie Fryslân binnen tien 
jaar 530 MW aan windenergie opstellen. We zitten nu op 160 MW. 
Er moet dus nog wel iets gebeuren.” 
“Maar het ruimtelijke aspect vinden we ook zeker belangrijk. 
Daarom hebben we bij Fryslân foar de Wyn ingezet op meerdere, 
kleine clusters. Andere voorwaarde was dat er voor elke vier 
geplaatste MW er één MW werd gesaneerd. In de praktijk zou dat 
meestal betekenen dat één nieuwe molen twee bestaande zou 
vervangen. Daarmee zouden er ook gebieden molenvrij gemaakt 
worden.” 

  

5 Fryslân foar de Wyn 
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Wat was het resultaat? 
‘Fryslân foar de Wyn heeft advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten. In dit advies staan de kansrijke windenergieprojecten. In 
totaal gaat het om zo’n 20 locaties (A en B locaties). Er waren oorspronkelijk 72 voorstellen ingediend. We hebben een analyse 
gemaakt van de projecten op basis van effecten voor natuur en landschap, een enquête onder omwonenden gehouden en 
verslagen van regiobijeenkomsten gemaakt. Ook hebben we een voorstel voor een uitvoeringsorganisatie gedaan en spelregels 
voor het vervolg.’  
 
‘Het advies was een afgewogen voorstel. We zijn uitgegaan van het verdelen van de lasten en de lusten. We wisten dat niet 
iedereen blij zou zijn met het voorstel, maar er is sprake van een compromis waar uiteindelijk ook natuur en milieu achter kon 
staan. De conclusie was dat, inclusief sanering, er in totaal zo’n 300 MW op het vaste land kon worden gerealiseerd.’  
 
‘In december 2014 heeft de definitieve besluitvorming door Provinciale Staten plaatsgevonden, mede op basis van de voorstellen 
van Fryslân foar de Wyn. Van de  adviezen van Fryslân foar de Wyn is een beperkt deel overgenomen. Provinciale Staten heeft 
afgesproken om voornamelijk in te zetten op het plaatsen van molens in het IJsselmeer. Voor ons een teleurstellend resultaat. De 
politiek heeft het niet aangedurfd om dit gedragen compromis over te nemen. Niettemin kijken we met een goed gevoel terug op 
Fryslân foar de Wyn. Als FMF hebben we aangetoond dat we in staat zijn dit soort complexe processen tot een goed einde te 
brengen. Dat de politiek een ander besluit neemt, is onderdeel van het spel. Dat hebben we ons van het begin af aan 
gerealiseerd. 
 
Foto: Windmolens in het Friese landschap 
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‘In samenwerking met het bedrijf Ecostyle uit Appelscha, overheden 
en onderwijsinstellingen ontwikkelen we het Ecomunitypark bij 
Oosterwolde, een uniek bedrijventerrein dat de biodiversiteit van het 
gebied verbetert!’ vertelt Yvette van Dijk van de Friese Milieu 
Federatie. ‘Op het bedrijventerrein komen bijvoorbeeld een beekje, 
paddenpoeltjes en bijenweides. Er wordt rekening gehouden met 
dier- en plantensoorten die er gevestigd zijn en deze worden ook 
nauwlettend in de gaten gehouden. De bedrijven die op het 
bedrijventerrein gaan bouwen moeten echt rekening houden met 
biodiversiteit en duurzaamheid.’  

Wat is de rol van de FMF? 
‘Wij zijn actief betrokken bij de communicatie rondom dit project. We 
organiseren excursies en maken filmpjes van de totstandkoming 
van het Ecomunitypark bij Oosterwolde. Biodiversiteit is zeer 
belangrijk in dit project. Wij regelen dat de dier- en plantensoorten in 
het gebied regelmatig worden gemonitord. We geven ook adviezen 
voor de inrichting van het terrein. En hoe prachtig zou het zijn als dit 
concept door meer bedrijventerreinen gebruikt zou worden! We 
zorgen er dus voor dat dit concept verspreid wordt naar andere 
bedrijventerreinen.’  

 
 
 

 
Hoe hebben jullie elkaar gevonden? 
‘Twee jaar terug zagen wij mogelijkheden voor subsidie voor meer 
biodiversiteit op bedrijventerreinen. We wisten dat Ecostyle de grote 
wens had om een nieuw bedrijventerrein aan te leggen waarbij 
biodiversiteit hoog in het vaandel staat. We hebben contact gezocht 
met Anne Jan Zwart van Ecostyle en een nieuwe samenwerking 
was ontstaan!’ 
 

  

Artistic Impression Ecomunitypark 

6 Ecomunitypark 
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Wat gaat er gebeuren in 2015? 
‘Op 4 maart is de eerste paal de grond in gegaan voor het 
pand van Ecostyle op het Ecomunitypark. Dit pand wordt in 
oktober geopend. Tijdens de Open Dag in juni organiseren 
we excursies en zaaien we met basisschoolleerlingen een 
bijenweide in. Regelmatig wordt de biodiversiteit door ons 
gemonitord. Samen zorgen we ervoor dat Ecomuntypark 
één van de mooiste werklandschappen wordt die Nederland 
rijk is. Met een uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteit: 55% van 
het gebied bestaat uit groen en water en slechts 45% wordt 
bebouwd. Die ruimtelijke kwaliteit biedt bedrijven de kans 
zich te onderscheiden, inhoud te geven aan duurzaamheid 
en te werken in een hoogwaardige werkomgeving die 
bijdraagt aan het welzijn en de inzetbaarheid van mensen. 
Maar vooral ook een plek waar innovatie optimaal 
gestimuleerd wordt en vrij baan krijgt.’  
 
Foto: Artistic Impression bovenaanzicht van Ecomunitypark. 
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‘In Fryslan zijn al ruim 70 energie initiatieven,’ zegt Oscar Jansen 
van de Friese Milieu Federatie. Wijken of dorpen, die energie willen 
in- en verkopen, willen besparen of zelf energie willen opwekken 
kunnen terecht bij de Energiewerkplaats. De Energiewerkplaats is 
een samenwerkingsverband van de Friese Milieu Federatie en 
Doarpswurk. ‘We werken ook veel samen met Ùs Koöperaasje. Dat 
is een overkoepelde organisatie van 23 lokale energie initiatieven in 
Friesland.’  
 
Hoe begeleiden jullie de energie initiatieven? 
‘We inspireren en informeren de energie initiatieven. In 2014 zijn we 
begonnen met het begeleiden van initiatieven bij energiebesparing. 
We begeleiden ze bijvoorbeeld bij het opzetten van een campagne 
over energiebesparing in het dorp. Andere initiatieven helpen we bij 
het schrijven van een businessplan voor bijvoorbeeld 
energieopwekking met een zonneweide of een zonnedak. Samen 
met Ùs Koöperaasje  helpen we initiatieven bij het oprichten van 
een energiecoöperatie. In 2014  hebben we twee keer een 
workshop gegeven met het onderwerp ‘Wat is een 
energiecoöperatie?’. We gaan ook regelmatig bij de initiatieven 
langs om ze goed te begeleiden in het proces op weg naar een 
succesvol initiatief.’  
 
 

 
Waar ben je het trotst? 
‘Ik ben erg trots dat het aantal energie initiatieven dat wij begeleiden 
nog steeds groeit. Op dit moment hebben 15 initiatieven in 
Friesland concrete plannen om daadwerkelijk energie op te wekken. 
Dat is echt super! Zeven initiatieven hebben een aanvraag voor een 
SDE+ subsidie ingediend, waarvan twee plannen zijn gehonoreerd.’ 
 

