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1. Inleiding 
Met dit jaaroverzicht wil It Fryske Gea u 
informeren over wat er het afgelopen jaar 
zoal is gebeurd en gezien. Ook geven we 
een inkijkje in de plannen voor dit jaar.  
Het overzicht is niet volledig maar geeft 
wel een representatief beeld.  
 
Diverse beleidsafspraken bieden 
momenteel veel kansen voor de natuur. 
Op veel plaatsen wordt dan ook gewerkt 
aan herstel en uitbreiding van natuur (H2). 
 
Onderzoeksgegevens zijn van groot belang 
om de resultaten van inspanningen te 
kunnen evalueren. It Fryske Gea doet dat 
volop (H3). Uit de evaluaties komen 
eveneens weer tips voor herstel en 
verbetering. 
 
We menen het positieve effect van deze 
inspanningen terug te zien in enkele  
resultaten (H4). Zo reageerden bruine 
kiekendief, porseleinhoen en watersnip 
lokaal bijvoorbeeld positief op 
vernattingsmaatregelen en blijken de 
Slachtedyk en diverse meerpolders van 
betekenis voor kwetsbare dagvlinders 
zoals argusvlinder en hooibeestje. 
 
Ook in 2015 gaan we weer verder met het 
doen van onderzoek en het evalueren van 
het beheer, o.a. voor de Grutte Wielen en 
de Delleboersterheide. Diverse 
onderzoeksprojecten staan op stapel en 
ook zijn er nog wensen (H5).    
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2. Beleidszaken  

Inrichtingsmaatregelen 
Er gebeurt veel aan natuurherstel en 
inrichting momenteel. Zo bieden diverse 
beleidsontwikkelingen kansen voor de 
natuur, denk aan Natura2000, de 
Kaderrichtlijn water (KRW), de 
Programmatische aanpak stikstof (PAS). 
Het LIFE+-project Alde Feanen en 
natuurontwikkeling in de Friese meren en 
langs de IJsselmeerkust zijn daarvan 
uitwerkingen.  
Ook moeten t.b.v. bepaalde plannen soms 
compensatiemaatregelen worden  
uitgevoerd, om de schade aan de natuur 
te beperken. Daarvoor is bijvoorbeeld ook 
het Waddenfonds o.a. ingesteld. 
Voorbeelden van projecten die op die 
manier worden gefinancierd, zijn het 
plagproject op Oost Ameland, de 
zoet/zoutgradiënt op het Noarderleech en 
plagprojecten in het Mandefjild.  
Verder zijn diverse herinrichtingsprojecten 
in uitvoering, bv  herinrichting beekdal 
Linde en de herinrichting Bûtenfjild. In dat 
verband zijn bijvoorbeeld de 
Scheltingapoolder in de Lendevallei en 
polder Oer de Wiel in het Bûtenfjild 
ingericht. Voor beide gebieden staat nog 
meer op stapel de komende jaren. 
 
In hoofdstuk 3 worden enkele projecten 
nader besproken en toegelicht.  

Faunabeheerplan 
In 2014 is het nieuwe faunabeheerplan 
van It Fryske Gea gereedgekomen.  
Daaruit spreekt dat It Fryske Gea 
terughoudend is met het inzetten van 
faunabeheer. Het doden van dieren is een 
uiterste redmiddel.  
 

De volgende beslisboom wordt 
gehanteerd: 
 
1. Er moet een duidelijk aanwijsbaar probleem 

zijn op het gebied van landbouw- of 
bosbouwschade, verkeersveiligheid, 
volksgezondheid of natuurschade  of 
dreigende vestiging exotische probleemsoort.  

2. Er wordt eerst getracht dit probleem op een 
andere manier aan te pakken, denk aan 
maatregelen op het gebied van 
terreininrichting en beheer of 
schadecompensatie. 

3. Pas als dat niet werkt wordt een pakket 
maatregelen samengesteld waar faunabeheer 
onderdeel van kan zijn.  Dierenleed, verstoring 
en veiligheidsrisico’s moeten daarbij worden 
voorkomen.   

 
Bovendien moet de beheerinspanning 
worden gemonitord om de effectiviteit en 
eventuele ongewenste neveneffecten te 
kunnen beoordelen.  
 

