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Figuur 1. Ligging van de EHS Trynwâlden-Zwagermieden in de
Natte As van Fryslân.

1 INLEIDING

rapport EHS Trynwâlden-Bûtenfjild

Falomster Leyen en Zwagermieden

In 2002 verscheen het rapport ‘EHS Trynwâlden-Bûtenfjild’. Het

beschrijft de resultaten van een onderzoek van de W ielenwerk-

groep naar de natuurwetenschappelijke waarde van een gerea-

liseerd deel van de Ecologische Hoofdstructuur ten noordoos-

ten van Leeuwarden. De nadruk lag op de vogel- en dagvlinder-

bevolking, de internationale betekenis en de beschermingsas-

pecten. Aan de basis stond een integrale broedvogelkartering

(BMP) uit 2000 en watervogel- en dagvlindertellingen uit de

jaren daarvoor.

In 2005 is de broedvogelkartering opnieuw uitgevoerd en uitge-

breid met de gebieden Falomster Leyen en Zwagermieden

(Nijland, 2008). 

Het telgebied is onderdeel van een lint van samenhangende

natte natuurgebieden vanaf de Groote W ielen tot en met het

Lauwersmeer (figuur 1) als onderdeel van de ‘natte as’ van

Zuidwest- tot Noordoost-Nederland.

Voor een overzicht van de geschiedenis van de realisering van

de EHS wordt verwezen naar het rapport ‘EHS Trynwâlden-

Bûtenfjild’ (Nijland, 2002). 

In 2010 is hetzelfde gebied weer op broedvogels gekarteerd, nu

uitgebreid met enkele aangrenzende moeras- en graslandge-

bieden die de facto ook tot de EHS behoren of vermoedelijk

gaan behoren. Ook zijn in de periode 2006-2010 weer watervo-

geltellingen uitgevoerd (Groote W ielen, Bouwepet, Bûtenfjild en

Houtwiel) . 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd en vergele-

ken met die van de vorige rapportages. Na drie integrale broed-

vogelkarteringen met een tussenpoos van vijf jaar kunnen mo-
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gelijk eerste voorzichtige conclusies worden getrokken over de

ontwikkelingen en betekenis van dit deel van de EHS.

2 ONDERZOEKSGEBIED

2.1 LIGGING

EHS Trynwâlden-Zwagermieden Het onderzoeksgebied, de ‘EHS Trynwâlden-Zwagermieden’ (in

het vervolg van dit rapport kortweg EHS genoemd), ligt ten

noordoosten van Leeuwarden en beslaat een oppervlakte van

ca. 1750 ha, waarvan 1600 ha land en 150 ha water. Het omvat

de gehele Ecologische Hoofdstructuur vanaf de vaart de Murk

in het westen tot aan het dorp W estergeest in het oosten. Het

onderzoeksgebied bestaat uit een langgerekt complex van

bestaande natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebied, ecolo-

gische verbindingen en enkele particuliere terreinen. Dit deel

van de EHS loopt dwars door de streken ‘De Trynwâlden’, ‘It

‘Bûtenfjild’ en de ‘Zwagermieden’.

Van west naar oost komen we de volgende natuurgebieden

tegen: het Groote W ielengebied, de Bouwepet, het Bûtenfjild

(met het Ottema-W iersma reservaat en de Sippenfennen), het

Houtwiel, de Falomster Leijen en de Zwagermieden (figuren 2

en 3).

2.2 DEELGEBIEDEN

2.2.1 Groote Wielengebied 621 hectare

kerngebied EHS

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Natura 2000

Binnemiede en W eeshuispolder

Ryptsjerksterpolder

Het Groote W ielengebied bestaat uit 512 ha land en ca. 109 ha

open water. Het gebied is kerngebied in de EHS, sinds 2000

speciale beschermingszone onder de Europese Vogelrichtlijn,

sinds 2004 ook onder de Habitatrichtlijn en in december 2010

definitief aangewezen als  Natura-2000 gebied.

Het land is voor het overgrote deel natuurgebied. Het opper-

vlaktewater bestaat grotendeels uit kleinschalige meren 

(Groote W ielen, Houtwielen, Sierdswiel en Kolken) en enkele

meer of minder brede vaarten (W ielhals, Ryptsjerksterfeart en

Rijd). Door de grillige vorm van de wateren is de oeverlengte in

het onderzoeksgebied (ruim 20 km) zeer groot.  

Ten westen van de W ielen liggen de vochtige graslanden van

de Binnemiede en W eeshuispolder en de Buisman eenden-

kooi. In de W eeshuispolder bevindt zich het zomerpoldertje

Leechfean, een vroegere onderbemaling. Oostelijk in de Binne-

miede ligt de Kondyken-poel en een ingepolderde inham van

de W ielen: de Langlânspoel.

Ten oosten van de W ielen bevindt zich de Ryptsjerksterpolder,

bestaande uit zomerpolder- en winterpoldergraslanden, moe-

rassen en een eendenkooi (Kobbekooi). In het zuidelijk deel

van  de Ryptsjerksterpolder bevinden zich verschillende moe-

rassen: Kondyken, Gelte Herne, Regente- en Tsjerkepetten,

Koekoekspetten en W ielsicht. Noordwestelijk en noordelijk

liggen de zomerpolders De W arren en het zomerpoldercomplex

voor de Kobbekooi. Meer oostelijk ligt de Ryptsjerkster-winter-

polder. Deze omvat een hoger gelegen zandopduiking. In het

zuidelijk deel liggen onder meer de zomerpolder Koekoekslân,

de polder ‘Op Toutenburg’ en het moerasgebied W ielsicht.



-3-

Met uitzondering van een aantal percelen is het gehele gebied,

inclusief het water in beheer bij It Fryske Gea (figuur 4).

2.2.2 Bouwepet 97 hectare 

Langs de vroegere veenafwateringsstroom de Bouwepet ligt

het 97 ha grote gelijknamige natuurontwikkelingsgebied. Het

bestaat grotendeels uit moeras. De noordelijke zandkop, de

Halligen, is graslandgebied. De Bouwepet vormt de verbinding

tussen het Groote W ielengebied en het Ottema-W iersma reser-

vaat. Het is in beheer bij It Fryske Gea.

2.2.3 Bûtenfjild 399 hectare

Oer de W iel

Ottema-W iersma reservaat

d’Amelannen

Sippenfennen

de W iel

Het Bûtenfjild is een kleine 400 ha groot complex van natuurge-

bieden. Hiervan is 47 ha agrarisch beheersgrasland langs de

Ottemaweg in gebruik bij boeren en 120 ha nieuw kruidig gras-

land met agrarisch reservaatsbeheer ‘Oer de W iel’. Dit laatste

gebied, waar de komende jaren nog landschappelijke herinrich-

ting en vernatting plaats vindt, is voor het eerst in de inventari-

saties opgenomen. Aansluitend daaraan ligt het Ottema-W iers-

ma reservaat, een moerasgebied in beheer bij It Fryske Gea,

met moerasbos, plassen en voormalige hooilanden. Zuidelijk

daarvan liggen de vochtige graslanden van d’Amelannen en

oostelijk daarvan, omgeven door water, de Sippenfennen, gro-

tendeels bestaande uit moeras en plaatselijk moerasbos. Ze

zijn eveneens in beheer bij It Fryske Gea. Ook het westelijk

deel van de verbindingszone de W iel (22 ha) met het Houtwiel,

in beheer bij It Fryske Gea. Totaal 23 ha wordt ingenomen door

open water, voor een groot deel gevormd door de Swarte Broek

en de Lodde Hel.

2.2.4 Houtwiel 196 hectare

De W iel

Het Houtwiel ligt ten zuiden van Broeksterwoude en ten noor-

den van Veenwouden langs het Kruiswater. Het westelijk en

zuidelijk deel vormt een groot moerascomplex. Het oostelijk

deel van het Houtwiel bestaat uit vochtige graslanden. Het

Houtwiel is door de ecologische verbindingszone ‘De W iel’ tot

aan de Looden Hel verbonden met de Sippenfennen. Het Hout-

wiel en het oostelijk deel van de verbindingszone (11 ha) is in

beheer bij Staatsbosbeheer.

2.2.5 Falomster Leyen 74 hectare

Falomsterfeart Noard

Van de Falomster Leyen is 46 ha, bestaande uit particulier

grasland en 15 ha door Staatsbosbeheer beheerd moeras, ook

in 2005 geïnventariseerd. Voor 2010 is het inventarisatiegebied

uitgebreid met aangrenzend moerasgebied, in particulier eigen-

dom, het grootste deel ten noorden van de Falomsterfeart. De

Falomster Leyen vormt een verbinding tussen het Houtwiel en

de Zwagermieden.

2.2.6 Zwagermieden 360 hectare

uitbreiding en herinrichting

De Zwagermieden (360 ha) is in 2005 voor de eerste keer mee-

genomen in de rapportage. Een groot deel is al langere tijd in

eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Na overdracht van

nieuwe ‘mieden’-gronden uit landinrichtingsprojecten is de Zwa-
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germieden deels opnieuw ingericht. Bij de nieuwe inrichting zijn

allerlei aspecten meegenomen, zoals waterhuishouding, arche-

ologie, bodem, cultuurhistorie, landschap, natuur en recreatie.

Het overgrote deel van de Zwagermieden bestaat uit open

winterpoldergrasland. In het gebied liggen enkele zomerpol-

ders, erven en bosjes en in het uiterste westen en oosten is

jong moeras.

2.3 GRONDSOORTEN EN LANDSCHAP

klei op veen, veen en zand De EHS Trynwâlden-Zwagermieden ligt in een gevarieerd

landschap. Het bestaat grotendeels uit veengebied, gevormd

na de laatste ijstijd, met een veenlaag van variërende dikte met

zandopduikingen. In het westen is over het veen een dunne

laag klei afgezet door overstromingen vanuit de Middelzee. De

drie in elkaar overlopende grondsoorten zijn te zien op de

grondsoortenkaart (figuur 5). Het omringende landschap is in

het westen vrij open van karakter en sluit aan op de open klei-

graslandgebieden van Oostergo en de graslanden op veenont-

ginningsgebied van het Bûtenfjild. In het midden van de EHS

ligt het coulisselandschap van de Trynwâlden en de overige

Noordelijke W ouden met houtwallen, -singels en moeras(bos)

complexen. Het landschap in het oostelijk deel van de EHS is

overwegend open van karakter.  

Binnen de EHS Trynwâlden-Zwagermieden liggen verschillende

landschapstypen. De belangrijkste zijn: vochtige graslanden,

moerassen en oeverzones langs meren, vaarten en plassen.

2.4 LANDSCHAPSTYPEN

leefgebied dieren Vogels en andere dieren hebben hun leefgebied in bepaalde

landschappen. Sommige soorten zijn daarbij nogal kieskeurig,

andere nemen genoegen met verschillende landschapstypen.

Zo is het leefgebied van het Porseleinhoen beperkt tot natte

moerassen met kruidige, lage vegetaties, terwijl W ilde eenden

alle landschappen benutten, waar maar enig water in de buurt

te vinden is.

Om de betekenis van het onderzoeksgebied voor diersoorten

beter te kunnen inschatten, is een indeling in landschapstypen

gemaakt (figuur 5). Terwille van de hanteerbaarheid is ervoor

gekozen om zo weinig mogelijk landschapstypen te onderschei-

den, terwijl toch de verschillen in leefgebied duidelijk naar voren

komen.

2.4.1 zomerpoldergrasland 108 hectare

Leechfean, de W arren, zomerpolders

voor de Kobbekooi, Koekoekslân, zo-

merpoldertjes in de Zwagermieden

Zomerpolders zijn laagbedijkte, vochtige polders die ‘s winters

niet bemalen worden en dan onder water komen te staan. Dit

gebeurt door regenval en/of door het inlaten van boezemwater.

Enkele percelen boezemgrasland (niet bedijkt grasland langs

meren en vaarten) zijn bij deze categorie getrokken. De meeste

zomerpolders worden vanaf april beheerd als grasland.

Het overgrote deel van de zomerpolders ligt in de Ryptsjerk-

sterpolder, zoals de W arren, de zomerpolders voor de Kobbe-

kooi en Koekoekslân. In de W eeshuispolder ligt een klein zo-

merpoldertje Leechfean. Ook in de Zwagermieden liggen twee

kleine zomerpoldertjes.
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2.4.2 winterpoldergrasland 899 hectare

Binnemiede & W eeshuispolder, Ryp-

tsjerksterwinterpolder, d’Amelannen,

Houtwiel-Oost, Oer de W iel, Falomster

Leijen en Zwagermieden

W interpoldergraslanden zijn bedijkte graslanden die ook ‘s

winters bemalen worden. Ze staan ‘s winters doorgaans niet

onder water. W el kunnen in natte winters lage delen plas-dras

komen te staan.

De belangrijkste vochtige winterpoldergraslanden liggen in het

uiterste westen (Binnemiede en W eeshuispolder) en in het

uiterste oosten van het onderzoeksgebied (Zwagermieden).

Overige winterpolders liggen onder meer in de Ryptsjerkster-

polder, de noordelijke kop van de Bouwepet, d’Amelannen, Oer

de W iel, Houtwiel-Oost en de Falomster Leyen. Ook de verbin-

dingszone De W iel is voor het overgrote deel winterpolder.

Zowel op zomerpolder- als winterpoldergraslanden kunnen

plekken voorkomen met geboomte. Dit betreft bijvoorbeeld

restanten van een oud boerenerf, oude kunstwerken, spaarza-

me boomopslag langs oevers van meren of plekken met jonge,

doornige aanplant (Ryptsjerksterpolder).

2.4.3 gras- en moerasruigte 8 hectare

d’Amelannen In deze categorie gaat het om verruigd grasland dat al jaren

niet meer gemaaid wordt. Het is echter niet zo nat dat echt van

moeras gesproken kan worden. De categorie is klein en omvat

slechts enkele percelen in d’Amelannen. De moerasruigtes in

het Groote W ielengebied en de Falomster Leijen zijn natter en

worden ingedeeld bij moeras.

2.4.4 oud moeras 292 ha

Koekoekspetten, Gelte Herne, Kondy-

ken, Regentepetten, Ottema-W iersma

reservaat, Sippenfennen, Falomster-

feart-Noard 

Het betreft moerassen die vóór 1995 ook al moeras waren.

Delen van deze categorie zijn restanten van oude verveningen

die hier en daar nog tot in de tweede wereldoorlog doorgingen

en zich daarna tot moeras hebben ontwikkeld. In andere delen

is een tijd lang agrarisch hooilandgebruik opgetreden, dat in de

loop van de jaren zeventig en tachtig is afgebouwd. 