  

Zonnepanelen op het dak 

7 Energiewerkplaats 
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Wat kunnen we verwachten in 2015? 
‘In 2015 maken vijf dorpen de eerste stappen naar 
energieneutraal. De dorpen wekken dan de energie op die 
zij zelf gebruiken. 15 initiatieven hebben concrete plannen 
om zelf energie op te wekken. Daarnaast gaan vijf 
initiatieven een campagne over energiebesparing starten in 
hun dorp. De initiatieven hebben dus grote plannen.’  
 
Foto: Energie initiatieven overleggen met elkaar onder 
begeleiding van de FMF 
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Samen op zoek naar weidevogels! Tijdens op Aventoer by de Boer 
krijgen kinderen op school les over het ontstaan van het landschap 
en het leven van de weidevogels. Vervolgens gaan de 
basisschoolkinderen op bezoek bij de boer en leren ze hoe 
bijzonder het landschap is waar ze (vlakbij) wonen. Welke 
weidevogels komen er voor en welke werkzaamheden voert een 
boer uit om het landschap en de weidevogels te behouden? ‘Tijdens 
het bezoek aan de boer gaan de kinderen onder andere op excursie 
naar een weidevogelgebied, waterdiertjes zoeken en 
polsstokspringen!’ vertelt Cynthya Russchen van de Friese Milieu 
Federatie. ‘In mei en juni 2014 hebben 25 boeren, veel vrijwilligers 
en vogelkenners rondom Leeuwarden, uit Littenseradiel en 
Zuidwest-Friesland hun krachten gebundeld om ruim1200 leerlingen 
uit ongeveer 60 klassen kennis te laten maken met de boerderij, het 
landschap en de weidevogels.’  
 
Wie en wat willen jullie bereiken met Op Aventoer by de Boer? 
‘Dit is een educatieproject voor basisschoolkinderen van groep 6, 7 
en 8. Door dit project komen ze in aanraking met weidevogels, het 
landschap, de werkzaamheden van de boer en de natuur. De 
kinderen ervaren waarom het zo belangrijk is dat het 
weidelandschap in stand blijft voor de mens, de dieren en de 
weidevogels die er leven. Door deze ervaringen op jonge leeftijd,  
 

 
hopen we dat ze later ook bewust zijn van hun omgeving, o.a. wat 
betreft het belang van biodiversiteit en weidevogels.’ 

 
Waar ben je trots op? 
‘Tijdens het bezoek bij de boer kon je echt zien dat de kinderen een 
leuke dag hadden. Het programma zat goed in elkaar en we hadden 
leuke opdrachten. Als de kinderen actief meedoen met het 
programma, leren ze het meest. Alle bezoeken bij de boeren waren 
zeer geslaagd!’ 
 
 
 
 
  

Kinderen zoeken naar waterdiertjes 

8 Op Aventoer by de Boer 



20 

  

Kun je wat vertellen over de slotbijeenkomst? 
‘Op vrijdag 27 juni zwaaiden 100 kinderen grutto Amalia uit 
in het Natuurmuseum Fryslân. Grutto Amalia begon samen 
met andere grutto’s (te volgen op www.keningfanegreide.nl) 
aan de terugreis naar Afrika. Met Afrikaanse trommels en 
een Marokkaans, Fries ‘skriezen’ lied werd Amalia uitgeleid. 
Onder leiding van Herman Peenstra, de Friese accordeonist, 
en Basil Maneka, de Afrikaanse trommelaar, studeerden de 
kinderen het nieuwe ‘skriezen’ lied in. Met dit lied is een 
culturele brug geslagen tussen Afrika en Fryslân: de twee 
thuislanden van de grutto Amalia.’ 
 
Foto: Een jongen op zoek naar weidevogels. 

http://www.keningfanegreide.nl/
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Bloeiende bloemen, zoemende bijen, fladderende vlinders, iedereen 
is enthousiast over een kleurrijke omgeving met een uitbundig 
planten- en dierenleven. Het is mooi om te zien, aantrekkelijk om in 
te wandelen én nuttig bovendien, want bijen en insecten zijn 
onmisbare schakels in de voedselketen.  

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging en de Friese Milieu 
Federatie willen samen met gemeentes, lokale organisaties en 
bewoners een provinciebreed netwerk van bloeiende bijen- en 
vlinderweides tot stand brengen. Onbenutte gronden zoals 
braakliggende bedrijventerreinen en nog niet gebruikte 
woningbouwlocaties zijn bijzonder geschikt om, in ieder geval 
tijdelijk, omgetoverd te worden tot bloemrijke weides. Iedereen kan 
om zich heen zien dat nu honderden hectares van dit soort 
terreinen onbenut liggen.  

Op 11 april 2014 zetten de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en 
de Friese Milieu Federatie de eerste stap met de gemeente 
Menameradiel en Stichting Berlikumer Belangen. Op de Pôlle in 
Berltsum werd door leerlingen van basisscholen De Fûgelsang en  

 

Lyts Libben een proefproject ingezaaid. Met het proefproject doen 
we ervaring op met aanleg, beheer en kosten en met het betrekken 
van omwonenden. 

 
‘We gaan in totaal 20 velden inzaaien met een bloemzaadmengsel 
waar bijen en vlinders gek op zijn,’ zegt Geerte de Jong van de 
Friese Milieu Federatie. ‘Mensen die ook een bijenweide willen 
inzaaien, kunnen zich aanmelden op onze website.’ 

Wat wil de FMF bereiken? 
‘De afgelopen jaren is de populatie van de bijen gedaald. Bijen 
hebben veel te lijden onder het gebruik van landbouwgif. Boeren 
verbouwen vaak ook één gewas op een heel groot oppervlakte – dit 
noemen we monocultuur – ook hier kan de bij niet goed tegen. We 
willen de daling van de bijenpopulatie een halt toeroepen. Dit doen 
we door inwoners van Friesland uit te dagen om bijvriendelijk met 
hun omgeving om te gaan. We kunnen bijvoorbeeld bijenweides 
inzaaien of onze tuin bijvriendelijk inrichten door een insectenhotel 
te plaatsen.’ 

  

9 Fryslân Zoemt 
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Wat kunnen we verwachten in 2015? 
‘We roepen de inwoners van Friesland op om zelf 
bijenweides met bloemenmengsels in te zaaien. De Friese 
Milieu Federatie geeft gratis bloemzaadmengsels weg. 
Geïnteresseerden met goede plannen kunnen zich 
aanmelden via onze website. Daarnaast organiseren we nog 
een wedstrijd voor de bijvriendelijkste tuin. Degene met de 
bijvriendelijkste tuin wint een leuke prijs ter waarde van 
€250, -.’ 
 
Foto: Start actie inzaaien bijenweide in Berlikum 
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In Europa is het een fenomeen. Vooral in Frankrijk en Duitsland 
maar ook steeds vaker in Nederland nemen jaarlijks duizenden 
mensen op een vaste datum en tijd in juli een flinke duik: de Big 
Jump. Reden? Het op een originele, speelse en vooral ook 
laagdrempelige wijze benadrukken dat schoon buitenwater 
belangrijk is. Voor alles en iedereen die in, op en  langs het water 
leeft en daar ook van geniet.  
 
De Friese Milieu Federatie organiseerde samen met Wetterskip 
Fryslân op 13 juli 2014 voor de derde keer de Big Jump. De eerste 
twee afleveringen vonden plaats in Lemmer en het Kameleondorp 
Terherne. In 2014 was natuurgebied De Grote Wielen bij 
Leeuwarden de plaats van handeling. Neptunus, gespeeld door de 
bekende Friese acteur Rense Westra die onlangs overleden is, gaf 
het startschot.  
 
Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, Friese Milieu Federatie, 
Hiswa, Recron, Watersportverbond, Staatsbosbeheer, Marrekrite en 
de VFG (Vereniging Friese Gemeenten) maakten bekend dat zij het 
voornemen hebben een zwemwaterconvenant op te stellen. Hierin 
verklaren ze zich gezamenlijk in te willen gaan spannen het (zwem-) 
water nog schoner te krijgen en te houden. Onder meer 
door maatregelen te nemen die nodig zijn om de officiële  

 

zwemwaterlocaties in Fryslân in 2015 te laten voldoen aan de 
nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn. 

Welke activiteiten heeft de FMF tijdens de Big Jump 2014 
georganiseerd? 
‘Wij hebben samen met surfvereniging ‘PZV de Wielen’ de Big 
Jump Schoon Water Party op de Grote Wielen bij Leeuwarden 
georganiseerd,’ vertelt Yvette van Dijk van de FMF. ‘Mensen 
mochten tijdens het festijn verschillende watersporten uitproberen 
zoals suppen, surfen en zeilen. Voor de allerkleinsten was er een 
‘Poepkasteel knutselhoek’ met Lida Dijkstra en Natascha Stenvert, 
de schrijfster en illustrator van het prentenboek ‘Poepkasteel’. De 
Big Jump was het officiële startmoment van de Big Jump Schoon 
Water Party. Ruim 100 mensen hebben genoten van de activiteiten 
op De Grote Wielen.’  

 
  

10 Big Jump 
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Wat wil de FMF met de Big Jump bereiken?  
‘De waterkwaliteit in Nederland kan beter. We willen mensen bewust maken van het belang van schoon oppervlaktewater. Nederland 
bungelt wat waterkwaliteit betreft ergens in de Europese middenmoot, volgens de Europese Kader Richtlijn Water. 
Tevens verbinden we elk jaar een regionaal thema met de sprong. In 2014 hebben wij de vuilwaterboot uitgenodigd om aandacht te vragen 
voor het illegaal lozen van afvalwater door watersporters en recreanten. Eigenaren van pleziervaartuigen lozen helaas – ondanks het 
groeiend aantal inzamelpunten verspreid over de provincie – nog te vaak hun toiletwater in het vaarwater. Maar er zijn vele mogelijkheden 
om het afvalwater op te vagen en dat hoeft niet perse een vuilwatertank te zijn. Ook droogtoiletten zijn een praktisch en goedkoop 
alternatief.’ 
 
Komt er in 2015 weer een Big Jump? 
‘Jazeker, er wordt gesprongen op 12 juli 2015 om 15:00 uur. We verklappen nog niet waar en hoe we het dit jaar doen.’ 
 
Foto: Enthousiastelingen springen in het water tijdens de Big Jump 2014 
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In september 2014 vierde de Friese Milieu Federatie de nazomer 
met ruim 9.000 bezoekers op de LC Nazomerfair die gehouden 
werd op landgoed Stania State te Oentsjerk. De bezoekers konden 
op het Oars Ite plein van de FMF regionale, Friese (biologische) 
producten proeven en kopen van o.a. Waddengoud met producten uit 

het Waddengebied en  Imkerij Kuipers met allerlei honingproducten. 
‘Bij de FMF kraam konden bezoekers tips inleveren tegen 
voedselverspilling. De beste tip kwam van mevrouw Gallema uit 
Leeuwarden,’ aldus Gerrit Geerds van de FMF. ‘De tip luidt: richt 
een verzamelpunt voor overtollig voedsel op en verwerk dat 
overtollige voedsel vervolgens tot een menu voor een minima 
restaurant. Mevrouw Gallema heeft met deze tip een voedselpakket 
met regionale, Friese producten gewonnen.’ 

Waarom heeft de FMF een Oars Ite plein op de LC 
Nazomerfair? 
‘Omdat we ruim 9.000 bezoekers kennis kunnen laten maken met 
lokaal geproduceerde producten. Het kopen en eten van lokale 
producten heeft allerlei voordelen. De afkomst van deze producten 
is bekend, dus vertrouwd. Bij lokale producten komen vaak minder 
verpakkingen kijken dan bij bijvoorbeeld groenten in de supermarkt.  

 

Minder verpakkingen is minder afval. Lokale producten smaken 
bovendien gewoon beter. Groenten en fruit uit de eigen streek  

 
hebben een veel vollere smaak. Bovendien zijn lokale (biologische) 
producten vaak goedkoper en doordat klant en koper bij elkaar in de 
buurt wonen is het kopen van lokale producten ook beter voor het 
milieu.’ 

Wat was er te beleven in en rondom de FMF stand? 
‘In de Leeuwarder Courant stond een bon waarmee de lezers bij 
ons in de stand een gratis Oars Ite receptenboekje konden krijgen. 
We hebben er ruim 1300 uitgedeeld. Je raakt dan aan de praat over 
gezond eten en hoe je voedselverspilling voorkomt. Dat is heel 
inspirerend. Naast ons serveerde het restaurant van Stania State 
overheerlijke regionale producten en konden kinderen in de stand 
van het Green Experience Center allerlei duurzame proefjes doen.’ 

  

11 LC Nazomerfair 
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Waarom is voedsel belangrijk voor de FMF? 
‘Onze voeding zorgt voor 20 tot 30 procent van onze 
milieubelasting. Bewuste keuzes hebben daardoor grote impact. 
Je kunt een groter verschil maken dan je denkt.’  
 
Is de FMF met Oars Ite in 2015 weer op de Nazomerfair te 
vinden? 
‘We gaan in 2015 nog groter uitpakken. Het thema wordt fair food, 
eerlijk en heerlijk voedsel van veraf en dichtbij.’ 
 
Foto: Bezoeker van de LC Nazomerfair krijgt een Foodiebag bij 
de FMF-kraam.  
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Ga je vandaag met de auto naar het werk of met de fiets? Eet je 
vandaag geen vlees of toch wel? Dit zijn voorbeelden van keuzes 
die bepalend zijn voor de hoeveelheid ruimte die je nodig hebt op 
onze aarde. De ecologische voetafdruk is een maat voor je 
ruimtebeslag op aarde en wordt gemeten in hectares. ‘De 
gemiddelde voetafdruk van de Friese burger is 5,24 hectare. Dit 
klinkt misschien niet veel. Maar als iedere wereldburger 5,24 
hectare nodig heeft, dan hebben we bijna drie aardbollen nodig om 
ons zelf te onderhouden,’ vertelt Simon Bijlsma, projectleider van de 
Friese Milieu Federatie. 

‘De gemiddelde voetafdruk van de Friese burger is 1.1 hectare 
minder dan de voetafdruk van de gemiddelde Nederlander. Als 
iedere wereldburger als een gemiddelde Nederlander zou leven, 
dan hebben we 3,5 aardbollen nodig. Het is dus belangrijk grip te 
krijgen op onze leefstijl.’ 

‘Door middel van de online ecologische voetafdruktest kun je jouw 
ecologische voetafdruk meten. Na de test krijg je tips. Je kunt gelijk 
zien wat voor effect deze tips hebben op je voetafdruk.’ 

‘Door kleine keuzes, als een dagje zonder vlees, kunnen we onze 
ecologische voetafdruk al verkleinen. En als iedereen bewust is van 
zijn voetafdruk dan kunnen we al een verschil maken in de wereld.’ 