 

Ganzen 
In zijn faunabeheerplan heeft It Fryske 
Gea ook opgenomen dat It Fryske Gea 
meewerkt aan de uitvoering van de 
beleidslijn “De Fryske Guozzenoanpak 
2014”. Hierin staat dat Fryslân de 
zomerganzenpopulatie wil terugbrengen 
naar een beheersbare populatie van 7000 
ganzen (referentiejaar 2006).  
In de beleidslijn is een “gereedschapskist” 
opgenomen, waaruit keuzes gemaakt 
kunnen worden: 
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- legselbeperkende maatregelen 
- vangen en doden tijdens de rui 
- afschot koppelvormende paren 
 
Doel is natuurlijk om de schade door 
zomerganzen te beperken. Winterganzen 
worden in ruil daarvoor nu twee maanden 
(jan-feb) met rust gelaten. Maar als blijkt 
dat de aanpak werkt dan wordt de 
winterrustperiode opgeschroefd naar vier 
maanden (vanaf 2017/2018).  
 
Sinds 2010 voert It Fryske Gea daarom in 
toenemende mate legselbeperkende 
maatregelen uit. Dit betreft het prikken 
van ganzeneieren tot uiterlijk 15 april, 
zodat hier geen kuikens uitkomen. 
In 2014 heeft It Fryske Gea aan Sovon 
Vogelonderzoek om gevraagd de 
effectiviteit van deze maatregel te 
onderzoeken. Naast de telling van nesten 
en eieren tijdens de prikacties en de 
julitelling die door de Faunabeheer-
eenheid (FBE) Friesland wordt 
gecoördineerd, zijn twee extra cijfers 
verzameld: 
 
- De aantallen aanwezige koppelvormende 

paren in de reservaten nèt voor de start van 
het broedseizoen en  

- de aantallen gezinnen met jongen in en rond 
de reservaten eind mei / begin juni.  

 
In de onderzochte Fryske Gea-reservaten 
werden in totaal 3817 paren grauwe gans 
vastgesteld. Dit betekent dat de soort hier 
in de afgelopen 15 jaar een jaarlijkse groei 
van 21% heeft laten zien. Er werden eind 
mei / begin juni 1778 jongen geteld wat 
een gemiddelde van 0,5 jong per paar 
betekent. Dat is nog altijd voldoende om 
de populatie te laten groeien.   
 
Mede daarom hebben de 
terreinbeherende organisaties 
Staatsbosbeheer en It Fryske Gea besloten 
om in het voorjaar van 2015 te starten 
met aanvullende maatregelen.  

Ten eerste wordt gestart met een pilot 
“afschot koppelvormende paren” in en 
rond natuurreservaten van 1 februari tot 
uiterlijk 15 maart. De benodigde F&F-
wetontheffing daarvoor werd tijdig 
verleend. Verder oordeelde de Provincie 
dat een vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet niet nodig was 
voor enkele Natura2000-gebieden, mits 
beheerders een aantal voorzorgsprincipes 
in acht nemen. Zodra broedvogelactiviteit 
wordt waargenomen wordt het afschot 
gestopt. Ook wordt het effect van de 
afschotactiviteit op overige soorten 
geregistreerd. Ten tweede wordt gewerkt 
aan een ontheffing om tijdens de 
ruiperiode gevangen ganzen te mogen 
doden met CO2. Tot dusverre verbiedt de 
Europese biocidenrichtlijn dit. Als de 
ontheffing er komt dan is It Fryske Gea 
voornemens ook deze maatregel uit te 
proberen in enkele gebieden (grenzend 
aan landbouwgebied).   
 
Na afloop van de afschotacties zal er weer 
een parentelling plaatsvinden. Daarnaast 
laat It Fryske Gea de gezinstelling eind mei 
/ begin juni in en rond zijn reservaten dit 
jaar herhalen. Ook gaan we proberen de 
julitelling gedetailleerder uit te voeren, 
zodat beter een relatie is te leggen met 
reservaten. Al met al hopen we zo 
voldoende gegevens te verzamelen om de 
effectiviteit èn verstoring van de 
uitgevoerde maatregelen nauwkeurig te 
kunnen beoordelen.  
 

 
Koppelvormend paar grauwe ganzen?  
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Agrarisch natuurbeheer en 
weidevogelbeleid 
 
De Provincie Fryslân hervormt momenteel 
het agrarisch natuurbeheer. De subsidie 
wordt meer geconcentreerd ingezet. Dat 
betekent dat minder boeren mee kunnen 
doen, maar dat de boeren die mee doen 
zwaardere beheerpakketten af zullen 
sluiten. Voor weidevogels betekent dat: 
meer aandacht voor grasland met hoge 
waterpeilen, meer kruidenrijk kuikenland, 
maar minder legselbeheer. Weidevogels 
hebben in Fryslân de beste 
overlevingskansen in grote 
graslandcomplexen met voldoende 
extensief gebruikt grasland, zo blijkt uit 
tellingen van vogelwachten, 
inventarisatievrijwilligers en onderzoekers 
van de Rijksuniversiteit Groningen.  
 