Tot de oudste moerassen met verveningen behoren de Koe-

koekspetten en het Ottema-W iersma reservaat. Hier en daar

zijn petgaten en uitgeveende plassen aanwezig. 

In de Sippenfennen is in de jaren zeventig en tachtig het agra-

risch graslandgebruik opgegeven, waarna verruiging en later

moerasontwikkeling is opgetreden. In de categorie oud moeras

vallen ook enkele moerassen die pas later als moerasgebied

zijn ontwikkeld. Dit zijn de Kondyken, de Gelte Herne en de

Regentepetten die eind jaren tachtig van nat hooiland tot moe-

ras zijn omgevormd.

Moerasbos is vooral te vinden in de Koekoekspetten, het

Ottema-W iersma reservaat, delen van de Sippenfennen en

Falomsterfeart-Noard. Daarbuiten is sprake van verspreide

boomopslag. Goed ontwikkelde rietvegetaties op natte bodem

zijn vooral te vinden in de Koekoekspetten, de Gelte Herne en

de Regentepetten. Delen hiervan worden niet of niet jaarlijks

gemaaid. Ook enkele boezemrietlandjes vallen in de categorie

‘oud moeras’. 
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2.4.5 jong moeras 274 hectare

moeras langs de Rijd, Kondyken-poel,

W ielsicht, Bouwepet, Houtwiel-W est,

west- en oostrand Zwagermieden 

Onder jong moeras worden gebieden gevat die na 1995 van

grasland tot moeras ontwikkeld zijn. Hier en daar is al wel ver-

spreide boomopslag (wilg, berk of els) aanwezig, maar niet

zodanig dat sprake is van moerasbos.  

In 1994/1995 is Houtwiel-W est ingericht voor moerasontwikke-

ling. In 2002 is het uitgebreid en deels heringericht met het oog

op de waterhuishouding, waarbij onder meer een slenk door het

gebied in ere is hersteld. In 2006 is het gebied sterk vernat,

waardoor nieuwe moerasontwikkeling met meer uitgestrekte

rietvegetaties is gestimuleerd. Andere moerassen in deze cate-

gorie, zoals moerasjes langs de Rijd, de Kondyken-poel in de

Binnemiede, W ielsicht en de Bouwepet dateren van rond 1996.

Ze zijn ontstaan door vergraving en/of peilverhoging. In deze

moerassen zijn meer of minder open poelen aanwezig met,

naast al wat meer ontwikkelde rietvegetaties, op veel plaatsen

ruigtes met Grote lisdodde en half verdronken Pitrus. Boomop-

slag is hier en daar te vinden. 

In de Zwagermieden liggen twee kleine eenheden jong moeras,

die bij de herinrichting in 2004 zijn aangelegd.

2.4.6 bosschages en beplantingen 20 hectare

Buismankooi, Kobbekooi, erven,

aanplant langs de W esterdijk en in de

Zwagermieden

Het meeste bos is te vinden in enkele oudere moerassen. Daar

gaat het echter niet om in deze categorie. Het betreft plekken

met diverse typen geboomte, zoals overhoekjes, eendenkooien

en erven. De aanwezige bomen zijn overwegend ooit geplant

en onderhouden. De bomen kunnen variëren van elzen- en

berkenbosjes tot grotere populieren of schietwilgen.

De belangrijkste bosschages worden aangetroffen in de twee

eendenkooien in het Groote W ielengebied: de Buismankooi en

de Kobbekooi en de aanplant bij de akkertjes langs de W ester-

dijk. In de Zwagermieden liggen drie kleine bossige plekken.

2.5 BEHEER

hoofdfuncties voor vogels Voor wat betreft de vogels is het  beheer van de beschreven

EHS Trynwâlden-Zwagermieden met name gericht op drie

hoofdfuncties:

1) halfnatuurlijk grasland met functie voor weidevogels, groten-

deels bestaande uit winterpolders en een kleiner deel zomer-

polders. 

2) moeras voor een gevarieerde water- en moerasvogelbevol-

king. Een deel van de moerassen is niet ouder dan 15-16 jaar.

3) pleisterplaatsen van internationale betekenis voor trekvogels

en wintergasten, met name bij de Groote W ielen.

3 GEGEVENS

W ielenwerkgroep Verschillende onderzoeken staan aan de basis van dit rapport.

De W ielenwerkgroep houdt zich al sinds 1978 bezig met na-

tuuronderzoek ten noordoosten van Leeuwarden, met name  in

het Groote W ielengebied (vooral vogel- en vlindertellingen) en

in het Ottema-W iersma reservaat (vlinder- en libellentellingen).

Daarnaast wordt informatie verzameld over andere dieren en

planten.
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pleister- en slaapplaatstellingen, gan-

zen, eenden en steltlopers

watervogeltellingen

broedvogelinventarisatie

Langlopende onderzoeken van de W ielenwerkgroep zijn onder

meer tellingen van pleister- en slaapplaatsen van ganzen, een-

den en steltlopers rond de Groote W ielen en monitoring van

dagvlinders en libellen in het Ottema-W iersma reservaat en het

Houtwiel. 

Sinds 1997 organiseert de W ielenwerkgroep watervogeltellin-

gen in de EHS (Groote W ielengebied t/m Houtwiel). In 2000,

2005 en 2010 zijn integrale BMP-broedvogelinventarisaties

gehouden in de EHS. De tellingen zijn uitgevoerd door leden

van de W ielenwerkgroep in samenwerking met leden van enke-

le vogelwachten uit de omgeving (Trynwâlden, Ryptsjerk, Veen-

wouden, Zwaagwesteinde en Kollumerzwaag).

3.1 BROEDVOGELINVENTARISATIE 2010

3.1.1 Telgebieden en tellers

deelnemers

Het 1600 ha grote onderzoeksgebied is verdeeld in 37 telgebie-

den van gemiddeld ca. 43 ha (figuur 6). De volgende tellers

hebben aan de broedvogelinventarisatie deelgenomen, soms

bijgestaan door anderen:

telgebied teller

  1-Weeshuispolder Piet Braam
  2-Binnemiede-west Freek Nijland
  3-Binnemiede-oost Freek Nijland
  4-Binnemiede-zuid Annemiek van Stee
  5-Buismankooi e.o. Piet Braam
  6-erf Schade + Kooiweg Freek Nijland
  7-Warren zomerpolders. Jouke Vlieger
  8-oevers langs de Ryd Freek Nijland
  9-Fabriekspoel Jouke Vlieger
10-Ryptsjerkster winterpolder Jan Koster
11-erven en bosjes langs de Westerdijk Freek Nijland
12-Regentepetten Freek Nijland
13-Kondyken Freek Nijland
14-Kobbekooi Marcel Inia
15-Gelte Herne Freek Nijland
16-Koekoekspetten Yme Joustra
17-Wielsicht Freek Nijland
18-Koekoekslân Yme Joustra
19-Bouwepet-west Teike van Minnen
20-Bouwepet-oost Ale Glas
21-Beheersgebied Ottemaweg Ale Glas
22-Ottema-Wiersma reservaat Noord Ale Glas
23-Ottema-Wiersma reservaat Zuid Marnix Oudega
24-Oer de Wiel Sake van der Werff
25-Sippenfennen Jelle Postma, Teartse van der Zee, Bouke Roosma
26-d’Amelânnen Joop Mosselaar
27-verbindingszone De Wiel Mark Schrale
28-Houtwiel-west Erik van der Laan
29-Houtwiel-oost Sake van der Werff
30-Falomster Leyen Yde van der Heide
31-Falomster Leyen randen Yde van der Heide
32-Falomsterfeart-Noard Yde van der Heide
33-Zwagermieden-west Martin de Vries, Yde van der Heide

Hein Vogt, Piet Veenstra
34-Zwagermieden-midden Martin de Vries, Lolkje Wijbenga
35-Zwagermieden-oost Sije Schotanus
36-Zwagermieden-zuidoost Jan Veenstra
37-erf boerderij + perceel Lolkje Wijbenga, Jan Veenstra
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Figuur 7. Telgebieden voor de watervogeltellingen in de EHS Trynwâlden-Bûtenfjild.

3.1.2 Tellingen

BMP De tellingen en interpretatie hebben plaatsgevonden volgens de

richtlijnen van het BMP (Broedvogel Monitoring Project).

Voor de graslandgebieden is uitgegaan van zes veldbezoeken

in de ochtend, verspreid over april (2), mei (3) en juni (1).

In de moerasgebieden is uitgegaan van 8-10 veldbezoeken

gangbaar rond zonsopgang tot in de vroege ochtend, verspreid

over de maanden maart (0-1), april (2), mei (3), juni (3), juli

(0-1). In mei en juni is in de kansrijke gebieden één of twee

veldbezoeken ‘s nachts gebracht, waarbij met een recorder

gericht op  rallen en roerdompen is geïnventariseerd.

De erven en bosjes zijn geïnventariseerd met 6-8 veldbezoeken

rond zonsopgang tot in de vroege ochtend: maart (0-1), april

(2), mei (2), juni (2), juli (0-1). 

3.2 WATERVOGELTELLINGEN

3.2.1 Telgebieden en tellers

begrenzing

deelnemers

De begrenzing van de watervogel-telgebieden is ruimer dan

voor de broedvogelinventarisaties is aangehouden (figuur 7).

Dat heeft te maken met het feit dat trekkende en overwinteren-

de vogels zich veel minder dan broedvogels aan grenzen hou-

den en regelmatig pendelen tussen gebieden binnen en buiten

de EHS. Dit geldt met name voor ganzen. In de Falomster Ley-

en de Zwagermieden hebben geen tellingen plaatsgevonden.

De watervogeltellingen zijn ook uitgevoerd bij de Kleine W ielen,

maar die vallen buiten deze rapportage.  

Aan de watervogeltellingen in 2006-2010 hebben de volgende

personen meegedaan:

Piet Braam, Freek Nijland, Jelle van de Bij, Hidde Luinstra, Piet

van de Polder, Piter de Graaf, Sjoerdtje Kars, Annemiek van

Stee, Ale Glas, Jan de Vries, Thaddeus Oosterbaan, Harmke

Faber,Teike van Minnen, Fokko Winterwerp, Anton Hartwig,
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Sjouke van der Werff, Arend Leijstra, Yme Joustra, Henk Min-

kes, Jappie Seinstra, Jelle Postma en Marnix Oudega.

3.2.2 Tellingen

gelijktijdige tellingen Om dubbeltellingen te voorkomen begonnen de watervogeltel-

lingen steeds voor alle telgroepen op hetzelfde tijdstip: om

9.30 u.

Jaarlijks zijn vijf watervogeltellingen gehouden in september,

november, januari, maart en april. In het Groote W ielengebied

en de Bouwepet zijn extra tellingen gehouden in oktober, de-

cember en februari.

3.3 OVERIGE DIEREN

‘oare bisten’ De kennis van de andere beschermde diersoorten is vergaard

uit waarnemingen van vogeltellers, inventarisatie- en beheers-

rapporten: Yde van der Heide, Freek Nijland, Marnix Oudega,

Dick Goslinga, Jacob Bosma, Rintjema (2011), Molenaar &

Kersten (2007), Heikoop e.a. (2010), Hanenburg (2011). Veel

gegevens zijn min of meer te hooi en te gras verzameld.

4 NATUURWAARDEN

diergroepen In dit rapport is de aandacht gefocust op broedvogels en op

trekkende en overwinterende watervogels. Dit heeft te maken

met de belangrijke natuurwaarde als ‘wetland’ en de know-how

van de tellers. De grootste aandacht gaat dan ook uit naar de

vogels van vochtige, halfnatuurlijke graslanden en moerassen. 

W aar mogelijk wordt in deze rapportage aandacht gegeven aan

andere diergroepen.
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RESULTATEN
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5 BROEDVOGELS

5.1 SOORTEN  AANTALLEN

96 broedvogelsoorten

Rietzanger, talrijkste soort

broedvogellijst

In 2010 zijn in het onderzoeksgebied totaal 96 vogelsoorten als

broedvogel vastgesteld met totaal 4.700 broedparen (tabel 1).

Dat komt neer op 2,9 broedparen per ha landoppervlak.

In de bijlage achterin het rapport wordt van elke soort een stip-

penkaart gepresenteerd.

Rietzanger 513 Kokmeeuw 16
Fitis 364 Knobbelzwaan 16
Kleine Karekiet 335 Witte Kwikstaart 16
Rietgors 322 Kluut 15
Wilde Eend 221 Brandgans 13
Kievit 183 Buizerd 13
Meerkoet 175 Putter 13
Grauwe Gans 138 Goudvink 13
Tjiftjaf 136 Grauwe Vliegenvanger 12
Graspieper 132 Zomertaling 11
Scholekster 120 Boomkruiper 11
Grutto 109 Matkop 11
Winterkoning 99 Kleine Plevier 10
Blauwborst 98 Boompieper 10
Tureluur 92 Spreeuw 9
Merel 89 Ringmus 9
Sprinkhaanrietzanger 82 Wintertaling 9
Krakeend 82 Huismus 9
Grasmus 74 Wulp 8
Tuinfluiter 72 Vlaamse Gaai 8
Zwartkop 65 Grote Bonte Specht 8
Vink 56 Staartmees 7
Kuifeend 51 Roerdomp 6
Koolmees 49 Kwartel 6
Houtduif 49 Bruine Kiekendief 6
Fazant 46 Spotvogel 6
Bosrietzanger 45 Canadese Gans 5
Veldleeuwerik 45 Gekraagde Roodstaart 4
Slobeend 44 Havik 4
Snor 39 Visdief 4
Pimpelmees 37 Holenduif 4
Heggenmus 37 Soepgans 4
Waterral 36 Torenvalk 4
Fuut 38 Kauw 3
Roodborst 33 Groenling 3
Zanglijster 29 Kleine Bonte Specht 3
Watersnip 29 Roodborsttapuit 3
Gele Kwikstaart 28 Porseleinhoen 3
Zwarte Kraai 28 Boerenzwaluw 3
Bergeend 24 Ransuil 2
Kneu 24 Nachtegaal 2
Koekoek 24 Smient 2
Braamsluiper 20 Ekster 2
Baardmannetje 20 Grote Karekiet 1
Waterhoen 19 Grote Lijster 1
Nijlgans 16 Turkse Tortel 1
Kokmeeuw 16 IJsvogel 1
Knobbelzwaan 16 Sperwer 1
Waterhoen 19 Kerkuil 1
Nijlgans 16 Tortelduif 1

Tabel 1. Vastgestelde territoria van 96 soorten broedvogels in 2010
in de EHS Trynwâlden-Zwagermieden op volgorde van afnemende
talrijkheid. Rode lijstsoorten zijn dik gedrukt.
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top-tien

De vogelbevolking geeft een goed beeld van de landschapsty-

pen. De talrijkste vogelsoort is de Rietzanger met 513 paren.