 
Waar ben je trots op? 
‘In maart 2014 heeft Iris Kroes de Ecologische Voetafdruktest 
officieel op het Nordwin College in Leeuwarden gelanceerd. Binnen 
25 dagen hebben ruim 2.500 mensen de test ingevuld. In de rest 
van het jaar is de test door 1.000 mensen ingevuld. In totaal is de 
test dus 3.500 keer ingevuld.’ 

  

Zangeres Iris Kroes lanceerde de Ecologische Voetafdruktest 

12 Ecologische Voetafdruk 
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Wat zijn de toekomstplannen van de ecologische voetafdruk? 
‘De online test gaat ook gebruikt worden door onze collega 
federaties in andere provincies. Daarnaast gaan we de 
ecologische voetafdruktest aanbieden aan bedrijven, overheden 
en onderwijsinstellingen.’  
 
Foto: Als ieder wereldburger evenveel ruimte nodig heeft als de 
gemiddelde Fries dan hebben we bijna drie  wereldbollen nodig 
om ons zelf te onderhouden.   
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‘Kinderen zijn de baas tijdens het project Energy Challenges,’ aldus 
Gerben Bergstra van de Friese Milieu Federatie. ‘De kinderen 
bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden om zoveel 
mogelijk energie en water te besparen op hun school. Ook wordt er 
door een deskundige voor elke school een maatwerkadvies 
gemaakt waarin staat hoe de school het beste besparingen kan 
realiseren. De scholieren van de deelnemende basisscholen en 
middelbare scholen krijgen een zestal opdrachten die tot een meer 
duurzame school moeten leiden. Per opdracht verdient de school 
een ster. Niet de school met de meeste besparingen wint – dit 
weegt wel mee - maar er wordt vooral naar creativiteit gekeken. De 
Energy Challenges daagt jongeren uit om slim met energie en water 
om te gaan. Hierbij komen techniek en gedrag samen.’ 
 
Wat is de rol van de FMF? 
‘De Friese Milieu Federatie werkt in dit project samen met de 
Provincie Fryslân, Strukton, Warmtescan Friesland en de gemeente 
Leeuwarden. Wij verzorgen de educatie rondom het project. Wij 
kijken samen met docenten wat de deelnemers kunnen leren en 
beleven tijdens de Energy Challenges. De FMF heeft bijvoorbeeld 
een theateract op verschillende scholen georganiseerd met energie 
als onderwerp. Daarnaast kunnen docenten met vragen bij ons 
terecht.’ 
 

 
Wat is het resultaat? 
‘Er hebben 25 basis- en middelbare scholen aan de Energy 
Challenges meegedaan! Dit betekent dat bijna 700 kinderen actief 
bezig zijn geweest met het besparen van energie en water. De 
kinderen hebben bijvoorbeeld ouderavonden georganiseerd of 
leerlingen van andere scholen les gegeven. Drie scholen hebben 
een prijs gewonnen. CBS de Ichtusschool heeft de prijs voor meest 
originele campagne gewonnen. It Lemieren pakte de prijs voor 
leukste evenement en CBS Alpha is de gelukkige winnaar van de 
prijs ‘de slimste besparing’.’ 
‘Het is fantastisch om te zien hoe scholieren enthousiast raken en 
met de mooiste ideeën komen. Leerlingen plakten bijvoorbeeld door 
het hele gebouw op alle elektrische apparaten stickers met het 
verbruik van het apparaat en de tip het na gebruik uit te zetten. Een 
simpel maar wel effectief idee.’  
 
‘Per jaar zijn alle scholen van Nederland 700 miljoen euro aan 
energie kwijt. Met simpele maatregelen als kachels en het licht op 
tijd uitdoen kun je ongeveer 15% besparen. Dat is toch 100 miljoen 
euro.’  

13 Energie Challenges 
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Komt er een Energy Challenges in 2015? 
‘Ja, natuurlijk. Het jaar 2014 was het eerste jaar en dat was een 
groot succes. In het jaar 2015 doen er zeker al 20 scholen mee.’ 
 
Foto: Kinderen zijn enthousiast over Energy Challenges  
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‘Samen sta je sterk! Het bidboek voor Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018 heeft heel veel onderdelen die gaan over ecologie, 
natuur, landschap, Waddenzee en biodiversiteit. Dat vraagt om een 
statement van de Friese natuur- en landschapsorganisaties,’ zegt 
Froukje Hernamdt van de Friese Milieu Federatie.  ‘Om die reden is 
de Groene Alliantie gevormd: een samenwerking tussen zeven 
natuur- en landschapsorganisaties. Zij bundelen hun krachten 
richting, tijdens en na Leeuwarden Cultureel Hoofdstad 2018. De 
Groene Alliantie is een initiatief van de Friese Milieu Federatie, It 
Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer, 
Waddenvereniging, IVN en Natuurmonumenten.’ 

Wat doet de Groene Alliantie? 
‘De Groene Alliantie vormt een krachtig loket voor de organisatie 
van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, provincie Fryslân, 
gemeente Leeuwarden en andere betrokkenen. Andersom zien wij 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 als een podium om de 
gezamenlijke groene en duurzame ambities voor de hele regio te 
verbinden en deze een extra stimulans te geven. We onderzoeken 
alle 41 bidboekprojecten om te kijken of natuur en landschap een 
rol in het project kunnen spelen. Daarnaast zoeken we naar meer 
kansen voor natuur en landschap. Een succesvol Leeuwarden  

 

Cultureel Hoofdstad 2018 gaat heel wat opleveren. Van die oogst 
na het jaar 2018 moet niet alleen de ‘mienskip’, maar ook het 
landschap, biodiversiteit, Waddenzee en de natuur profiteren.’  

 

Een grutto 

14 Groene Alliantie 
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Wat zijn jullie ambities? 
‘We hebben hoge ambities. Wij willen voorop lopen met de 
realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in Fryslân, een 
netwerk van natuurgebieden. Iedereen kan deze natuur gebruiken 
voor bijvoorbeeld wandelen, fietsen en varen. Wij zorgen ervoor 
dat Friesland 10% meer biodiversiteit krijgt. We willen het 
Waddenzeegebied verder herstellen en de visserij verduurzamen. 
En met zijn allen zorgen we ervoor dat ook in 2018 Friesland de 
mooiste provincie van Nederland blijft!’ 
 
Foto: De Groene Alliantie maakt zich o. a. sterk voor de 
weidevogels  
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Statutaire naam, rechtsvorm en vestigingsplaats 
De Stichting Friese Milieu Federatie (FMF), gevestigd in Leeuwarden, is opgericht in 1972 
onder de toenmalige naam “Friese Milieuraad”. Deze naam is bij de statutenwijziging in 1992 
gewijzigd in Stichting Friese Milieu Federatie. Op 8 februari 2006 heeft een eerste 
actualisatie van de statuten plaatsgevonden. Op 1 augustus 2012 heeft een tweede 
actualisatie plaatsgevonden. De statuten zijn opgemaakt door notaris mr. D. Postma te 
Leeuwarden.  
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister te Leeuwarden onder nummer 
S41000343.  
 
Doelstelling  
De doelstelling van de FMF is volgens de statuten: Het bevorderen van de bescherming, 
instandhouding en verbetering van natuur, milieu en landschap in de provincie Fryslân en 
verder alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruime zin. 

Missie 
De FMF is een koepelorganisatie van momenteel 35 natuur- en milieuorganisaties die 
opkomt voor de belangen van natuur en milieu in Fryslân. Ze maakt zich sterk voor de 
ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een 
robuust landschap centraal staan. Ze loopt voorop om kansrijke en duurzame vernieuwing te 
stimuleren en daagt anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking. 
 