In de loop van 2015 wordt duidelijk waar 
boeren het weidevogelbeheer nieuwe stijl 
in willen zetten. It Fryske Gea streeft 
ernaar om enkele grote succesvolle 
weidevogelgebieden te realiseren waar 
natuurreservaten en agrarische 
natuurbeheer op elkaar aansluiten en 
elkaar versterken. De afgelopen tijd is 
hiervoor aandacht gevraagd in het beleid. 
Vanaf 2016 hopen we deze verbeterde 
samenwerking in de praktijk te kunnen 
brengen.  
 
Het agrarisch natuurbeheer kent ook de 
leefgebieden “droge dooradering”, vooral  
houtwallen en schrale bermen en “natte 
dooradering” – vooral sloten, poelen  en 
natuurvriendelijke oevers. Ook bij deze 
leefgebieden heeft It Fryske Gea gepleit 
voor een goede samenhang tussen 
natuurgebieden en het agrarisch 
natuurbeheer. Ook delen we kennis over 
beheer met boeren die deze leefgebieden 
willen beschermen. 
 
 

Verkwelderingsproject “fan 
swiet nei sâlt” gecombineerd 
met gemaal Hallumerryt 
 
Het creëren van een gradiënt van zoet 
naar zout op de buitendijkse 
natuurterreinen van Noard-Fryslân 
Bûtendyks is een lang gekoesterde wens 
van It Fryske Gea. Deze gradiënt is een 
versterking van de diversiteit in onze 
terreinen en daarmee van de 
Waddenzeenatuur, een wens die in het 
het beheerplan Noard-Fryslân Bûtendyks 
(It Fryske Gea, 2003) is uitgesproken.  
De kans om een dergelijk waardevol 
biotoop te ontwikkelen deed zich voor in 
2013, toen het bestuur van het Wetterskip 
Fryslân besloot om het gemaal Vijfhuizen 
– ook wel Hallumerryt genoemd - aan te 
leggen met daarin een vispassage. In de 
dijk komt een gemaal dat voor vissen 
passeerbaar is en dat zorgt voor een 
substantiële afvoer van boezemwater uit 
het Friese binnenland, via de kwelders van 
het Noarderleech, naar de Waddenzee.  
 
It Fryske Gea heeft zijn volledige 
medewerking toegezegd aan dit project. 
Er zal een gebied van circa 33 hectare van 
de bestaande Bokkenpollenpolder worden 
ingericht als kwelder. In de huidige situatie 
vormt de aanwezigheid van zomerpolders 
een knelpunt voor de afvoer van water 
vanuit het achterland via De Rijd. Door het 
graven van een nieuwe slenk, zoals in dit 
plan wordt beoogd, kan de afwatering van 
het nieuwe gemaal los worden gekoppeld 
van de afvoer van de zomerpolders. T.b.v. 
de veeveiligheid zal een plan worden 
opgesteld.  
 
Dit project noemen we Fan Swiet nei Sâlt – 
brakke natuur in het Noarderleech.  
Op vissoorten zoals bot, paling, 
driedoornige stekelbaars en spiering zal 
dit project naar verwachting een groot 
positief effect hebben. Een zoet-zout 
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overgang in deze vorm is er nog niet langs 
de Noord-Nederlandse kust. Mede 
daarom vormt kennisontwikkeling d.m.v. 
onderzoek een belangrijk onderdeel van 
dit project. 
Al in 2014 is gestart met een 0-meting, 
zodat straks na de uitvoering goed kan 
worden beoordeeld wat de effecten zijn 
geweest op de natuur.  
De zoet-zoutgradiënt zal naar verwachting 
in 2017 / 2018 worden gerealiseerd.  

Resultaten 0-onderzoek 
Op initiatief van Van Hall Larenstein en 
Bureau Altenburg & Wymenga is al in de 
zomer van 2014 gestart met het 0-
onderzoek. Twee studenten onderzochten 
de huidige betekenis van de slenken en de 
binnendijkse sloten voor vis en andere 
waterfauna.  
 

 
Ruth Beuker en Tristan da Graça aan het werk 
 
In de buitendijkse kweldersloten werden 
m.b.v. fuiken en schepnet vier vissoorten 
gevangen, waarvan drie anadroom (vissen 
die vanuit zee rivieren optrekken om te 
paaien). Talrijkste soort was de rode aal, 
oftewel paling in het opgroeistadium, 
waarvan 127 individuën werden 
gevangen. Opvallende vangsten waren 
verder die van dunlipharder en spiering.  
M.b.v. aanvullende kruisnetvangsten 
werden ook nog veel dikkopjes en een 
zeenaald gevangen. 