Het is een moerasvogel en een voormalige Rode lijstsoort.

Beter kan het moerassige karakter en de bijzondere betekenis

van de EHS niet worden benadrukt. 

De top-tien van talrijkheid bestaat uit vier soorten moerasvogels

(Rietzanger, Kleine karekiet, Rietgors, Grauwe gans), twee

soorten van oeverrijk grasland en moeras (W ilde eend, Meer-

koet), twee soorten van kruidige graslanden (Kievit, Graspie-

per) en twee soorten van (kleinschalig) bos en struweel (Fitis,

Tjiftjaf).

5.2 MOERASVOGELS

karakteristieke moerasvogels

De moerassen in de EHS zijn bijzonder vogelrijk. Niet alleen

broeden er grote aantallen vogels, maar ook veel soorten. In

574 ha moerasgebied (35% van het landoppervlak) zijn 3019

broedparen vastgesteld (64% van alle broedparen). Dat komt

neer op 5,3 paar per ha. Buiten de moerassen in de EHS is dat

1,6 paar per ha. Behalve de karakteristieke moerasvogels, die

grotendeels op moerassen zijn aangewezen, broeden er tal van

soorten die ook elders terecht kunnen. Van de 96 vastgestelde

soorten broedden 78 soorten (ook) in moeras. 

Het onderzoeksgebied is voor karakteristieke moerasvogels

van grote betekenis, met name voor zangvogels en rallen. 

In 2010 zijn 14 soorten karakteristieke soorten moerasvogels

als broedvogel vastgesteld:

Roerdomp, Grauwe gans, Bruine kiekendief, Waterral, Porse-

leinhoen, Blauwborst, Sprinkhaanrietzanger, Snor, Rietzanger,

Bosrietzanger, Grote karekiet, Kleine karekiet, Baardmannetje

en Rietgors.

5.2.1 Soorten

Een aantal soorten wordt eruit gelicht. Vermeld is als de soort

op de Rode Lijst voorkomt of bijdraagt tot de aanwijzing en/of

instandhouding van de Vogelrichtlijn / Natura 2000:

Roerdomp  Rode Lijst

Natura 2000

Roerdomp:    De Roerdomp leidt in de EHS evenals elders in

Fryslân een tamelijk marginaal bestaan, maar is recent toch

toegenomen. Landelijk gezien is de trend onduidelijk (Boele

e.a. 2011). De populatie schommelt mogelijk tussen 200 en

300 paar. Goed ontwikkelde waterrietzones en jonge verlan-

dingsstadia komen in de EHS vrijwel niet meer voor. De Roer-

domp moet het doen met vrij recent ingerichte of recent vernat-

te moerassen, waar overgangszones van riet, water en land

aanwezig zijn. Twee territoria bij de Groote W ielen waren te

vinden in jong moeras in de polder W ielsicht en langs de Rijd.

In het vernatte moeras van het Houtwiel, waar de soort in 2005

ontbrak, werden nu vier territoria vastgesteld.

Grauwe Gans Grauwe gans:    De opmars van de Grauwe Gans in het onder-

zochte deel van de EHS is eind jaren negentig ingezet vanuit

het oosten. Dat is niet verwonderlijk, want ook landelijk neemt

de soort sterk toe (Boele e.a. 2011). In 2000 werden vier territo-

ria vastgesteld. In 2005 waren dat er al 30 en in 2010 138. De

‘exponentiële’ toename is typisch voor een soort die zich nieuw

vestigt in een geschikt leefgebied. De verwachting is dat de

aantallen op den duur stabiliseren. Het heeft tamelijk lang ge-
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duurd voordat deze inheemse soort zich ook in dit deel van de

Friese EHS heeft gevestigd. 

Bruine Kiekendief Natura 2000 Bruine Kiekendief:     De Bruine kiekendief is een karakteristie-

ke bewoner van rietmoerassen. In de tientallen jaren van her-

stel na de ineenstorting van de populaties in de jaren zestig van

de vorige eeuw nam het aantal broedparen in Nederland en

ook in de EHS gestaag toe. In 2000 werden er maar liefst 16

broedparen van deze roofridder vastgesteld op 1040 ha, waar-

van tien in het Groote W ielengebied. Sindsdien gaat de soort

sterk achteruit. In 2005 waren dat 12 broedparen op 1450 ha,

waarvan acht in het Groote W ielengebied. In 2010 werden er

nog maar zes broedparen vastgesteld op 1608 ha. De afname

is sterker dan bij de landelijke trend, waar de soort de laatste

jaren stabiliseert na sterke afname rond de eeuwwisseling

(Boele e.a. 2011).

Porseleinhoen  Rode Lijst

Natura 2000

Porseleinhoen:      In 2000 werden maar liefst 11 territoria vast-

gesteld. In 2005 bleef het bij één territorium. Favoriete biotoop

vormden jonge moerassen, waar lage kruidachtige vegetatie

aanwezig is in ondiep water. In 2000 waren deze biotopen rond

de Groote W ielen, Bouwepet en in mindere mate in het Hout-

wiel aanwezig. Met het ‘verouderen’ van de jonge moerassen

en de verdichting van de vegetatie verdween langzamerhand

ook de aantrekkelijkheid voor het Porseleinhoen. In 2010 ble-

ken de in 2006 sterk vernatte moerassen in het Houtwiel weer

nieuwe mogelijkheden te bieden. De enige drie territoria waren

daar te vinden. Het voorkomen van het Porseleinhoen is overi-

gens nogal wisselend. In sommige jaren is er sprake van een

invasie.

W aterral Waterral:     De soort vindt veel van zijn gading in de moeras-

sen van de EHS. Vooral jong moeras is in trek. W aterrallen

hebben een tamelijk wisselend voorkomen, afhankelijk van de

situatie elders in Europa. In 2010 werden 36 territoria vastge-

steld, waarvan 23 in het Houtwiel; verder in het Groote W ie-

lengebied (6), Bouwepet (4), Bûtenfjild (3), Zwagermieden (0).

Evenals voor het Porseleinhoen blijkt de vernatting van het

Houtwiel ook voor de W aterral zijn vruchten te hebben afgewor-

pen.  

Blauwborst Natura 2000 Blauwborst:    De afgelopen twintig jaar heeft de Blauwborst

zich sterk over Nederland uitgebreid. Fryslân vormde daarop

geen uitzondering. Ook in de EHS is dat het geval. In 2010

werden maar liefst 98 territoria gevonden. Overal waar (verruig-

de) rietlanden met struweel aanwezig zijn, broedt de Blauw-

borst: Groote W ielen (24), Bouwepet (6), Bûtenfjild (24), Hout-

wiel (28), Falomster Leyen (11), Zwagermieden (5).

Sprinkhaanrietzanger Sprinkhaanrietzanger:    De Sprinkhaanrietzanger is een soort

van vochtig tot droger moeras, met open plekken en verspreide

begroeiing. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meeste territo-

ria te vinden zijn in het Bûtenfjild (27), Houtwiel (15) en Groote

W ielen (18), waar deze landschapstypen volop te vinden zijn.

De overige territoria bevinden zich in de Falomster Leyen (10)

en de Zwagermieden (5). 

Snor  Rode Lijst

Natura 2000

Snor:     De favoriete biotoop van de Snor, vochtige tot natte

rietlanden met stevig, overjarig riet en brede rietkragen met

Kleine lisdodde en grote zeggen zijn vooral te vinden rond de
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Groote W ielen en in toenemende mate ook in het Houtwiel. De

meeste broedparen werden vastgesteld in het Houtwiel (23) en

Groote W ielen (12).De overige vier broedparen bevonden zich

in het Bûtenfjild (2) en in de Bouwepet (2). 

Bosrietzanger Bosrietzanger:      De Bosrietzanger is een soort van rietmoe-

rassen en rietoeverzones met verspreide boomopslag. De

Groote W ielen met zijn 20 km oeverlengte herbergde de mees-

te territoria (23). De overige territoria waren te vinden in het

Bûtenfjild (5), Falomster Leyen (10), Houtwiel (4) en Zwager-

mieden (3). In de Bouwepet werd de soort ditmaal niet vastge-

steld. 

Rietzanger Natura 2000 Rietzanger:      De Rietzanger staat niet meer op de Rode Lijst,

gezien de landelijke vooruitgang van de laatste 20 jaar (Boele,

2011). Met 513 broedparen is het de talrijkste broedvogel in de

EHS. Het afwisselende landschap biedt de Rietzanger grote

mogelijkheden. De vogel kan er terecht in natte rietvegetaties,

rietkragen, drogere rietvegetaties en rietruigten met of zonder

boompjes, moerassige hoge pioniervegetaties en oeverzones.

De broedparen zijn als volgt verdeeld: Groote W ielen (197), de

Bouwepet (40), Bûtenfjild (99), Houtwiel (128), Falomster Leyen

(32) en Zwagermieden (17). In het Groote W ielengebied wordt

extra geprofiteerd van de 20 km lengte aan oeverzones, met op

diverse plaatsen goed ontwikkelde rietkragen. Het aantal

broedparen in het Houtwiel is na een dip in 2005 weer helemaal

terug op het niveau van 2000.

Grote Karekiet Rode Lijst

Natura 2000

Grote Karekiet:    Voor het eerst werd in de onderzoeksjaren

één territorium vastgesteld in de EHS. In het Bûtenfjild langs de

oever van de Swarte Broek. Het broeden is waarschijnlijk suc-

cesvol geweest, want er zijn waarnemingen van een oudervo-

gel met voer in de bek. In de EHS is maar weinig broedgele-

gendheid voor deze soort te vinden. De soort broedt in stevig

waterriet, dat bij het ontbreken van dynamiek in de oppervlakte-

waterpeilen niet goed gedijt. Een keer eerder, in de jaren tach-

tig van de vorige eeuw, is een territorium vastgesteld in de EHS

(Groote W ielen). In waterriet aan de noordoever van het

Sierdswiel bij de Buisman-eendenkooi.

Kleine Karekiet Kleine Karekiet:     Veruit de meeste territoria zijn aangetroffen

in het Groote W ielengebied (127). Dat is niet verwonderlijk met

de 20 km lengte aan oevers met goed ontwikkelde rietkragen.

De Kleine karekiet voelt zich daar als soort van in het water

staand riet zeer op zijn plek. Ook in het Bûtenfjild (69) en Hout-

wiel (68) bevinden zich veel broedparen. Daar wordt vooral

gebroed in de oeverzones langs de vaarten en slenken. Maar

ook deels dichtgegroeide sloten met veel riet zijn zeer in trek.

De overige territoria liggen in de Falomster Leyen (44) en Zwa-

germieden (10).

Baardmannetje Baardmannetje:     Maar liefst 20 territoria werden vastgesteld

tegen maar drie territoria in 2005 en 14 in 2000. Ook in de Lau-

wersmeer bleek 2005 een slecht jaar voor het Baardmannetje

(Kleefstra & de Boer 2009). Een landelijke trend is niet voor-

handen. Bij de Groote W ielen waren 17 territoria te vinden,

bijna alle in de overjarige rietlanden van de Gelte Herne en de

Koekoekspetten. Voor het eerst werden ook drie territoria vast-

gesteld in het Houtwiel, waar na de vernatting in 2006 de rietve-

getaties weelderiger worden.
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Soort Groote
Wielen

Bouwepet Bûtenfjild Houtwiel Falomster
Leyen

Zwager-
mieden

totaal

roerdomp 2 0 0 4 0 0 6

grauwe gans 34 6 30 49 2 17 138

bruine kiekendief 3 0 0 3 0 0 6

waterral 6 4 3 23 0 0 36

porseleinhoen 0 0 0 3 0 0 3

blauwborst 24 6 24 28 11 5 98

sprinkhaanrietzanger 16 9 27 15 10 5 82

snor 12 2 2 23 0 0 39

rietzanger 197 40 99 128 32 17 513

bosrietzanger 23 0 5 4 10 3 45

kleine karekiet 127 17 69 68 44 10 335

grote karekiet 0 0 1 0 0 0 1

baardmannetje 17 0 0 3 0 0 20

rietgors 98 36 65 66 31 26 322

aantal soorten 12 8 10 13 7 7 14

totaal aantal paren 559 120 325 417 140 83 1644

Tabel 2. Voorkomen van 14 karakteristieke broedvogelsoorten van moerassen in deelgebieden van de EHS
Trynwâlden-Zwagermieden in 2010. Rode lijstsoorten zijn vet gedrukt.

Rietgors

verdwenen

Rietgors:    De Rietgors is een algemene broedvogel in de ge-

hele EHS en broedt overal waar riet en riet(gras)ruigtes voorko-

men. De meeste van de 322 territoria zijn vastgesteld in het

westelijk en middendeel van de EHS: Groote W ielen (98) en

Bûtenfjild (65) en Houtwiel (66). De overige waren te vinden in

de Bouwepet (36), Falomster Leyen (31) en Zwagermieden

(26).   

overige soorten:    Van de Buidelmees en Tafeleend werden in

2010 geen territoria meer vastgesteld. Beide soorten gaan ook

landelijk als broedvogel achteruit (Boele e.a. 2011)

5.2.2 Gebieden

waar broeden ze? Tabel 2 geeft de verdeling van de territoria van 14 vastgestelde

soorten karakteristieke moerasvogels over de zes deelgebie-

den.

De grootste verscheidenheid aan moerasvogels broedt in het

Groote W ielengebied en het Houtwiel (12 en 13 soorten). Maar

ook het Bûtenfjild is met 10 soorten een goed broedgebied. De

grootste aantallen zijn te vinden in het Groote W ielengebied.

Afgemeten aan voorkomen van Rode Lijstsoorten blijkt het

Houtwiel in 2010 het hoogst te scoren met 30 territoria van drie

soorten: Roerdomp, Porseleinhoen en Snor.