Verandering 
In de ruim 40 jaar dat de FMF bestaat is de omgeving drastisch veranderd en daarmee de 
FMF ook.  Ze heeft zich ontwikkeld van een reactieve naar een pro-actieve organisatie 
waarbij de nadruk ligt op het werken vanuit een breed (duurzaamheids) perspectief, 
geworteld in de Friese samenleving. Het feit dat de organisatie sterk is veranderd in de loop 
der jaren betekent niet dat  ze op haar lauweren moet rusten. Haar omgeving is volop in 
ontwikkeling, de reactietijden worden steeds korter.  Daarom is een Meerjarenvisie, als 
piketpaal voor haar toekomstige werkzaamheden, van belang. 
 
Meerjarenvisie 
In 2012 heeft de Friese Milieu Federatie de Meerjarenvisie “Grien foar Elkenien” opgesteld.  
Deze visie heeft betrekking op de periode 2012 – 2016 en geeft een doorkijk van het 
toekomstperspectief van de FMF en een doorkijk op de wijze waarop zij zich de komende 
jaren wil ontwikkelen.  
 
Koers 
In de Meerjarenvisie borduurt de FMF voort op de koers die al eerder is ingeslagen: zij ziet 
zichzelf in de toekomst als een onafhankelijke, deskundige en perspectief biedende 
organisatie die geworteld is in de Friese samenleving, met een centrale plaats in het Friese 
natuur-, milieu- en duurzaamheidsnetwerk. Ze wil in de toekomst: 
 
• Eén geluid vanuit natuur en milieu laten horen; 
• Transitie naar duurzame samenleving ondersteunen bij en bruggen slaan tussen 
  overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties; 
• Dichtbij de burger staan. Ze wil natuur- en milieubewustwording van de Friese 
  burger vergroten en deze verleiden tot een meer duurzaam gedrag; 

De organisatie 
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• In frontlinie opereren door kansen en bedreigingen te signaleren en daar naar te 
  handelen. 
 
Handelingsperspectief 
De werkwijze van de FMF is de laatste jaren, samen met haar missie ook sterk aan 
verandering onderhevig. In plaats van reageren op, gaat ze zelf aan de slag. Dit doet ze door 
Verleiding (overheden, bedrijven en burgers verleiden tot een meer duurzaam gedrag),  
Vertalen ( van concept naar concrete aanpak) en  Verbinden (coalities sluiten, 
netwerksturing).   
 
 
 
Bestuur en directie 
Het bestuur bestaat statutair uit ten minste vijf personen en wordt benoemd door de raad van 
toezicht. Het huidige bestuur bestaat uit vier personen. De zittingsduur van een bestuurslid is 
vier jaar; bij periodiek aftreden is het bestuurslid tweemaal herbenoembaar. Het bestuur 
heeft bij directiestatuut last en volmacht verleend aan de directeur om namens het bestuur 
de dagelijkse leiding over de Stichting te voeren. In 2014 kwam het bestuur viermaal bijeen. 
De raad van toezicht heeft per 1 februari 2011 dhr. J.R. van der Werf benoemd als directeur. 
 

 benoemd herbenoemd volgende 

herbenoeming 

P. de Haan, voorzitter november 2009 2013 november 2017 

Mw. P. Esser, penningmeester juni 2012  juni 2016 

Dhr. E.O. Folmer, bestuurslid juni 2014  juni 2018 

J. Slager, bestuurslid november 2013  november 2017 

 
 
Raad van Toezicht 
De raad van toezicht heeft als algemene taak het toezicht houden op het beleid van het 
bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die 
taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of 
toegekend. De raad van toezicht bestaat uit zoveel natuurlijke personen als dat er 
aangesloten organisaties zijn met een minimum van drie personen. Iedere aangesloten 
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organisatie benoemt een lid in de raad van toezicht. De zittingsduur per periode is vier jaar, 
het lid is tweemaal herbenoembaar. In 2014 kwam de raad van toezicht tweemaal bijeen. 
 
 
 

 
 benoemd 

vertegenwoordigd namens 
aangesloten organisatie herbenoemd 

volgende 
herbenoeming 

Algera G. 08-10-2009 St. Vrienden van het Nannewiid  okt-13 okt-17 

Ansingh R.G. 13-12-2005 Ver. N&M Ureterp dec-09/13 dec-17 

Brug R. van der  16-06-2011 St. Historisch Belang Noord Ned.   jun-15 

Bult, M. 21-11-2006 IVN, afd Noord Oost Friesland dec-09/13 dec-17 

Elgershuizen, J.H.B.W. 15-01-2014 Milieuplatform Leeuwarden  jan-18 

Foekema, R.Y. 03-11-2014 IVN Sudwesthoeke  
 
nov-18 

Folbert A.J. 01-05-2012 KNNV Leeuwarden   mei-16 

Frieswijk-Nijhof M.J.M. 13-12-2005 N&L De Walden De Marren dec-09/13 dec-17 

Galama Y.J. 23-11-2009 Milieuwurkgroep Boalsert  nov-13 nov-17 

Halma J.T. 28-10-2013 Vereniging Moai Skarsterlân 
 

okt-17 

Hoekstra M. 20-11-2013 Bond Friese Vogelwachten  nov-17 

Hoff F. 14-5-2014 Fryske Feriening foar fjildbiology  okt-18 

Houtsma J. 20-10-2011 It Fryske Gea   okt-15 

Jansen H. 28-8-2014 KNNV afd Drachten  aug-18 

Klijnstra D. 16-06-2011 Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen   jun-15 

Koopmans G. 19-10-2012 Natuurmuseum Fryslân   okt-16 

Lans H.E. van der 13-12-2005 St. Vrijwillig Bosbeheer dec-09/13 dec-17 

Meer J.H.R. van der 13-12-2005 Ver. Milieudefensie dec-09/13 dec-17 

Meer S. D. van der  11-01-2012 Sportvisserij Fryslân   jan-16 

Niewold-Homan P.M. 10-10-2012 KNJV   okt-16 

Oosterbaan, R. F. 17-05-2011 
Ver. Natuurbescherming Gorredijk 
e.o.   mei-15 

Oostland H. 1-6-2014 IVN afd Ooststellingwerf  juni-18 

Persenaire J.B. 13-12-2005 St. tot behoud N&L Nijefurd apr-10/13 dec-17 

Pré, G. du 28-10-2013 Vereniging Noordenwind 
 

okt-17 

Ridder A.J. van de 06-01-2010 St. Gaasterlan-Natuerlan  jan-14 jan-18 

Rieder R. M. 13-12-2005 Ver. N&M Educatie Heerenveen dec-09/13 dec-17 

Veldhuyzen van Zanten 
R.E.J. 17-10-2012 Ver. Natuurmonumenten   okt-16 

 

Relevante (neven)functies van leden van het bestuur en leden van de raad van toezicht 
Als relevante (neven)functies zijn door de volgende leden de volgende meldingen gedaan in 
de bijlage 12 verklaringen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 
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R. van der Brug 

 Voorzitter Historisch Belang, bestuurslid Natuur & Milieu Ureterp, Lid 

gebiedscommissie N381. 

J.H.B.W. Elgershuizen 

 Secretaris St. Milieuplatform Leeuwaren, lid Commissie van Overleg en Voorlichting 

Milieu Luchthaven Leeuwarden 

M. Hoekstra 

 Werknemer Bond Friese Vogelwachten 

F. Hoff 

 Bestuurslid en secretaris Fryske Feriening foar Fjildbiology 

J. Houtsma 

 Bestuurslid Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. 

D. Klijnstra 

 Technisch beleidsmedewerker Groen en Landschap gemeente Dantumadiel, 

bestuurslid Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen. 

Dhr. G. Koopmans 

 Directeur Natuurmuseum Fryslân. 

Dhr. H. Oostland 

 Secretaris IVN afd. Ooststellingwerf 

A.J. van de Ridder 

 bestuurslid district Natuurmonumenten frsl, IVN-lid landelijke Raad Amsterdam,  

Pr-medewerker Vogelwacht A’Waard. 
 
Van de overige leden zijn geen relevante (neven)functies bekend. 
 

 
Bureaumedewerkers 

 Dhr. G.D.  Bergstra, projectmedewerker 

 Dhr. S. Bijlsma, projectleider programma Mens en Lifestyle 

 Mw. Y. van Dijk, projectmedewerker 

 Dhr. G. Geerds, communicatiemedewerker 

 Mw. F. Hernamdt, projectleider programma Mens en Omgeving 

 Mw. G. de Jong, projectmedewerker 

 Mw. M. Kloppenburg-Antoine, secretaresse 

 Mw. W. Koehoorn-Elzinga, hoofd bedrijfsvoering 

 Mw. C.N. Russchen, trainee 

 Dhr. A.R. de Vries, projectleider programma Mens en Natuur 

 Dhr. J.R. van der Werf, directeur 
 
In 2014 heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het 
medewerkersbestand. Per saldo is het aantal fte licht gestegen van 9,14 naar 9,65. 
Het verzuim in 2014 is 0,59% en daarmee gedaald ten opzichte van 2013 (1,34%). 
Wat betreft de scholing van medewerkers zijn hun wensen en de wensen van de organisatie 
vastgelegd in hun persoonlijk ontwikkelingsplannen. In 2014 heeft een aantal medewerkers 
een korte opleiding gevolgd. 
 
 

Centraal Bureau Fondsenwerving 
De Stichting Friese Milieu Federatie (FMF) bezit het keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenverwerving (CBF). De FMF is daarmee formeel erkend als “goed doel”, wat weer 
een van de voorwaarden is om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Nationale 
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Postcode Loterij. Het doel van het keurmerk voor dergelijke instellingen is de donateurs 
ervan een zo groot mogelijke zekerheid te geven dat hun geld goed en doelmatig besteed 
wordt. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moeten de organisatie en 
bedrijfsvoering van de instelling aan hoge eisen voldoen. 
Jaarlijks toetst het CBF of de instelling aan die eisen voldoet. In december 2012 is het 
keurmerk verlengd voor een periode van drie jaar.  
Ook moet de instelling jaarlijks een verantwoordingsverklaring vaststellen. Daarin verklaart 
ze dat ze de algemene principes van het keurmerk onderschrijft en kan ze ook aangeven wat 
ze zal doen met de verbeterpunten die het CBF genoemd heeft. 
Bij de wijziging van de statuten van de FMF in februari 2006  en in augustus 2012 zijn de 
statuten aangepast aan de eisen die het CBF toen stelde. Het is goed bij het lezen van 
onderstaande verklaring in gedachten te houden dat de eisen van het CBF voor een deel 
toegespitst zijn op een ander soort instelling dan de FMF is. 
 

Verantwoordingsverklaring code goed bestuur voor goede doelen 2015 

Het Bestuur van de Friese Milieu Federatie onderschrijft de volgende principes: 
 
1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van 

plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn 

gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 

 
2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat 

effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.  

 
3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte 

aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen 

en klachten. 

 
In deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de Friese Milieu 
Federatie invulling geeft aan deze principes. 
 
Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 
Bij de Friese Milieu Federatie is de functiescheiding geregeld door in de statuten de 
toezichtfunctie bij de Raad van Toezicht te leggen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op 
het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Het bestuur is 
belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de 
(dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten. 
 
Het bestuur heeft een Directiestatuut vastgelegd, deze is geactualiseerd op 27 februari 2013. 
Daarmee krijgt de directeur volmacht om namens het bestuur de dagelijkse leiding over de 
stichting te voeren. Op 23 november 2009 heeft de Raad van Toezicht op voorstel van het 
bestuur de Notitie Spelregels vastgesteld. Daarin staan nadere afspraken over de 
samenwerking tussen Raad van Toezicht, bestuur en werkorganisatie. 
 
Optimale samenstelling van het bestuur en het toezichthoudend orgaan 
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden in functie 
benoemd door de raad van toezicht. Het bestuur zorgt ervoor dat voor deze functies 
kandidaten voorgedragen worden die voldoen aan de profielschetsen die het bestuur voor 
deze functies vastgesteld heeft.  
Voor wat de overige bestuursleden betreft, zoekt het bestuur kandidaten die aan het 
algemene profiel voldoen en die op basis van kennis, deskundigheid, netwerk of andere 
punten een verrijking vormen van het bestuur. 
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De leden van de Raad van Toezicht worden elk door een aangesloten organisatie benoemd, 
zo is in de statuten bepaald. Het bestuur streeft er in principe naar zoveel mogelijk 
organisaties die actief zijn op het gebied van het doel van de Stichting tot aangesloten 
organisatie te maken. Wie de aangesloten organisatie benoemt als lid van de Raad van 
Toezicht is aan die organisatie zelf om te beslissen. 
 
Evaluatie functioneren van de directie, bestuurders en toezichthouders 
De directeur heeft eens per jaar een functioneringsgesprek met de voorzitter van het 
bestuur, waarin zijn functioneren geëvalueerd wordt. 
Tussen bestuur en Raad van Toezicht is afgesproken dat er elk voorjaar een 
brainstormsessie gehouden wordt waarin de Raad van Toezicht en het bestuur het 
functioneren van het eigen orgaan en dat van de Stichting als geheel evalueren onder leiding 
van een externe deskundige. 
 
Taakverdeling tussen bestuur en raad van toezicht 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Stichting. De Raad van 
Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in 
de Stichting.  
 
Ad 2 Optimale besteding van de financiële middelen  
De stichting Friese Milieu Federatie heeft ten doel het behoud en de verbetering van de 
kwaliteit van de natuur, het milieu en het landschap en het bevorderen van duurzame 
ontwikkeling in het bijzonder in de provincie Fryslân, alles in de meest ruime zin. 
 
De Friese Milieu Federatie heeft in de afgelopen jaren voortdurend gewerkt aan verbetering 
van de projectmatige aanpak van haar werkzaamheden. Alle activiteiten zijn gericht op het 
realiseren van de doelstelling van de Milieufederatie.  
Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manier plaats: 
• De directie stelt jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin onder meer de 

gewenste resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd. Het 

bestuur toetst dit werkplan met begroting en stelt dit vast. De Raad van Toezicht keurt het 

vervolgens goed.  

• Het hoofd bedrijfsvoering voorziet het bestuur van financiële kwartaalrapportages, 

waarin de gerealiseerde cijfers t.o.v. de begroting zichtbaar worden gemaakt. 

• De directie informeert het bestuur over mogelijke overschrijdingen van de begroting of 

verschuivingen van meer dan 10% binnen de hoofdposten op de begroting.  

• Over de voortgang van het werkplan en de afzonderlijke projecten wordt conform de 

daarover gemaakte afspraken aan de partners en subsidieverstrekkers gerapporteerd. 

• Het hoofd bedrijfsvoering stelt een jaarrekening op conform de Richtlijn 650 

Fondswervende instellingen. De accountant controleert deze en voorziet de jaarrekening van 

een goedkeurende controleverklaring. De accountant rapporteert rechtstreeks aan het 

bestuur over de jaarlijkse accountantscontrole. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en de 

Raad van Toezicht keurt deze goed. 