Groote W ielengebied De aantrekkingskracht van het Groote W ielengebied voor (be-

dreigde en kwetsbare) soorten moerasvogels hangt samen met

de relatief forse oppervlakte en de landschappelijke afwisseling

met meren, vaarten en oeverzones, natte en drogere gebieden,

jonge en oude moerassen en vochtige graslanden. De aanwe-

zigheid van goed ontwikkelde, deels overjarige, natte rietvege-

taties is vooral voor soorten als Bruine kiekendief, Snor en
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Houtwiel

Baardmannetje, die vooral in het Groote W ielengebied voorko-

men, van grote betekenis.

Het Groote W ielengebied herbergt tezamen met het Bûtenfjild

de oudste moerasgebieden, maar heeft toch nog een vrij open

karakter. Het Bûtenfjild is meer besloten door de aanwezigheid

van grotere en kleinere oppervlakten moerasbos.

Sinds de verhoging van het waterpeil in 2006 is de betekenis

van het Houtwiel voor bedreigde en kwetsbare soorten moeras-

vogels sterk vergroot. De rietvegetaties zijn volop in ontwikke-

ling met veel variatie van nat/droog en dicht/open en veel over-

jarig riet. Met name Roerdomp, Porseleinhoen, W aterral en

Snor zijn er sterk toegenomen. Het is interessant om te zien of

met het ouder en compacter worden van de rietvegetaties deze

betekenis zich in de toekomst kan handhaven.

5.2.3 Moerastypen

oud moeras

jong moeras

Het als ‘jong moeras’ getypeerde biotoop is intussen al meer

dan 15 jaar oud en de verschillen in vogeldichtheid met ‘oud

moeras’ vervagen al wat voor sommige soorten. De Snor en in

mindere mate de Rietzanger laten in 2010 de grootste dichthe-

den zien in jong moeras (zie bijlage 3). Dit komt vooral op het

conto van het Houtwiel, waar de rietvegaties zich sterk ontwik-

kelen en beide soorten sterk zijn toegenomen. Oud moeras

blijkt nog favoriet bij een aantal rietzangvogels: Kleine Karekiet

en Baardmannetje, Bosrietzanger, Blauwborst en Sprinkhaan-

rietzanger. Alle soorten van goed ontwikkelde, natte, overjarige

rietvegetaties en rietkragen, hetzij moeras met aanwezigheid

van struikopslag of klein geboomte. 

Oud moeras met verspreid struweel en geboomte bleek ook

favoriet bij overige soorten als Koekoek, Buizerd, Goudvink,

Kleine Bonte Specht, Matkop en Boompieper.

Jong moeras is overwegend meer in trek bij rallen, die het moe-

ten hebben van lagere kruidige vegetaties op natte ondergrond,

zoals W aterral en Porseleinhoen. Bruine kiekendief en Rietgors

kunnen in beide landschapstypen goed uit de voeten.

De jonge moerassen, met veel poelen en half onder water

staande halfopen, kruidige vegetatie en weinig riet, bleken in

2000 vooral voor diverse soorten watervogels als Krakeend,

Slobeend, Zomertaling, Kuifeend en Meerkoet een eldorado.

De dichtheden waren er veel hoger dan in de oudere moeras-

sen met veel dichtere rietvegetaties. Nu tien jaar later de jonge

moerassen meer ontwikkeld zijn, blijkt dat die hoge dichtheden

slechts tijdelijk waren.

5.3 GRASLANDVOGELS    

primaire en secundaire weidevogels

Het grootste deel van het landoppervlak van de EHS bestaat uit

grasland in diverse vormen (1007 ha). Hierop bevonden zich

1332 broedparen, verdeeld over 62 soorten. De vogeldichtheid

op grasland is van nature veel lager dan in moeras. Dat geldt

ook in het onderzoeksgebied (1,3 tegen 5,3 paar/ha). 

In dit rapport worden twaalf karakteristieke graslandvogels

besproken. Daartoe geput uit de ‘primaire’ en ‘secundaire’ wei-

devogelsoorten (Verstrael e.a. 1987), die in meerdere of minde-

re mate aangewezen zijn op graslanden. Hierbij zijn veel be-

dreigde soorten. Tabel 3 toont een overzicht van broedparen

van de primaire weidevogels in deelgebieden van de EHS.
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Soort Groote
Wielen

Bouwepet Bûtenfjild Houtwiel Falomster
Leyen

Zwager-
mieden

totaal

zomertaling 3 0 1 5 0 2 11

slobeend 9 4 2 12 0 17 44

scholekster 30 2 12 4 2 70 120

kievit 53 5 15 16 0 94 183

kluut 13 0 0 0 0 2 15

watersnip 5 0 5 5 0 14 29

grutto 40 0 0 4 0 65 109

wulp 3 0 1 2 0 2 8

tureluur 34 3 6 4 0 45 92

veldleeuwerik 39 0 6 0 0 0 45

graspieper 38 6 42 11 0 35 132

gele kwikstaart 25 0 1 0 0 2 28

aantal soorten 12 5 9 9 1 11 14

totaal aantal paren 292 20 91 63 2 348 816

Tabel 3. Voorkomen van 12 karakteristieke broedvogelsoorten van graslanden in deelgebieden van de EHS
Trynwâlden-Zwagermieden in 2010. Rode lijstsoorten zijn vet gedrukt.

5.3.1 Soorten

lijst met graslandvogels Van de 27 soorten primaire en secundaire weidevogels zijn in

2000 in de EHS 19 soorten als broedvogel vastgesteld. Een

aantal kwetsbare of bedreigde soorten wordt nader besproken.

Zomertaling Rode Lijst

Zomertaling:     De in het verleden sterk geslonken Nederland-

se populatie is de laatste tien jaar licht dalend tot min of meer

stabiel (Boele, 2011). De Zomertaling broedt in de EHS in

vochtige, kruidenrijke graslanden en jonge moerassen. In 2010

zijn 11 broedparen vastgesteld tegen vijf in 2005. Het Houtwiel,

waar toen geen territoria werden vastgesteld, spande nu de

kroon met vijf territoria.

Slobeend Rode Lijst Slobeend:     De Slobeend herstelde zich met 44 territoria in

2010 weer van de dip in 2005 toen er nog maar 27 territoria

werden vastgesteld tegen 42 in 2000, terwijl de Zwagermieden

toen nog niet in het onderzoek was opgenomen. Opvallend was

dat de dichtheid in jong moeras (6,9 /100 ha) veel groter was

dan op grasland (2,7 /100 ha winterpoldergrasland).

Kluut Natura 2000 Kluut:    In 2010 werden 15 territoria gemeld. In de Ryptsjerk-

sterpolder (Groote W ielen) vestigde zich een kleine kolonie van

13 broedparen op een schaarsbegroeid eilandje in de Klaas

Harmspoel. De andere twee broedparen bevonden zich in de

Zwagermieden. De laatste tientallen jaren wijkt een klein deel

van de Kluten uit naar het binnenland om te broeden. De

W addenzee-kustpopulatie heeft te maken met meer predatie

dan vroeger. Daarom proberen sommige Kluten het elders; hier

en daar met succes. 

W atersnip  Rode Lijst

Natura 2000

Watersnip:     De 27 broedparen die in 2010 zijn aangetroffen,

laten zien dat de W atersnip zich in de EHS tamelijk goed hand-

haaft. In 2000 werden 15 broedparen vastgesteld. Toen deed
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de Zwagermieden echter nog niet mee. In de Zwagermieden

werden in 2010 14 broedparen vastgesteld. Dat wekt geen

verwondering, want de soort is in alle ‘mieden-gebieden’ in

Oost-Fryslân goed vertegenwoordigd.

Grutto  Rode Lijst Grutto:     Evenals elders in Nederland daalt het aantal broed-

paren gestaag. De 109 broedparen waren onregelmatig ver-

deeld over de EHS. De beste grutto-biotopen bevinden zich in

de Binnemiede / W eeshuispolder (Groote W ielen), waar de 

soort redelijk standhoudt en in de Zwagermieden, waar na de

recente (landschappelijke) herinrichting de achteruitgang een

halt toegeroepen lijkt. In beide gebieden wordt de laatste jaren

een weidevogelbeheer gevoerd, waarbij vernatting een belang-

rijke rol speelt en speciale aandacht gegeven wordt aan het

afstemmen van het landgebruik op de broed- en leefomstandig-

heden van de vogels. In het Houtwiel is de soort bijna verdwe-

nen.

Tureluur  Rode Lijst Tureluur:     De Tureluur heeft zich in de EHS met 92 broedpa-

ren in 2010 tamelijk goed gehandhaafd tegen 94 in 2005. De

verdeling van de broedparen vertoont gelijkenis met die van de

Grutto. Ook hier vormen de Groote W ielen en de Zwagermie-

den de bolwerken.

Gele Kwikstaart Gele Kwikstaart:    Het gros van de 28 broedparen van de Gele

Kwikstaart bevindt zich rond de Groote W ielen. Vooral in de

zomerpolders in de Ryptsjerksterpolder is de dichtheid zeer

hoog. Maar ook in de winterpolders van de Binnemiede / W ees-

huispolder broedt de soort.

Veldleeuwerik  Rode Lijst Veldleeuwerik:     De Veldleeuwerik broedt vooral in het uiterste

westen van de EHS, waar de kruidige winterpolder-graslanden

in de Binnemiede & W eeshuispolder op veen en klei-op-veen-

van oudsher favoriet zijn bij deze bedreigde soort. Maar liefst

39 van de 45 broedparen werden daar gevonden. Opvallend is

het niet voorkomen van de Veldleeuwerik in de Zwagermieden.

Het voorkomen van de Veldleeuwerik in winter- en zomerpol-

ders is sowieso zeer heterogeen (Nijland, 2012)

Graspieper  Rode Lijst Graspieper:    Graspiepers broeden in tamelijk grote aantallen

verspreid in de EHS. Ze zijn vooral te vinden op graslanden

maar ook op kleine stukjes grazig land nabij of in moerasge-

bied. De grootste aantal zijn aangetroffen in de Groote W ielen,

Bûtenfjild en Zwagermieden. Landelijk en ook in Fryslân kent

de soort tamelijk stabiele populaties.

overige soorten Overige soorten:     Overige soorten weidevogels die zijn aan-

getroffen zijn: W ilde eend (zeer talrijk), Krakeend (vrij talrijk),

Kuifeend (vrij talrijk), Meerkoet (talrijk), Gele kwikstaart (vrij

schaars) en de kolonievogels Kokmeeuw en Visdief (schaars).

5.3.2 Dichtheden

referentie De dichtheden in de EHS worden in tabel 4 voor een aantal

soorten primaire weidevogels vergeleken met die van de refe-

rentie ‘veenweidevogelreservaten’ van het W eidevogelmeetnet

Friesland in 2007/2008. Uitgelicht worden de zomer- en winter-

poldergraslanden in de EHS en de twee beste weidevogelge-

bieden in de EHS: Binnemiede/W eeshuispolder en Zwagermie-

den.
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Soort grasland
zomerpolders

grasland 
winterpolders

Binnemiede /
Weeshuispol-

der

Zwagermieden referentie

zomertaling 0,9 0,7 1,7 0,6 1,0

slobeend 0,0 2,7 2,8 4,7 3,5

kievit 13,0 17,5 14,0 26,1 18,4

scholekster 2,8 11,3 10,6 19,4 5,8

watersnip 0,0 2,9 2,2 3,9 5,7

grutto 0,0 11,9 21,8 18,0 20,0

wulp 0,9 0,8 1,7 0,6 2,3

tureluur 5,6 9,1 14,5 12,5 9,5

veldleeuwerik 0,0 5,0 21,8 0,0 9,1

graspieper 8,3 11,9 15,1 9,7 14,7

gele kwikstaart 7,4 2,0 3,9 0,6 4,1

Tabel 4. Gemiddelde dichtheden van een aantal karakteristieke graslandvogels (alle primaire weidevogels) in de
EHS Trynwâlden-Zwagermieden en in de referentie ‘veenweidevogelreservaten’ van het Weidevogelmeetnet
Friesland gemiddeld over de jaren 2007/2008. Weergegeven worden de dichtheden in twee graslandtypen:
zomer- en winterpolders en in twee belangrijke weidevogelreservaten: Binnemiede/Weeshuispolder en Zwager-
mieden.

De gemiddelde dichtheden in de EHS van Slobeend, W atersnip

en W ulp zijn veel lager dan in de referentie. Scholekster en

Tureluur hebben grotere dichtheden dan in de referentie.

De Gele kwikstaart laat in de zomerpolders veel hogere dicht-

heden zien dan in de referentie. De Binnemiede / W eeshuispol-

der springt eruit met hoge dichtheden van Scholekster, Ture-

luur en vooral Veldleeuwerik. De Zwagermieden laat vooral

hoge dichtheden zien van Slobeend, Scholekster en Kievit.

5.3.3 Gebieden

Binnemiede & W eeshuispolder

Zwagermieden

De grootste aantallen weidevogels broeden in het Groote W ie-

lengebied (180 ha.) en in de Zwagermieden (360 ha.). Ook de

verscheidenheid is er groot, met 17 resp. 16 primaire en secun-

daire weidevogelsoorten. Dat ligt met name aan de grote op-

pervlakte, het gevoerde weidevogelbeheer en het voorkomen

van winter- en zomerpolders. Gemeten naar de criteria van het

W eidevogelmeetnet Friesland vallen de Binnemiede / W ees-

huispolder (Groote W ielen) en de Zwagermieden met ‘W MF-

scores’ van 223 en 175 in de categorie ‘goed weidevogelge-

bied’ (Nijland, 1999). Hoewel de dichtheden voor de meeste

soorten veel lager zijn dan tien jaar geleden toen het eerste

onderzoek plaatsvond, is de betekenis van beide gebieden voor

een rijk geschakeerde weidevogelgemeenschap nog groot.

Zeker, gezien de landelijk dalende populaties.

5.3.4 Graslandtype

zomerpoldersoorten Van de meeste soorten blijken de dichtheden in zomerpolder-

graslanden met laat op gang komende vegetaties en plaatselij-

ke dominantie van Rietgras veel lager dan in winterpoldergras-

landen. Dit geldt echter niet voor de Gele kwikstaart, die juist in

zomerpolders relatief talrijk is met een dichtheid van 7,4 paar

/100 ha, tegen 2,0 paar/ha in winterpolders. In de studie van

Nijland (2012) komen met name W ulp, Gele Kwikstaart, Kwar-

tel en Veldleeuwerik als ‘zomerpoldersoorten’ naar voren. In de

EHS wordt dit alleen bevestigd door de Gele Kwikstaart.
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5.4 OVERIGE SOORTEN

De overige broedvogels behoren grotendeels tot de categorie

bos- en struweelvogels. Ze komen voor in de hele EHS, maar

een groot deel broedt in de moerassen van het Bûtenfjild en de

moerasgebiedjes bij de Falomsterfeart. Vooral het Ottema-

W iersma reservaat en delen van de Sippenfennen vormen

aantrekkelijke biotopen voor deze soorten. Sommige soorten

zoals Goudvink, Kneu, Roodborst, Staartmees, Boompieper en

Zwartkop zijn vooral daar te vinden.