• Het hoofd bedrijfsvoering stelt jaarlijks een financieel projectenoverzicht op dat 

overeenstemt met de jaarrekening. In het financieel projectenoverzicht worden per project 

vastgelegd: de begrote opbrengsten en kosten én de gerealiseerde financiering, d.w.z. 

subsidies en overige bijdragen, uren en kosten. De inhoudelijke verslaglegging wordt 

samengevat in het externe jaarverslag, dat door geïnteresseerden kan worden opgevraagd.  

• Over de taken, bevoegdheden en procedures rond de besteding van de financiële 

middelen zijn afspraken vastgelegd in het handboek van de Friese Milieu Federatie.  
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• De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en 

overhead. Als referentiepunten hanteert zij daarbij overheadgemiddelden van vergelijkbare 

goede doelenorganisaties. Voor de komende jaren richt het beleid zich op handhaving van 

de beheer- en administratiekosten op gelijk niveau terwijl ze de organisatie in omvang en 

productie licht willen laten groeien.  

• Daarnaast werkt de Friese Milieu Federatie aan optimalisering van haar effectiviteit 

door:  

- Structurele samenwerking met plaatselijke groepen, de provinciale milieufederaties, 

terreinbeheerders en overige partners. 

- Uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen en verbeteringsorganisaties 

met andere provinciale instellingen. 

 
Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 
De Friese Milieu Federatie ondersteunt mensen en organisaties, die zich actief inzetten voor 
hun eigen leefomgeving. Zij vervult de functie van vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator 
van lokale activiteiten in Fryslân. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk aan 
contacten, die bij deze ondersteuning van dienst kunnen zijn. 
 
Gerelateerd aan de doelstelling van de milieufederatie zijn belanghebbenden: 
1. plaatselijke groepen en individuen, die zich inzetten voor natuur, milieu en landschap 
in Fryslân; 
2. beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed 
uitoefenen op het terrein van natuur, milieu en landschap in Fryslân; 
3. samenwerkingspartners. 
 
In de Communicatiestrategie van de Friese Milieu Federatie is vastgelegd op welke manier 
de Friese Milieu Federatie de communicatie met haar belanghebbenden wil verbeteren. De 
milieufederatie zal zich blijven richten op beleidsbeïnvloeding via bestuurders en 
bedrijfsleven, maar wil zich daarnaast meer richten op een goede en efficiënte 
informatievoorziening aan een breed publiek: voor alle in natuur, milieu en landschap 
geïnteresseerde mensen. De informatievoorziening is erop gericht om de effectiviteit van de 
activiteiten van de milieufederatie te vergroten. Concrete voorbeelden van de uitvoering van 
de communicatiestrategie zijn: 
• de vernieuwde website van de Friese Milieu Federatie, waarmee op een heldere 

manier inzicht wordt gegeven in de visie, taken en rollen van de milieufederatie, in haar 

activiteiten en die van haar collega-organisaties; 

• de inzet van sociale media bij projecten met als doel nieuwe doelgroepen te bereiken. 

 
Het jaarverslag en de jaarrekening van de Friese Milieu Federatie zijn bij de organisatie op te 
vragen of via de website www.friesemilieufederatie.nl te downloaden. 
 
Een ieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of 
gevoerde strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren, maar de  
website is daarvoor een goed platform. Meningen, opvattingen of reacties worden zeer op 
prijs gesteld en worden in de reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering 
meegenomen. 
 
Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 
milieufederatie, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of 
constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van 
de klachten is een Klachtenprocedure Friese Milieu Federatie ontwikkeld. 
Doelstellingen van deze procedure zijn: 
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1. Klachten afhandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze, om de 
servicegraad naar de aangesloten organisaties, relaties, partners en geïnteresseerden te 
bewaken. 
2. Ten behoeve van bestuur en/of management inzicht verschaffen in het totale aantal, 
de soort en de ernst van klachten om zo, waar nodig en mogelijk, te komen tot 
aanbevelingen om werkprocessen of de inhoudelijke koers aan te passen of te wijzigen.  
 
Deze verantwoordingsverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 mei 2015. 
 
 
Bezoldiging en vergoedingenbeleid 
De Friese Milieu Federatie volgt voor de bureaumedewerkers de arbeidsvoorwaarden die 
zijn opgesteld in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
Behoudens de vergoeding voor reiskosten ontvangen de bestuurders van Stichting Friese 
Milieu Federatie geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  
 
 
Vrijwilligersbeleid 
De Friese Milieu Federatie heeft contacten met verschillende soorten vrijwilligers: 
1. de leden van de aangesloten organisaties en andere organisaties, die zich vrijwillig 
inzetten voor het behoud van natuur, milieu, landschap en duurzaamheid in Fryslân; 
2. personen, die zich incidenteel en belangeloos inzetten voor bepaalde activiteiten van 
de Friese Milieu Federatie;  
3. onbezoldigde medewerkers van het kantoor van de Friese Milieu Federatie. 
Ad 1 
De leden van de actieve achterban bestaan uit leden van aangesloten organisaties en 
andere natuur- en milieugroepen en personen die zich individueel betrokken weten bij het 
werk van de Friese Milieu Federatie.  
De Friese Milieu Federatie ziet het als één van haar belangrijkste taken om de vrijwilligers 
onder categorie 1 actief te ondersteunen. Zij doet dit door middel van  
• het verstrekken van informatie 
• advisering 
• het organiseren van activiteiten 
• het verstrekken van voorlichtingsmateriaal. 
Het werven van deze vrijwilligers gebeurt door de desbetreffende organisatie en die is ook 
verantwoordelijk voor de activiteiten van de vrijwilligers. Bij het werven kan de Friese Milieu 
Federatie een faciliterende rol spelen. 
 
Ad 2 
Sinds het bestaan van de Friese Milieu Federatie zijn er altijd personen geweest, die zich 
belangeloos hebben ingezet voor de organisatie, vooral door middel van advisering over 
zaken die met het werkveld van de Friese Milieu Federatie te maken hebben. 
De Friese Milieu Federatie vergoedt onkosten die deze vrijwilligers maken voor het uitvoeren 
van hun werk ten behoeve van de organisatie. Voorwaarde daarbij is wel dat tevoren 
afspraken over het maken van kosten gemaakt zijn met de medewerker van de Friese Milieu 
Federatie onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit valt. 
 
Ad 3 
Op de verschillende werkterreinen van de milieufederatie zijn medewerkers actief die hun 
werk onbezoldigd verrichten en een werkplek in het kantoor van de Friese Milieu Federatie 
krijgen. 
De Friese Milieu Federatie vergoedt de onkosten, die deze vrijwilligers maken voor het 
uitvoeren van hun werk ten behoeve van de organisatie.  
De aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie is ook voor deze medewerkers 
afgesloten. 
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Vrijwilligers in deze categorie worden zoveel mogelijk de rechten en plichten toegekend die 
de betaalde medewerkers in dienst van de Friese Milieu Federatie hebben. 
Dat houdt onder meer in dat er functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen gevoerd 
worden en dat er afspraken gemaakt worden over werktijden en verlof. 
Vrijwilligers in deze categorie krijgen een aanstellingsbrief van het bestuur waarin de 
belangrijkste afspraken die gemaakt zijn, vastgelegd worden. 
 
In 2014 zijn er drie vrijwilligersovereenkomsten gesloten, deze vrijwilligers waren actief ten 
behoeve van het bureau: mw. M. Schaft, mw. C.N. Russchen, dhr. J.W. van Veenendaal. 
Naast deze vrijwilligers waren er meerdere stagiaires actief. 
 
 
Financiële paragraaf 
De Friese Milieu Federatie is een stichting zonder winstoogmerk. Provinsje Fryslân en de 
Nationale Postcode Loterij zijn de grootste geldverstrekkers. De besteding van de inkomsten 
wordt inhoudelijk verantwoord in het jaarverslag en financieel in de jaarrekening. De 
financiële bijlage bevat een overzicht van de balansrekeningen en de staat van baten en 
lasten over 2014. Het beleid ten aanzien van de reserves is opgenomen in de jaarrekening. 
De Friese Milieu Federatie beschikt over een continuïteitsreserve. Deze dient als buffer voor 
het opvangen van tegenvallers en om de continuïteit van de stichting te waarborgen. De 
financiële middelen zijn ondergebracht bij de Triodosbank op een rekening courant en een 
rendementsrekening. Voor verdere financiële informatie wordt verwezen naar de 
jaarrekening 2014.  
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1. Bomenstichting 

www.bomenstichting.nl 

2. Bond van Friese Vogelbeschermingswachten 

Lid RvT: M. Hoekstra 

www.friesevogelwachten.nl 

3. Fryske Feriening Foar Fjildbiology 

Lid RvT: F.Hoff 

www.fjildbiology.nl 

4. It Fryske Gea 

Lid RvT: J. Houtsma 

www.itfryskegea.nl 

5. IVN, afdeling Heerenveen e.o. 

Lid RvT: R.M. Rieder 

www.ivn.nl/afdeling/heerenveen-eo 

6. IVN, afdeling Ooststellingwerf 

Lid RvT: H. Buiten 

www.ivn.nl/afdeling/ooststellingwerf 

7. IVN, afdeling Súdwesthoeke 

Lid RvT: S. Foekema 

www.ivn.nl/sudwesthoeke 

8. IVN Noord-Oost Friesland 

Lid RvT: M. Bult 

www.ivn-noordoostfriesland.nl 

9. Jeugd Natuur Club “The Nature Kids” 

www.jeugdnatuurclub.nl 

10. Koninklijke Jagersvereniging, regio Friesland 

Lid RvT: mw. P. Niewold-Homan 

www.knvj.nl 

  

Lijst van aangesloten organisaties  

http://www.bomenstichting.nl/
http://www.friesevogelwachten.nl/
http://www.fjildbiology.nl/
http://www.itfryskegea.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/heerenveen-eo
http://www.ivn.nl/afdeling/ooststellingwerf
http://www.ivn.nl/sudwesthoeke
http://www.ivn-noordoostfriesland.nl/
http://www.jeugdnatuurclub.nl/
http://www.knvj.nl/
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11. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 

afdeling Drachten 

Lid RvT: H. Jansen 

www.knnv.nl/drachten 

12. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 

afdeling Leeuwarden 

Lid RvT: A.J. Folbert 

www.knnv.nl/leeuwarden 

13. Milieuplatform Leeuwarden 

Lid RvT: dhr. H. Elgershuizen 

www.milieuplatform-leeuwarden.tk 

14. Natuur- en Landschapsvereniging ‘De Wâlden, De Marren’ 

Lid RvT: mw. M.J.M. Frieswijk-Nijhof 

15. Natuurmuseum Fryslân 

Lid RvT: G. Koopmans 

www.natuurmuseumfryslan.nl 

16. Vereniging Noordenwind 

Lid RvT: G. du Pré 

www.noordenwind.org 

17. Stichting Bomenridders 

www.bomenriddersleeuwarden.nl 

18. Stichting Gaasterlân Natuerlân 

Lid RvT: A. v.d. Ridder 

www.gaasterland-natuurland.nl 

19. Stichting Historisch Belang Noord Nederland 

Lid RvT: R. van der Brug 

www.historischbelang.nl 

20. Stichting It Griene Erfgoed 

www.stige.nl 

21. Sportvisserij Fryslân 

Lid RvT: S.D. van der Meer 

www.visseninfriesland.nl 

22. Stichting Milieuwurkgroep Boalsert 

Lid RvT: Y. Galama 

www.milieuwerkgroepbolsward.nl 

23. Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd 

Lid RvT: J.B. Persenaire 

www.landschapnijefurd.nl 

24. Stichting Van Ommenpolder 

25. Stichting Vrienden van het Nannewiid 

Lid RvT: G. Algera 

www.vriendenvanhetnannewiid.nl 

26. Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland 

Lid RvT: H.E. van der Lans 

www.ecoplan.nl/inhoud/links/doorlinkpagina/SVB.htm 

http://www.knnv.nl/drachten
http://www.knnv.nl/leeuwarden
http://www.milieuplatform-leeuwarden.tk/
http://www.natuurmuseumfryslan.nl/
http://www.noordenwind.org/
http://www.bomenriddersleeuwarden.nl/
http://www.gaasterland-natuurland.nl/
http://www.historischbelang.nl/
http://www.stige.nl/
http://www.visseninfriesland.nl/
http://www.milieugroepbolsward.nl/
http://www.landschapnijefurd.nl/
http://www.vriendenvanhetnannewiid.nl/
http://www.ecoplan.nl/inhoud/links/doorlinkpagina/SVB.htm
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27. Vereniging Milieudefensie, kerngroep Leeuwarden 

Lid RvT: mw. J.H.R. v.d. Meer 

www.milieudefensie.nl 

28. Vereniging Moai Skarsterlan 

Lid RvT: J.T. Halma 

www.moaiskarsterlan.nl 

29. Vereniging voor Natuurbescherming Geaflecht 

Lid RvT: R.F. Oosterbaan 

www.geaflecht.nl 

30. Vereniging Natuur en Milieu Ureterp e.o. 

Lid RvT: mw. R. Ansingh 

31. Vereniging Natuur en Vogelwacht Bakkeveen 

Lid RvT: D. Klijnstra 

32. Vereniging Natuurmonumenten 

Lid RvT: R.E.J. Veldhuijzen van Zanten 

www.natuurmonumenten.nl 

33. Waddenvereniging 

www.waddenvereniging.nl 

34. Werkgroep Kerkuilen 

www.kerkuil.com 

35. Wielenwerkgroep 
www.wielenwerkgroep.nl 

  

http://www.milieudefensie.nl/
http://www.moaiskarsterlan.nl/
http://www.geaflecht.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.waddenvereniging.nl/
http://www.kerkuil.com/
http://www.wielenwerkgroep.nl/
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Bijna honderd goede doelen ontvangen een 
schenking van de Postcode Loterij. Tijdens het 
jaarlijkse Goed Geld Gala in het DeLaMar 
Theater in Amsterdam, maakte de loterij bekend 
dat zij dit jaar een recordbedrag van ruim 312 
miljoen euro doneert aan al deze goede doelen 
die werkzaam zijn op het gebied van mens en 
natuur in binnen- en buitenland. De Natuur en 
Milieufederaties ontvangen 2,25 miljoen euro. 
“De Natuur en Milieufederaties zijn ontzettend 
blij met de bijdrage van de Postcode Loterij voor 
ons werk aan een mooi en duurzaam 
Nederland”, aldus voorzitter Joris Hogenboom 
van De Natuur en Milieufederaties. “Deelnemers 
van de loterij bedankt!” 
 

Corinne Ellemeet (Netwerkdirecteur van De Natuur en Milieufederaties), Sonja Sars (secretaris van De Natuur en 
Milieufederaties), Judith Lingeman (hoofd afdeling Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij) en Joris 
Hogenboom (voorzitter van De Natuur en Milieufederaties)  

Foto: Roy Beusker Fotografie 

Nationale Postcode Loterij 



 

 
 

 