De volgende Rode Lijstsoorten zijn aangetroffen: Kneu, Koe-

koek, Matkop, Ringmus, Huismus, Spotvogel, Tortelduif en

Nachtegaal.  

5.5 TRENDS

5.5.1 Methode

Nu we beschikken over de gegevens van 2000, 2005 en 2010

rijst de vraag naar toename en afname van soorten. Dat is

geen eenvoudig probleem. W eliswaar bestrijken de gegevens

een 11-jarige periode, maar er is slechts informatie voorhanden

over drie jaren. Omdat informatie over de tussenliggende jaren

ontbreekt, is de jaarlijkse variatie in de aantallen niet vast te

stellen, waardoor trendindexen niet goed kunnen worden bere-

kend. Een ander probleem is dat niet bij elke telling dezelfde

gebiedsbegrenzing is gehanteerd. Het meest in het oog sprin-

gende verschil is dat de Falomster Leyen en Zwagermieden in

2000 niet zijn geïnventariseerd en in 2005 en 2010 wel. 

Om deze problemen te ondervangen is gekozen voor de vol-

gende aanpak. De aantallen broedparen zijn gecorrigeerd voor

het verschil in geïnventariseerd gebiedsoppervlak in de drie

onderzoeksjaren. Met lineaire regressie is daarna voor 86 soor-

ten de jaarlijkse procentuele aantalsverandering vastgesteld.

Incidentele broedvogels zijn niet meegenomen. Een soort kwa-

lificeert zich als toegenomen of afgenomen bij een gemiddelde

jaarlijkse verandering van minimaal 2,5%. Om de verandering-

en in de EHS te kunnen vergelijken met de landelijke trend is

deze procedure ook toegepast op de landelijke indexen (bron

SOVON / CBS) van de betrokken onderzoeksjaren. Het resul-

taat is weergegeven in tabel 5. 

Uit de resultaten blijkt dat de vogelbevolking in de EHS en de

diversiteit tamelijk goed op peil is gebleven de afgelopen tien

jaar. Van de 86 onderzochte soorten zijn er 32 vooruitgegaan;

21 soorten waren stabiel en 33 soorten zijn afgenomen.

5.5.2 Toe- en afname van soorten

graslanden

meeste soorten afname

Uit de gegevens blijkt dat achteruitgang vooral heeft plaatsge-

vonden in de graslanden. Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur,

W atersnip, W ulp, Veldleeuwerik, W ilde eend, Slobeend zijn alle

(sterk) afgenomen. Alleen Graspieper en Krakeend lieten een

toename zien, terwijl Zomertaling en Gele kwikstaart zich hand-

haafden. Deze trend is in overeenstemming met het landelijk

beeld. Er zijn twee vogelrijke graslandgebieden in de EHS over.

In het westen, bij de Groote W ielen, zijn dat de Binnemiede &

W eeshuispolder waar met name de waterhuishouding is verbe-

terd met hogere slootpeilen en plaatselijke vernatting (Grutto,



-21-

moerassen

meeste soorten stabiel of toename

Tureluur, Veldleeuwerik) en de zomerpolders De W arren en

Ryptsjerkster zomerpolder (Gele kwikstaart). En in het uiterste

oosten van de EHS is het de Zwagermieden (Kievit, Scholek-

ster, Tureluur), waar sinds enkele jaren na herinrichting het

beheer veel effectiever op weidevogels is afgestemd.

De moerassen laten een ander beeld zien. Moerasvogels als

Baardmannetje, Blauwborst, Brandgans, Canadese Gans,

Grauwe gans, Roerdomp en Snor zijn toegenomen. Andere

soorten als Bosrietzanger, Rietzanger, Kleine karekiet en

Sprinkhaanrietzanger hebben zich gehandhaafd. Maar ook

overige soorten die in de EHS (voornamelijk) in moeras broe-

den zoals Boompieper, Goudvink, Grauwe vliegenvanger, Koe-

koek en Nijlgans laten een toename zien.

Reden genoeg om de moerassen nader te bekijken.

5.5.3 Moerasvogels

ontwikkeling jonge moerassen

Enige jaren voor de onderzoeksperiode (tweede helft van de

jaren negentig van de vorige eeuw) is de oppervlakte aan moe-

ras in de EHS uitgebreid ten koste van graslandgebied. De

nieuwe ingerichte moerassen hebben intussen een ontwikke-

ling doorgemaakt, waarbij rietvegetaties zijn toegenomen meer

ontwikkeld en de eerste verspreide boompjes zich hebben ge-

vestigd. Daarnaast hebben de bestaande, oudere moerassen

zich verder ontwikkeld tot halfopen gebieden met verspreid

geboomte en gedeelten moerasbos.

Om te onderzoeken in hoeverre de ontwikkeling van de jonge

moerassen van invloed is geweest op de vogelbevolking zijn de

broedvogeldichtheden in jonge moerassen vergeleken met die

in ouder bestaand moeras (figuur 9). Gekeken is naar het aan-

deel van broedparen in 2000 en de veranderingen daarin in het

Trend soorten

toename (EHS en NL) Baardmannetje, Blauwborst, Brandgans, Canadese gans, Grauwe gans, Goud-
vink, Kleine bonte specht, Krakeend, Nijlgans, Pimpelmees, Putter, Zwartkop   

toename (EHS), stabiel of afname (NL) Boomkruiper, Boompieper, Graspieper, Grauwe vliegenvanger, Havik, Kleine
plevier, Kluut, Koekoek, Koolmees, Kwartel, Ringmus, Roerdomp, Snor, Tjiftjaf,
Torenvalk, Tuinfluiter, Vink

stabiel (EHS), afname (NL) Kokmeeuw, Matkop, Zomertaling

stabiel (EHS), toename (NL geen

afname (EHS), stabiel of toename (NL) Bergeend, Bruine kiekendief, Ekster, Fazant, Grasmus, Gekraagde roodstaart,
Holenduif, Kuifeend, Meerkoet, Roodborst, Tafeleend, Staartmees, Visdief,
Vlaamse gaai, Watersnip, Winterkoning, Witte kwikstaart, Zwarte kraai

afname (EHS, afname (NL) Buidelmees, Grutto, Kievit, Porseleinhoen, Scholekster, Slobeend, Tureluur,
Veldleeuwerik, Waterhoen, Waterral, Wilde eend, Wulp

nieuwkomers of herintreders (EHS) ge-
durende de periode 2000-2010

Brandgans, Groenling, Kleine bonte specht, Wintertaling

verdwenen (EHS) in de periode 2000-
2010

Buidelmees, Kolgans, Tafeleend

stabiel of onduidelijk overige soorten

Tabel 5. Trend van 86 broedvogelsoorten in de EHS Trynwâlden-Zwagermieden (EHS) en in Neder-

land (NL), gebaseerd op de jaren 2000, 2005 en 2010. 
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daarop volgende decennium met als meetjaren 2000, 2005 en

2010.  

Uit de figuur blijkt dat het aandeel van de meeste rietzangvo-

gels in de jonge, zich ontwikkelende moerassen is toegenomen

ten opzichte van de oudere, bestaande moerassen. De aande-

len van de Bosrietzanger (vooral te vinden in randsituaties zo-

als meer- en slootoevers) en de Rietgors (broedend in alle riet-

en moerastypen) zijn tamelijk stabiel. Bij al deze soorten is het

aandeel in jonge moerassen in 2000 nog tamelijk klein (20-

40%), maar stijgt het aandeel in de jaren daarna. Bij de Riet-

gors is het aandeel 50%; de soort is gelijkelijk verdeeld over

jong en oud moeras en dat verandert niet in de periode daarna.

Bij de meeste watervogels ligt dit anders. Bij deze soorten is

het aanvankelijk aandeel in jong moeras in 2000 groot (60-

100%) maar stabiel (Slobeend, Meerkoet, Kuifeend) of dalend

(W ilde eend, Krakeend, Grauwe gans) in de jaren daarna. De

Slobeend broedt vrijwel alleen in jong moeras. Bij de Grauwe

gans vonden de eerste vestigingen plaats in jong moeras, maar

daarna werden ook oudere moerassen aangesproken.

5.5.4 Houtwiel

Effect van de vernatting van het Hout-

wiel

Het aandeel van jong moeras bij de broedparen van Porselein-

hoen en W aterral in 2000 bedroeg zo’n 60-70%. Dat aandeel is

in de jaren daarna gegroeid. Dit komt grotendeels op het conto

van het Houtwiel, waar na de vernatting in 2006 voor deze

soorten een gunstige situatie ontstond. De Roerdomp heeft in

de onderzoeksperiode alleen maar in jong moeras gebroed en

is in het Houtwiel vanaf 2006 spectaculair gegroeid van 0-1

naar 4-5 broedparen. Genoemde soorten hebben baat bij dyna-

Figuur 9. Verdeling broedvogeldichtheden over jong en oud moeras:
1) Aandeel (%) broedparen in jong moeras per 100 ha van beide
moerastypen in 2000; 2) trend (%) in het aandeel in jong moeras
over de jaren 2000, 2005 en 2010.
Verklaring: BM=Baardmannetje; Sn=Snor; KK=Kleine karekiet;

RZ=Rietzanger; PH=Porseleinhoen; WR=Waterral; BrK=Bruine kie-
kendief; BB=Blauwborst; SZ=Sprinkhaanrietzanger; B= Bosrietzan-
ger; RG=Rietgors; RD=Roerdomp; SE=Slobeend; MK=Meerkoet;
KE=Kuifeend; WE=Wilde eend; KrE=Krakeend; GGa=Grauwe gans
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mische waterpeilen die helaas (nog) niet gerealiseerd zijn en

ook niet eenvoudig gesimuleerd kunnen worden. W aarschijnlijk

zal het positieve effect van de vernatting voor deze soorten op

den duur wat wegebben. Ook rietzangvogels hebben baat ge-

had van de vernatting in het Houtwiel. Veel rietvegetaties staan

nu met de voeten in het water en zullen zich verder kunnen

ontwikkelen. Soorten als Rietzanger, Kleine Karekiet, Snor en

Baardmannetje kunnen hierbij goed gedijen. 

Figuur 10 toont de aantallen broedparen van moerasvogels in

het Houtwiel in 2000, 2005 en 2010. 

5.5.5 Winst en verlies

ganzen

De toename van een aantal soorten weerspiegelt het landelijk

beeld. Het zijn veelal soorten die zich de laatste decennia over

Nederland hebben verspreid of uitgebreid waar geschikt leefge-

bied aanwezig is. Hierbij behoren verschillende ganzensoorten:

Brandgans, Canadese Gans, Nijlgans en Grauwe Gans. Het

moet gezegd worden dat de vestiging en toename van deze

soorten in de EHS pas tamelijk laat op gang is gekomen, vanaf

eind jaren negentig van de vorige eeuw. Vooral de exponentiële

toename van de Grauwe Gans is spectaculair. Naar verwach-

ting zal de groei uiteindelijk afvlakken, zoals dat ook elders in

Friese moerasgebieden is gebeurd.

Ook voor soorten als Baardmannetje en Blauwborst was er al

potentiëel leefgebied (overjarig rietland) aanwezig dat in de

periode 2000-2010 alleen maar is uitgebreid. De uitbreiding van

de Krakeend heeft vooral plaatsgevonden op de graslanden.

De Goudvink verovert steeds meer terrein in parkachtige land-

schappen. Maar ook oude halfopen moerassen met rietland,

struweel en verspreid geboomte zijn in trek en zijn in de EHS in

voldoende mate te vinden. Ook de zangvogels als Pimpelmees,

Putter en Zwartkop en de Kleine Bonte Specht hebben hier

blijkbaar van geprofiteerd.

 

Figuur 10. Aantallen broedparen van moerasvogels in het

Houtwiel in de periode 2000-2010.
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verdwenen soorten en nieuwkomers

W anneer we de lijst met broedvogels van 2010 vergelijken met

die van 2000 en 2005 dan blijken er soorten te zijn verdwenen

en bijgekomen. Meestal gaat het om zeer schaarse soorten.

Verdwenen als broedvogel zijn: Buidelmees, Oeverzwaluw,

Tafeleend, W ielewaal en Zwarte roodstaart. Voor de Tafeleend,

die van oudsher in de oeverlanden van de Groote W ielen,

broedde is dit mogelijk het einde als broedvogel in de EHS.

Nieuw verschenen zijn: Boerenzwaluw, Groenling, Ransuil,

Turkse tortel en Tortelduif. De Boompieper en Canadese gans,

die in 2000 van de partij waren, ontbraken in 2005, maar wer-

den 2010 opnieuw vastgesteld. De Boompieper heeft in 2005

mogelijk wel in de EHS gebroed (Bûtenfjild), maar is toen aan

de aandacht ontsnapt.

6 TREKVOGELS & WINTERGASTEN

watervogels Sinds het ontstaan van de W ielenwerkgroep in 1978 is de bete-

kenis van het Groote W ielengebied voor trekkende en overwin-

terende watervogels duidelijk naar voren gebracht. Door de

regelmatige aanwezigheid van grote aantallen vogels (ganzen,

eenden, steltlopers en meeuwen) is het onderzoeksgebied van

internationale betekenis. 

Over de andere gebieden in de EHS was minder bekend. De

watervogeltellingen hebben hierin meer klaarheid gebracht. 

6.1 SOORTEN

Achtereenvolgens passeren de belangrijkste soorten: Kolgans,

Brandgans, Smient, Krakeend, W intertaling, Slobeend, Scho-

lekster, Kemphaan, W atersnip, Grutto en Regenwulp de revue. 

Tabel 6 geeft de vastgestelde jaarmaxima van deze soorten.

Kolgans Kolgans:     Van half oktober tot maart verblijven als regel grote

aantallen Kolganzen in de EHS en wijde omgeving. De ganzen

slapen ‘s nachts in het Groote W ielengebied (Ryptsjerksterpol-

der) en bij vorst op het Sierdswiel. Overdag wordt gras gegeten

op de omliggende graslanden, voor het grootste deel buiten de

EHS-telgebieden. De totale ‘W ielen-populatie’ wordt geschat op

15.000-20.000 vogels. Tijdens de watervogeltellingen werden

gemiddeld jaarlijks maximaal 4500 Kolganzen binnen de EHS-

telgebieden aangetroffen.

Brandgans Brandgans:     De grootste aantallen Brandganzen zijn aanwe-

zig van november tot maart. Overdag wordt vaak samen met

Kolganzen gefoerageerd op graslanden en ‘s nachts slapen de

vogels in de Ryptsjerksterpolder. De ‘W ielen-populatie’ wordt

geschat op 12.000-15.000 vogels. Gemiddeld zoeken maxi-

maal 4000 ganzen voedsel binnen de EHS-telgebieden, het

grootste deel in de W eeshuispolder.

Krakeend Krakeend:     Het gehele jaar kan de Krakeend in de EHS wor-

den gezien. De grootste aantallen worden geteld tijdens de trek

in september en oktober. De meeste vogels worden gezien in

het Groote W ielengebied, Bouwepet en Houtwiel. De totale

populatie wordt geschat op 200-250 vogels. Dat is minder dan

in 2005 en ongeveer even veel als in 2000. De vogels verblijven
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ganzen (winteraantallen) 2006 2007 2008 2009 2010 gemiddeld
jaarmaximum

kolgans* (SLG) 15100 16700 12800 14500 16000 15000

brandgans (SLG) 12800 14000 12200 9300 10200 12000

grauwe gans 800 880 542 547 1153 800

eenden (jaaraantallen)

slobeend 270 540 592 242 222 380

smient 3800 3500 3700 2620 3200 3400

krakeend 116 190 109 124 180 150

wintertaling 2200 1420 637 1033 1366 1300

kuifeend 208 135 126 107 144 140

steltlopers (jaaraantallen)

grutto                    (SLS) 800 1153 1376 1107 620 1000

kemphaan             (SLS) 39 54 130 135 91 90

watersnip*              (SLS) 73 32 52 54 44 50

kievit 10591 3225 3000 1055 500 3700

scholekster (SLS) 659 123 515 412 120 370

regenwulp (SLS) 320 128 157 99 438 230

* sterk onderteld, moeilijk te tellen soort

Tabel 6. Jaarmaxima van een aantal soorten watervogels in de EHS (met uitzondering van de Falom-

ster Leyen en Zwagermieden) deels op basis van maandelijkse watervogeltellingen. SLG = geteld

tijdens ganzen-slaapplaatstellingen (Groote W ielen); SLS = vooral geteld tijdens steltloper-slaapplaat-

stellingen (Groote W ielen/Bouwepet).

vaak in beschutte poelen en op meren en plassen in de luwte

van de rietkragen.

Smient Smient:    Vanaf oktober tot in april verblijven grote aantallen

Smienten in het onderzoeksgebied. Tegenwoordig worden de

grootste aantallen Smienten in het vroege voorjaar aangetrof-

fen. Overdag rusten ze op en langs meren en plassen en in het

voorjaar op ondergelopen graslanden. ‘s Nachts wordt gefoera-

geerd op graslanden tot in de verre omtrek. De favoriete pleis-

terplaatsen liggen in het Groote W ielengebied (Sierdswiel,

Houtwielen en Ryptsjerksterpolder), maar ook in het Houtwiel

kunnen honderden Smienten worden aangetroffen. De totale

populatie wordt geschat op 4.000-5.000 vogels. Dat is veel

minder dan in de periode 1996-2000, toen de populatie op zo’n

10.000-20.000 vogels werd geschat. 

W intertaling Wintertaling:    De W intertaling is buiten de broedtijd overal in

de EHS aan te treffen. De aantallen zijn het grootst tijdens de

voorjaarstrek in maart-april en tijdens de najaarstrek in oktober-

december. Veruit de grootste aantallen worden gezien in het

Groote W ielengebied, waar de vogels pendelen tussen het

Sierdswiel en de onder water staande zomerpolders in de Ryp-

tsjerksterpolder. Ook in de Bouwepet en het Houtwiel worden

regelmatig tamelijk grote aantallen W intertalingen gezien. De

totale populatie wordt in de trektijd geschat op 1.500-2.000

vogels.



-26-

Slobeend Slobeend:     De grootste aantallen Slobeenden zijn aanwezig

tijdens de voorjaarstrek. Het overgrote deel van de vogels ver-

blijft dan in het Groote W ielengebied op onder water staande

polders en in de Bouwepet op beschutte wateren en poelen. De

totale populatie wordt geschat op 400-500 vogels.

Scholekster Scholekster:      Tijdens de voorjaarstrek van februari tot in april

worden de meeste Scholeksters gezien. Ze pleisteren op slikki-

ge terreinen en graslandoevers. Overdag worden de vogels

verspreid aangetroffen door de EHS. De meeste vogels slapen

gemeenschappelijk in de Ryptsjerksterpolder. Een klein deel in

de Bouwepet en mogelijk ook in het Houtwiel. De totale popula-

tie wordt geschat op 400-700 vogels. Dat is aanmerkelijk min-

der dan de schatting in de periode 1996-2000: 1.000-1.500

vogels.

Kievit Kievit:     Grote aantallen Kieviten kunnen in najaar en voorjaar

en in zachte winters aanwezig zijn in de EHS. Ze pleisteren en

fourageren vooral op graslanden; maar in de late winter (febru-

ari tot half maart) kunnen ook op de onder water staande zo-

merpolders bij de Groote W ielen grote aantallen worden aang-

etroffen. De aantallen op de graslanden kennen een grillig ver-

loop. De gemiddelde maximumpopulatie kan geschat worden

op 4.000-5.000 vogels.

Kemphaan Kemphaan:     De Kemphaan is tegenwoordig een tamelijk

schaarse doortrekker in de EHS. De vogels zijn vooral aanwe-

zig tijdens de voorjaarstrek vanaf maart tot in mei. Overdag zijn

de vogels te zien op slikkige terreinen en graslanden. ‘s Nachts

slapen de vogels gemeenschappelijk op diverse plaatsen in het

Groote W ielengebied, de Bouwepet en in het Houtwiel. De

totale populatie wordt geschat op 100-150 vogels. Daarmee is

de populatie nog maar een fractie van de 800-1.500 vogels in

de periode 1996-2000.

W atersnip Watersnip:         Het is niet eenvoudig om W atersnippen te

tellen vanwege hun verborgen leefwijze. Tijdens de watervogel-

tellingen worden verspreid over de EHS tientallen tot minder

dan 100 W atersnippen geteld. Op basis daarvan zou de popu-

latie geschat worden op 100-200 vogels. In werkelijkheid zijn

het er veel meer. Gerichte watersnippen-tellingen door de W ie-

lenwerkgroep in de jaren 1982,1984, 1986 in het Groote W ie-

lengebied toonden aan dat er tijdens pieken in de trek in de

periode september-november zeker 1.000 W atersnippen aan-

wezig waren. Naar verwachting zullen er ook nu in de EHS in

diezelfde periode meer dan 1000 vogels aanwezig zijn.  

Grutto Grutto:      In de periode maart-april verblijven vele Grutto’s in

de EHS. Het zijn grotendeels Nederlandse broedvogels, op weg

naar de broedplaatsen. Ze verblijven overdag op onder water

staande, plas-drasse en drogere graslanden. De hoofdmacht

verblijft dan in en rond het Groote W ielengebied. In de Ryp-

tsjerksterpolder liggen de slaapplaatsen, waar zij met andere

steltlopers elke avond invliegen. De totale populatie in de EHS

wordt geschat op 1.000 - 1.500 vogels.

 Regenwulp Regenwulp:     Het slapen van Regenwulpen in plas-drasse en

langzaam droogvallende graslanden en poelen in de Ryptsjerk-

sterpolder is pas in de jaren negentig goed onderkend. Dit vindt

vooral plaats in een periode van half april tot half mei. Het gaat
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daarbij om 200-400 vogels. Overdag kunnen de vogels op ver-

schillende plekken in de EHS gezien worden.

andere talrijke soorten Overige soorten, waarvan buiten de broedtijd grote aantallen

kunnen worden gezien op slaap- en pleisterplaatsen, zijn: W ilde

eend (400-1.000), Meerkoet (500-1.000), Kokmeeuw (3.000-

5.000), Stormmeeuw (4.000-8.000) en Spreeuw (15.000-

30.000)

roofvogels Ook verschillende roofvogels bezoeken het gebied. Behalve

algemene soorten als Torenvalk en Buizerd, worden in het

spoor van de grote aantallen trekvogels soorten aangetroffen

als  Blauwe kiekendief, Havik, Sperwer, Slechtvalk en Smelle-

ken. Een enkele maal worden Visarend en Ruigpootbuizerd

gezien.

7 NATURA 2000 GEBIED GROOTE WIELEN

kwalificerende en begrenzende soor-

ten Vogelrichtlijn

Natuurbeschermingswet, Europese

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

In 2000 is het Groote W ielengebied (figuur 11) aangewezen als

speciale beschermingszone onder de Europese Vogelrichtlijn

op basis van gegevens uit de periode 1993-1997 (van Roomen

M.W .J. e.a. 2000).

De aanwijzing van een gebied komt tot stand op basis van het

voorkomen van een aantal ‘kwalificatie-soorten’ en nader be-

grensd op basis van een aantal ‘begrenzingssoorten’. Hierbij

zijn broedvogels en niet-broedvogels. Bij broedvogels is een

soort ‘kwalificerend’ voor een gebied als het aantal broedparen

de ondergrens voor kwalificatie haalt en het gebied bovendien

tot de top-vijf gebieden van de soort in Nederland hoort. Een

soort is ‘begrenzend’ als het aantal broedparen de ondergrens

voor begrenzing haalt. De betreffende soorten staan in bijlage 1

van de Vogelrichtlijn, voor de begrenzingssoorten aangevuld

met een aantal broedvogels van de Rode Lijst. 

Voor niet-broedvogels (watervogels) is een soort ‘kwalificerend’

voor een gebied als het gemiddeld jaarmaximum over tenmin-

ste drie jaar gelijk of hoger is dan 1% van de biogeografische

populatie van de soort. Een soort is ‘begrenzend’ als het gemid-

deld jaarmaximum gelijk of hoger is dan 0,1% (1 promille) van

de biogeografische populatie van de soort.

Sinds 2004 valt het Groote W ielengebied ook onder de Habitat-

richtlijn voor de bescherming van leefgebieden en bijbehorende

karakteristieke soorten (niet-vogels).

In 2010 is het Groote W ielen-gebied aangewezen als Natura

2000-gebied, conform de Natuurbeschermingswet (1998). Hier-

bij zijn aantalsdoelstellingen geformuleerd. Hierin zijn de Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn vervat. 

De aanwijzing van het Groote W ielengebied onder de Europese

Vogelrichtlijn (Ministerie van LNV 2000) is tot stand gekomen

op basis van de kwalificerende soorten Kolgans, Brandgans en

Smient (alle niet-broedvogel) en begrenzende soorten: Porse-

leinhoen, Kemphaan en Rietzanger (broedvogel) en Kemphaan

en Grutto (niet-broedvogel).

Tabel 7 toont de actuele aantalsgegevens van de belangrijkste

soorten in verband de Vogelrichtlijn en Natura 2000

Hieruit blijkt dat voor een aantal niet-broedvogels de aantals-

doelstellingen ook vandaag de dag gehaald worden: Kolgans,

Brandgans, Smient, Grutto. Hoewel de Slobeend niet genoemd
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broedvogels 2006 2007 2008 2009 2010 schatting
populatie

doel

porseleinhoen ? ? 2 ? 0 0-2 >4
kemphaan 0 0 0 0 0 0 >10

rietzanger ? ? ? ? 197 200 >220

niet-broedvogels 2006 2007 2008 2009 2010 gemiddeld 1%-norm over-
schrijding

doel

kolgans 15100 16700 12800 14500 16000 15000 10000 1,50 >13900

brandgans 12800 14000 12200 9300 10200 12000 4200 2,86 >11800

grauwe gans 800 484 440 438 152 450 5000 0,09

krakeend 116 190 109 124 180 150 600 0,25

wintertaling 2200 1420 637 1033 1366 1300 5000 0,26

smient 3800 2500 3700 2620 3200 3200 15000 0,21 >1300

wilde eend 295 403 368 318 332 350 20000 0,02

slobeend 270 540 592 242 222 370 400 0,88

kuifeend 208 135 126 107 144 140 12000 0,01

meerkoet 1055 483 584 632 257 600 17500 0,03

scholekster 659 123 515 412 120 350 10200 0,03

kievit 10591 3225 3000 1055 500 3700 20000 0,19

grutto 800 1153 1376 1107 ? 1100 1700 0,65 >670

regenwulp 320 128 157 ? 438 250 2700 0,09

wulp 31 12 47 12 21 25 8500 0,00

kemphaan 39 54 130 135 91 90 12500 0,01

 

Tabel 7. Aantal territoria van broedvogels (Bijlage 1 art 4.1. Europese Vogelrichtlijn) en gemiddelde

jaarmaxima van niet-broedvogels (Bijlage 1 art. 4.2. Europese Vogelrichtlijn) in de periode 2006-2010

in het Natura 2000-gebied Groote W ielen. Voor de soorten genoemd in het aanwijzingsbesluit Natura

2000 Groote W ielen (2010) staan doelen vermeld. 

wordt in de aanwijzing als Vogelrichtlijn- en Natura 2000-ge-

bied, komt ook deze soort dichtbij de 1-% norm. In 2007 en

2008 is de norm gehaald.

Bij de broedvogels lijkt de Kemphaan nu buiten de boot te val-

len. De soort is ‘uitgestorven’ en zal er hooguit incidenteel nog

eens een broedgeval te verwachten zijn. 

Het Porseleinhoen is in 2010 niet meer als broedvogel vastge-

steld. In 2008 zijn twee territoria gemeld. Bij gericht beheer van

vernatting kan de soort zich mogelijk wel herstellen.

De Rietzanger voldoet met een vastgestelde populatie van ca.

200 broedparen grotendeels aan de doelstelling.

6.2 GEBIEDEN

vergelijking gebieden

Bij de watervogeltellingen blijkt het Groote W ielengebied veruit

de meeste watervogels te herbergen. Maar ook de Bouwepet,

en in mindere mate het Houtwiel, zijn belangrijke pleisterplaat-

sen voor watervogels.
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Soort gebied

GW BP BF HW FL ZM

dagvlinders

zilveren maan � �

groot dikkopje ? � ?

libellen

groene glazenmaker ? � �

vroege glazenmaker � ? � � � ?

glassnijder � ? � � ? ?

sierlijke witsnuitlibel �

gevlekte glanslibel �

amfibieën

rugstreeppad ? �

heikikker � ? � � ?

ringslang � ?

vissen

bittervoorn �

vetje �

kroeskarper �

zoogdieren

noordse woelmuis �

waterspitsmuis � � � ?

meervleermuis � ? ?

watervleermuis �

Tabel 8. Voorkomen (voor zover bekend) van een aantal

soorten van de Rode Lijst en/of Habitatrichtlijn van enkele

diergroepen in de periode 2006-2010. GW = Groote W ielen-

gebied, BP= Bouwepet, BF= Bûtenfjild, HW = Houtwiel, FL=

Falomster Leijen, Zwagermieden; � = soort komt voor; ?=

soort komt mogelijk voor.

7 ANDERE DIEREN

De EHS is behalve voor vogels ook belangrijk voor andere

diersoorten. Aan tellers en beheerders is ook gevraagd infor-

matie over andere bedreigde diersoorten te verzamelen. Hier-

onder wordt het voorkomen besproken van enkele bedreigde

en kwetsbare soorten, waaronder enkele van de Habitatrichtlijn.

Zilveren maan Zilveren maan:    De populatie Zilveren manen in het Bûtenfjild

is nu (2010) verleden tijd. De soort mag in het Ottema-W iersma

reservaat en de Sippenfennen als uitgestorven worden be-

schouwd. De laatste vlinders in het Ottema-W iersma reservaat

zijn gezien in 2004. Ook in d’Amelannen is de vlinder sinds

2007 niet meer gezien. In het Houtwiel bestaat nog een kleine

populatie. In 2010 is echter nog maar één vlinder gezien. De

vlinders behoren tot één van laatste drie Friese populaties van

de soort (Terschelling, Lendevallei, Bûtenfjild/Houtwiel).

Groot dikkopje Groot dikkopje:    Het Groot dikkopje komt in elk geval voor in

het Ottema-W iersma reservaat in halfopen moeras en langs

bosranden met veel braam. In het verleden (eind jaren negentig

van de vorige eeuw) is de soort ook waargenomen bij de een-
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denkooien in het Groote W ielengebied. Mogelijk bevindt de

soort zich daar nog steeds, maar er is niet meer gericht naar

gezocht.

Groene glazenmaker Groene glazenmaker:    Deze libel is karakteristiek voor krabbe-

scheervegetaties in laagveenmoerassen. De eitjes worden

gelegd op Krabbescheer. De soort is aangetroffen in het Hout-

wiel en in het Ottema-W iersma reservaat. De meest recente

waarnemingen uit de Ryptsjerksterpolder in het Groote

W ielengebied en uit de Sippenfennen langs de Looden Hel

dateren alweer van vóór 2005.

Vroege glazenmaker Vroege glazenmaker:    De vroege glazenmaker zien we de

laatste jaren steeds vaker opduiken in de EHS. De soort komt

voor bij schone stilstaande wateren met een goed ontwikkelde

verlandings- en oevervegetatie. De soort is vastgesteld bij de

Groote W ielen, het Ottema-W iersma reservaat, Houtwiel en in

de Falomster Leyen.

Glassnijder Glassnijder:     De Glassnijder komt voor in stilstaande en zwak

stromende wateren met zomen van riet, biezen of zeggen,

vooral in laagveenmoerassen. De Glassnijder komt in elk geval

voor in de oeverlanden en moerassen van de Groote W ielen,

het Ottema-W iersma reservaat en het Houtwiel.

Gevlekte glanslibel Gevlekte glanslibel:      De zeldzame Gevlekte glanslibel is een

bewoner van sterk verlande vennen, petgaten, moerasbossen

en mogelijk ook vegetatierijke sloten. De soort is waargenomen

in het Ottema-W iersma reservaat.

Sierlijke witsnuitlibel Sierlijke witsnuitlibel:    In 2008 werd in het Ottema-W iersma

reservaat een waarneming gedaan van de Sierlijke witsnuitlibel,

een soort die als uit Nederland verdwenen te boek stond. In

2006 (ENCI-groeve Limburg) en 2010 (W eerribben) werd de

soort ook waargenomen. De soort heeft als leefgebied schone

vegetatierijke vennen en plassen.

Heikikker Heikikker:     De Heikikker komt voor in veenmoerassen, vochti-

ge heidevelden, natte graslanden en langs beken en rivieren.

De soort komt voor in het Groote W ielen-gebied, het Ottema-

W iersma reservaat, waar in sommige jaren grote aantallen jon-

ge kikkertjes worden gezien, de Sippenfinnen en in het Hout-

wiel.

Rugstreeppad Rugstreeppad:    De Rugstreeppad leeft in zandige terreinen

met ondiepe plassen in een tamelijk dynamische omgeving. In

de onderzoeksperiode is de soort niet waargenomen, maar

gericht onderzoek heeft er toen ook niet plaatsgevonden. In

2005 is dat wel gebeurd en werd de Rugstreeppad talrijk waar-

genomen in de Bouwepet. Zeer waarschijnlijk heeft de soort er

ook in de jaren daarna gezeten. In de onderzoeksperiode is de

soort niet meer gehoord in de Rypsterksterpolder, waar in de

jaren daarvoor onregelmatig roepende padden werden ge-

hoord.

Ringslang Ringslang:     De aanwezigheid van de Ringslang in de EHS,

die al jarenlang werd vermoed, is eindelijk bevestigd. Al eerder

werd een onbevestigde waarneming uit 1987 in de Koekoek-

spetten  gemeld in het Groote W ielengebied (Jager & Rintjema

2000) en in 2005 is een dood exemplaar aangetroffen op de
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Koaidyk dichtbij de Buisman eendenkooi. In 2009 werd de

Ringslang tweemaal aangetroffen in de Buisman eendenkooi

en eenmaal langs de Koaidyk. Nu is bekend dat in

d’Amelannen in 2003 en 2004 de soort voor het eerst is vastge-

steld. Of de soort er tegenwoordig nog voorkomt, is niet be-

kend. 

Bittervoorn Bittervoorn:     De Bittervoorn leeft in stilstaande en langzaam

stromende wateren. De soort is gevoelig voor vervuiling. De

Bittervoorn is in 2008 aangetroffen in de Binnemiede / W ees-

huispolder.

Vetje Vetje:     Dit kleine visje staat op de Rode Lijst. Het leeft bij

voorkeur in stilstaand of langzaam stromend water met be-

groeide oevers. De soort komt voor in de Bouwepet.

Kroeskarper Kroeskarper:    De Kroeskarper komt voor in sloten in agrarisch

gebied. Uit 2006 stamt een waarneming uit een sloot vlak ten

noorden van de Falomsterfeart.

Noordse woelmuis Noordse woelmuis:     De Noordse woelmuis is in Nederland

sterk achteruitgegaan en heeft vooral kansen in natte moeras-

sen met dynamische situaties, waar de Aardmuis de concurren-

tie verliest. De soort is zeer kwetsbaar voor waterstandsverla-

gingen. De Noordse woelmuis komt zeer waarschijnlijk nog

voor in de rietlanden van de Ryptsjerksterpolder langs de Rijd.

In 2010 werd nogal verrassend een jong mannetje gevangen in

de oeverzones langs het Sierdswiel. Ook zijn resten gevonden

in Ransuil-braakballen in de Kleine W ielen.

Waterspitsmuis Waterspitsmuis:    De soort is gevonden in het Groote W ielen-

gebied in de oeverzone langs het Sierdswiel (2010), in het

Bûtenfjild (Ottema-W iersma reservaat, Sippenfinnen,

d’Amelannen) vlak voor de onderzoeksperiode (2005) en in het

Houtwiel (2010).

Meervleermuis Meervleermuis:    De Meervleermuis fourageert boven de wate-

ren van de Groote W ielen. De broedkolonies kunnen wel 10-12

km verwijderd zijn. Mogelijk komt de soort ook voor in de Bou-

wepet en Ottema-W iersma reservaat. 

W atervleermuis Watervleermuis:    Ook de W atervleermuis zoekt voedsel bo-

ven de Groote W ielen.

Dit overzicht is verre van volledig. De kennis is vergaard uit

waarnemingen van vogeltellers, inventarisatie- en beheersrap-

porten (Rintjema 2011, Molenaar & Kersten 2007, Heikoop e.a.

2010, Hanenburg 2011).
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8 NOORDOOSTELIJKE NATTE AS VAN FRYSLÂN

Het EHS-onderzoeksgebied maakt deel uit van de noordooste-

lijk tak van de natte as van Fryslân vanaf Leeuwarden tot en

met de Lauwersmeer. 

8.1 BETEKENIS VOOR BROEDVOGELS AAN DE HAND VAN

NATURA 2000

broedparen Natura 2000 soorten

Evenals in voorgaande jaren is in 2010 de Lauwersmeer ge-

inventariseerd (Kleefstra & de Boer, 2010) op broedvogels. De

inventarisatie vindt in een aantal vaste BMP-proefvlakken

plaats voor alle soorten. Daarnaast wordt het gebied voor een

aantal meetsoorten, inclusief de Natura 2000 soorten (uitgezon-

derd Rietzanger), integraal gekarteerd. 

Voor een set Natura 2000-soorten worden de aantallen broed-

vogels van het EHS-onderzoeksgebied en die van het Natura

2000-gebied Lauwersmeer (inclusief het graslandreservaat

Bantpolder) naast elkaar gepresenteerd (tabel 9). 

Uit de tabel blijkt dat van de 12 vastgestelde soorten slechts

drie min of meer algemeen voorkomen in de Natte As: Blauw-

borst, Snor en Rietzanger. Van de Rietzanger kunnen geen

totaalaantallen worden gegeven, aangezien de soort niet inte-

graal is gekarteerd. De Kluut heeft als kolonievogel slechts

enkele broedplekken (Ryptsjerksterpolder, Lauwersmeer). De

Bruine Kiekendief handhaaft zich vooralsnog in de Lauwer-

smeer, maar is elders in de Natte As afnemend. Roerdomp en

Porseleinhoen zijn schaars in de Natte As. De W atersnip is

tamelijk schaars en komt voor in enkele graslanden van de

soort EHS
Trynwâlden-

Zwagermieden
(1600 ha)

Lauwersmeer
/ Bantpolder

(4500 ha)

Natte as
NO-Fryslân
(6100 ha)

roerdomp 6 5 11

bruine kiekendief 6 20 26

porseleinhoen 3 5 8

kluut 15 41 56

bontbekplevier 0 1 1

kemphaan 0 2 2

watersnip 29 2 31

blauwborst 98 245 343

paapje 0 3 3

grote karekiet 1 1 2

snor 39 28 67

rietzanger 513 >1000 ?? >1500 ??

Tabel 9. Aantallen broedparen van Natura 2000-soorten in de
Natte as van Leeuwarden tot en met de Lauwersmeer (inclusief
de Bantpolder). De gebiedsoppervlaktes betreffen land, exclu-
sief water.
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EHS Trynwâlden-Zwagermieden. In de Lauwersmeer is nauwe-

lijks leefgebied voorhanden. De overige soorten hebben in de

Natte As slechts een marginaal voorkomen. 

In de Lauwersmeer werden ook territoria van andere aanspre-

kende soorten vastgesteld, al of niet van de Rode Lijst, zoals:

Dodaars, Grote zilverreiger, Zeearend, Kwartelkoning, W iele-

waal en Grauwe klauwier. Deze soorten kwamen niet elders in

de Natte As voor.

8.2 NOORDOOSTELIJKE NATTE AS ONVOLTOOID

knelpunten 

De Noordoostelijke Natte As is nog verre van voltooid. W elis-

waar zijn in het onderzochte deel EHS Trynwâlden-Zwagermie-

den de afgelopen twintig jaar belangrijke stappen gezet voor de

verwezenlijking van dit deel van de EHS. Met name door de

inrichting van de Bouwepet, het recent ingerichte natuurgebied

Oer de W iel, de uitbreiding van de moerasgebieden langs de

Falomsterfeart en de herinrichting van de Zwagermieden is er

een tamelijk robuust deel van de EHS ontstaan. Echter, tussen

de Zwagermieden en de Lauwersmar ontbreekt een belangrijke

verbinding langs de Zwemmer. Daarmee vertoont de Noord-

oostelijke Natte As een grote lacune. 

Twee andere belangrijke knelpunten zijn het ontbreken van

(robuuste) verbindingen met de aftakkingen naar het Burgu-

mermar en de Leyen en naar de Alde Feanen.

Het is van groot belang dat deze knelpunten worden opgelost.

Te vrezen valt dat dit wel eens lang kan gaan duren nu de re-

gering heeft besloten de verdere ontwikkeling van de EHS

(voorlopig) te bevriezen.

Figuur 10. Noordoostelijk deel van de Ecologische Hoofdstructuur van Fryslân.  EHS Trynwâlden -

Zwagermieden. W Geen ecologische verbindingen aanwezig. 
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9 CONCLUSIES

natuurwaarden 9    De EHS Trynwâlden-Zwagermieden bevat belangrijke na-

tuurwaarden. Deze hangen samen met de aanwezigheid van

vochtige halfnatuurlijke graslanden (winter- en zomerpolders) in

veenweidegebied, laagveenmoerassen en open water. Het

EHS-deel vormt een essentiële schakel in de Natte As van

Fryslân.

betekenis voor broedvogels 9     De vogelkundige betekenis is groot. Dit geldt met name

voor broedvogels van vochtige graslanden en moerassen. In de

drie onderzoeksjaren 2000, 2005 en 2010 zijn meer dan 100

soorten broedvogels vastgesteld. In 2010 is zijn broedparen

vastgesteld van 22 soorten van de Rode Lijst van kwetsbare en

bedreigde soorten in Nederland.

weidevogels 9   Ondanks een aanzienlijke afname van het graslandareaal in

de jaren tachtig en negentig is het onderzoeksgebied van grote

betekenis als broedgebied voor weidevogels, in het bijzonder

voor kritische soorten, waaronder Zomertaling, Slobeend, Grut-

to, Tureluur, W atersnip, Gele kwikstaart en Veldleeuwerik. 

De belangrijkste weidevogelgebieden zijn: Binnemiede / W ees-

huispolder en Zwagermieden.

moerasvogels 9   Vooral dankzij de inrichting en ontwikkeling van nieuwe

moerasgebieden, twee decennia geleden begonnen, en vanwe-

ge de verscheidenheid van moerasbiotopen is de EHS een

zeer belangrijk broedgebied voor moerasvogels. In 2010 is het

broeden vastgesteld van 14 karakteristieke soorten moerasvo-

gels, waaronder kritische soorten als Roerdomp, Porselein-

hoen, Snor en Grote Karekiet.

trekvogels en wintergasten  9   De EHS is van internationale betekenis voor trekkende en

overwinterende watervogels. Van drie soorten worden de 1%

normen waarmee deze betekenis wordt vastgelegd regelmatig

overschreden: Kolgans, Brandgans, Slobeend. De belangrijkste

pleisterplaatsen vormen de Ryptsjerksterpolder (Groote

W ielengebied), Bouwepet en Houtwiel. 

Natura 2000 De aantalsdoelen van het Natura 2000-gebied ‘Groote W ielen’

worden voor de volgende vogelsoorten gehaald: Kolgans,

Brandgans, Grutto en Smient (niet-broedvogel) en Rietzanger

(broedvogel). De doelen worden niet gehaald door het Porse-

leinhoen. De Kemphaan kan als broedvogel uitgestorven wor-

den beschouwd. Hooguit is van deze soort mogelijk nog eens

een incidenteel broedgeval te melden.

kwetsbare en bedreigde soorten en

leefgebieden
9   Binnen de EHS zijn de populaties van een aantal kwetsbare

soorten marginaal of bedreigd:

1) kritische soorten van vochtige tot natte, kruidige graslanden,

zoals Zomertaling, W atersnip en Argusvlinder.

2) soorten van jonge verlandingen en/of dynamische oever- en

moerasmilieus met waterriet, zoals Groene glazenmaker,

Noordse woelmuis, Porseleinhoen en Roerdomp. De Noordse

W oelmuis (prioritaire soort bij de Habitatrichtlijn) komt slechts

voor in het Groote W ielengebied langs het Sierdswiel en moge-

lijk in het boezemrietland langs de Rijd. Het leefgebied is maar

klein en bijzonder kwetsbaar.
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3) soorten van natte hooilanden en open laagveenmoeras,

zoals Zilveren maan. Alleen in het Houtwiel is momenteel nog

een zieltogende populatie aanwezig.

ontwikkelingen 9 In de EHS hebben in het laatste decennium hoopvolle ont-

wikkelingen plaatsgevonden in graslanden en moerasssen, die

volgens verwachting de biodiversiteit zullen versterken. De

belangrijkste zijn:

1) Een ander beheer van de weidevogelgebieden van de Binne-

miede en W eeshuispolder, gekenmerkt door een grotere rol

van grond- en oppervlaktewater en meer maatwerk van agra-

risch beheer.

2) Gedeeltelijke herinrichting en vernatting van het Houtwiel.

3) Realisatie van het agrarisch natuurreservaat Oer de W iel.

4) Herinrichting van de graslanden van de Zwagermieden en

meer maatwerk van agrarisch beheer.

Robuuste Natte As? 9 De Noordoostelijke tak van de Natte As van Fryslân heeft te

maken met ernstige lacunes:

1) Het ontbreken van de aansluiting tussen de Zwagermieden

en de Lauwersmeer.

2) Het ontbreken van verbindingen richting Burgumermar / De

Leyen en richting de Alde Feanen. 

maatregelen nodig 9  Er zijn verschillende maatregelen nodig om de ecologische

betekenis van de EHS in de toekomst te behouden en te ver-

sterken. Belangrijke punten hierbij zijn onder meer: 

1) tegengaan van verzuring en verbetering van de waterhuis-

houding door maatregelen binnen en buiten de EHS.

2) ontwikkeling van een meer robuuste Natte As met volwaardi-

ge verbindingen van land- en watersystemen.

3) speciale aandacht voor behoud en ontwikkeling van kwets-

bare landschapstypen met de bijbehorende soortengemeen-

schappen, zoals vochtige, open veengraslanden en moeras

met jonge verlandingen en dynamische situaties.

10. DANKWOORD
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king bij de inventarisaties. Zonder hun inzet had deze rapporta-
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beheer, Provincie Fryslân, Beheerscoöperatie W âld & Finnen

en de boeren die bij het beheer betrokken zijn, worden bedankt
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Bijlagen

aantallen, dichtheden en stippenkaarten 2010
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Bijlage 1. Aantallen broedvogels EHS Trynwâlden-Zwagermieden in 2010

Groote
Wielen

Bouwepet Bûtenfjild Houtwiel Falomster
Leyen

Zwagermie-
den

EHS

Baardmannetje 17 3 20

Bergeend 11 2 3 8 24

Blauwborst 24 6 24 28 11 5 98

Boerenzwaluw 3 3

Boomkruiper 2 6 1 1 1 11

Boompieper 9 1 10

Bosrietzanger 23 5 4 10 3 45

Braamsluiper 9 7 2 1 1 20

Brandgans 5 8 13

Bruine kiekendief 3 3 6

Buizerd 2 5 1 2 3 13

Canadese gans 1 2 2 5

Ekster 1 1 2

Fazant 13 2 7 6 9 9 46

Fitis 76 6 140 40 94 8 364

Fuut 18 4 5 6 1 4 38

Gekraagde roodstaart 2 2 4

Gele kwikstaart 25 1 2 28

Goudvink 1 10 1 1 13

Grasmus 13 37 9 13 2 74

Graspieper 38 6 42 11 35 132

Grauwe gans 34 6 30 49 2 17 138

Grauwe vliegenvanger 10 1 1 12

Groenling 1 2 3

Grote bonte specht 2 3 2 1 8

Grote karekiet 1 1

Grote lijster 1 1

Grutto 40 4 65 109

Havik 1 1 1 1 4

Heggenmus 5 17 3 11 1 37

Holenduif 1 1 2 4

Houtduif 17 11 15 6 49

Huismus 7 2 9

Kauw 3 3

Kerkuil 1 1

Kievit 53 5 15 16 94 183

Kleine bonte specht 3 3

Kleine karekiet 127 17 69 68 44 10 335

Kleine plevier 5 5 10

Kluut 13 2 15

Kneu 11 1 6 6 24

Knobbelzwaan 7 3 2 1 3 16

Koekoek 7 7 4 4 2 24

Kokmeeuw 16 16

Koolmees 16 1 16 5 7 4 49

Krakeend 32 7 13 9 3 18 82

Kuifeend 20 7 4 6 14 51

Kwartel 5 1 6

Matkop 6 5 11

Meerkoet 67 17 22 40 4 25 175

Merel 33 2 21 5 22 6 89

Nachtegaal 2 2



Soort Groote
Wielen

Bouwepet Bûtenfjild Houtwiel Falomster
Leyen

Zwagermie-
den

EHS

Nijlgans 7 5 1 1 2 16

Pimpelmees 10 16 3 4 4 37

Porseleinhoen 3 3

Putter 6 4 2 1 13

Ransuil 1 1 2

Rietgors 98 36 65 66 31 26 322

Rietzanger 197 40 99 128 32 17 513

Ringmus 8 1 9

Roerdomp 2 4 6

Roodborst 5 16 10 2 33

Roodborsttapuit 3 3

Scholekster 30 2 12 4 2 70 120

Slobeend 9 4 2 12 17 44

Smient 2 2

Snor 12 2 2 23 39

Soepgans 4 4

Sperwer 1 1

Spotvogel 4 2 6

Spreeuw 7 2 9

Sprinkhaanrietzanger 16 9 27 15 10 5 82

Staartmees 2 4 1 7

Tjiftjaf 20 2 70 8 29 7 136

Torenvalk 1 1 2 4

Tortelduif 1 1

Tuinfluiter 23 1 35 3 8 2 72

Tureluur 34 3 6 4 45 92

Turkse Tortel 1 1

Veldleeuwerik 39 6 45

Vlaamse Gaai 2 4 1 1 8

Vink 20 1 25 1 6 3 56

Visdief 1 1 2 4

Waterhoen 11 4 3 1 19

Waterral 6 4 3 23 36

Watersnip 5 5 5 14 29

Wilde Eend 81 9 39 44 8 40 221

Winterkoning 35 34 7 17 6 99

Wintertaling 1 8 9

Witte Kwikstaart 8 5 3 16

Wulp 3 1 2 2 8

IJsvogel 1 1

Zanglijster 5 9 2 9 4 29

Zomertaling 3 1 5 2 11

Zwarte Kraai 12 1 6 2 7 28

Zwartkop 12 33 1 17 2 65

Totaal 1513 207 1104 720 464 685 4693





Bijlage 2. Broedvogeldichtheden(paren /100 ha in verschillende landschapstypen in 2010.

soort erven en
 bosjes

gras- en 
moerasruigte

grasland 
winterpolder

grasland 
zomerpolder

jong moeras oud moeras

baardmannetje 2,9 4,1
bergeend 20,1 0,7 4,6 1,8 1,4
blauwborst 5,0 1,0 14,2 16,8
boerenzwaluw 15,1
boomkruiper 15,1 2,7
boompieper 3,4
bosrietzanger 15,1 0,9 2,9 8,9
braamsluiper 20,1 0,2 0,4 4,5
brandgans 10,0 0,1 1,8 1,7
bruine kiekendief 1,1 1,0
buizerd 20,1 0,1 2,7
ekster 10,0
fazant 10,0 1,0 0,9 3,3 8,2
fitis 135,4 1,9 14,5 95,8
fuut 0,6 0,9 4,7 6,5
gekraagde roodstaart 20,1
gele kwikstaart 2,0 7,4 0,4 0,3
goudvink 5,0 4,1
grasmus 30,1 0,6 0,9 1,8 19,5
graspieper 11,9 8,3 2,2 2,4
grauwe gans 2,2 3,7 26,9 13,7
grauwe vliegenvanger 5,0 3,8
groenling 5,0 0,2
grote bonte specht 15,1 1,7
grote canadese gans 5,0 0,1 0,4 0,7
grote karekiet 0,3
grote lijster 5,0
grutto 11,9 0,7
havik 10,0 0,7
heggenmus 15,1 0,2 0,7 10,3
holenduif 10,0 0,9 0,3
houtduif 70,2 0,2 11,2
huismus 45,1
kauw 10,0 0,9
kerkuil 5,0
kievit 17,5 13,0 4,4
kleine bonte specht 1,0
kleine karekiet 10,0 4,0 2,8 43,7 59,5
kleine plevier 1,0 0,4
kluut 5,5
kneu 30,1 0,2 1,8 3,8
knobbelzwaan 0,4 2,8 2,9 0,3
koekoek 5,0 0,4 1,5 5,1
kokmeeuw 0,7 3,6
koolmees 90,2 0,1 1,5 8,9
krakeend 5,0 51,6 3,7 5,6 6,9 6,5
kuifeend 2,3 3,7 8,0 1,4
kwartel 0,7
matkop 3,8
meerkoet 20,1 12,9 5,1 9,3 28,0 12,0
merel 120,4 0,6 0,9 1,5 18,8
nachtegaal 0,7
nijlgans 10,0 0,3 1,9 1,1 2,1
pimpelmees 60,2 0,4 0,4 6,8
porseleinhoen 1,1
putter 25,1 2,7
ransuil 10,0
rietgors 20,1 167,8 5,7 7,4 45,5 41,4



soort erven en
 bosjes

gras- en 
moerasruigte

grasland 
winterpolder

grasland 
zomerpolder

jong moeras oud moeras

rietzanger 10,0 38,7 8,0 10,2 77,5 72,5
ringmus 45,1
roerdomp 2,2
roodborst 30,1 0,4 8,9
roodborsttapuit 0,2 12,9
scholekster 12,9 11,3 2,8 4,7 0,3
slobeend 2,7 6,9 0,3
smient 0,7
snor 0,2 10,6 2,7
soepgans 1,5
spotvogel 15,1 0,1 0,7
spreeuw 35,1 1,9
sprinkhaanrietzanger 5,0 12,9 0,7 9,5 16,4
staartmees 5,0 0,1 1,7
tjiftjaf 85,3 0,7 9,5 36,9
torenvalk 0,1 0,9 0,4
tuinfluiter 80,3 0,2 0,9 0,7 17,5
tureluur 9,1 5,6 1,5
veldleeuwerik 5,0
vink 100,3 0,1 0,4 11,6
visdief 0,2 0,7
vlaamse gaai 15,1 1,7
waterhoen 20,1 0,6 0,9 3,1
waterral 11,7 1,4
watersnip 12,9 2,9 0,4 0,3
wilde eend 45,1 12,9 10,0 10,2 18,6 20,2
winterkoning 110,4 0,4 2,2 23,3
wintertaling 0,1 2,9
witte kwikstaart 25,1 1,0 0,9 0,4
wulp 0,8 0,9
zanglijster 40,1 0,1 0,4 6,5
zomertaling 0,7 0,9 1,5
zwarte kraai 40,1 0,7 0,9 1,1 3,4
zwartkop 70,2 0,4 17,1



Soort jong moeras oud moeras

2000 2005 2010 2000 2005 2010

roerdomp 1,0 0,9 2,2 0,0 0,0 0,0

grauwe gans 2,0 8,7 26,9 0,0 2,5 13,7

bruine kiekendief 2,6 1,7 1,1 3,8 2,1 1,0

waterral 13,8 3,9 11,7 7,1 5,4 1,4

porseleinhoen 3,6 0,0 1,1 1,3 0,4 0,0

blauwborst 5,6 10,0 14,2 9,2 20,3 16,8

sprinkhaanrietzanger 8,2 10,4 9,5 18,7 18,2 16,4

snor 3,6 3,5 10,6 5,8 7,9 2,7

rietzanger 56,0 48,9 77,5 104,2 82,8 72,5

bosrietzanger 3,1 3,0 2,9 10,4 9,1 8,9

kleine karekiet 33,6 34,6 43,7 86,2 73,7 59,5

baardmannetje 1,0 0,0 2,9 5,0 1,2 4,1

wilde eend 47,9 23,4 18,6 36,2 23,6 20,2

slobeend 9,7 4,3 6,9 0,4 0,4 0,3

tafeleend 1,0 0,4 0,0 1,7 0,8 0,0

kuifeend 16,3 7,4 8,0 2,5 6,2 1,4

waterhoen 3,1 0,4 0,0 2,5 2,1 3,1

meerkoet 40,7 17,7 28,0 17,1 14,9 12,0

rietgors 46,8 41,5 45,5 47,1 53,0 41,4

Bijlage 3. Broeddichtheden (paren/100 ha) van een aantal soorten moeras- en watervogels in 2000, 2005

en 2010. Rode lijstsoorten zijn vet gedrukt.
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