 
Dikkopjes 
 

 
Dunlipharder 
 
In de binnendijkse poldersloten werden 11 
vissoorten aangetroffen, waaronder de 
habitatrichtlijn- en Rode Lijstsoorten 
kleine modderkruiper, vetje en 
bittervoorn. Eén soort is anadroom, 
namelijk de driedoornige stekelbaars. 
Paling werd binnendijks niet ontdekt. Met 
883 gevangen individuën was de kolblei 
hier het talrijkst. M.b.v. aanvullende 
snorkelbemonsteringen werden ook nog 
brasem en een adulte riviergrondel 
aangetroffen.  
 

 
Driedoornige stekelbaars 
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3. Evaluaties 
It Fryske Gea heeft van vrijwel al zijn 
natuurgebieden een beheervisie. 
Daarin staat wat de doelstellingen zijn 
voor een gebied voor de middellange (~25 
jaar) termijn en hoe we die willen 
realiseren. In werkplannen worden de 
werkzaamheden vervolgens ingepland. 
Ongeveer eens per 6 jaar evalueert It 
Fryske Gea het beheer en de 
natuurresultaten die het heeft opgeleverd. 
Daarbij zijn alle onderzoeks- en 
inventarisatiegegevens van groot belang. 
In 2014 is het beheer van de volgende 
gebieden geëvalueerd; 

Slachtedyk 
It Fryske Gea beheert de meer dan 1000 
jaar oude Slachtedyk nu ruim 12 jaar (2x 
per jaar maaien en afvoeren).  
Geconstateerd is dat de vegetatie zich in 
die tijd gunstig heeft ontwikkeld; 
doelsoorten als paarse morgenster en 
goudhaver zijn toegenomen, terwijl lastige 
soorten als akkerdistel en grote 
brandnetel afnamen. Voor insecten als 
hooibeestje en argusvlinder is de 
Slachtedyk van groot belang. Voor deze 
soorten zou het goed zijn meer variatie in 
het beheer aan te brengen, door per 
maaibeurt ook delen te laten staan. Ook is 
het aan te raden plaatselijk meer 
schapenbeweiding in te zetten. Verder 
verdient het de aanbeveling per maaibeurt 
te starten bij de slechtst ontwikkelde 
delen (zuidkant - verschralen) en dan 
geleidelijk naar boven toe te werken 
(zodat doelsoorten iets meer tijd krijgen 
zich uit te zaaien).  

 
Paarse morgenster 

Makkumerwaarden 
Deze evaluatie maakt deel uit van die van 
de gehele Friese IJsselmeerkust. De 
Makkumerwaarden zijn sinds de aanleg 
van de Afsluitdijk flink veranderd, door de 
voorgaande successie. Hierdoor dreigt de 
openheid te verdwijnen. Voor het 
duurzame behoud van rietcultuur en nat 
schraalland zijn daarom de meest kanrijke 
locaties geselecteerd. Daarbij hoort ook 
het weer gedeeltelijk open maken van de 
inmiddels flink verboste schelpenbanken.  
De ontwikkeling van ooibos met els, 
meidoorn en diverse soorten wilgen, 
wordt daarnaast als belangrijk en kansrijk 
ingeschat voor de langere termijn. Hier 
kunnen dan ook meer koloniebroeders 
zoals aalscholvers, blauwe- en grote 
zilverreigers gaan broeden. Het project 
“voedseloevers voor de roerdomp” dat in 
respectievelijk 2004 en 2005 werd 
uitgevoerd op de Noardwaard en de 
Mokkebank, waarbij bestaande sloten zijn 
verbreed en voorzien zijn van een 
geleidelijk aflopend talud, gaat It Fryske 
Gea herhalen op de Súdwaard. Verder zal 
er bij het hooilandbeheer op de Koaiwaard 
meer aandacht komen voor insecten zoals 
de argusvlinder.  
 

 
Argusvlinder 
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Lendevallei 
Aan dit ruim 900 ha grote object zijn drie 
themabijeenkomsten gewijd; één over 
graslanden, één over rietlanden en één 
over bossen. Natuurprojecten hebben dit 
gebied aanzienlijk robuuster gemaakt de 
afgelopen jaren en een impuls gegeven 
aan de biodiversiteit. Ook staan er nog 
grote plannen op stapel, o.a. het herstel 
van de oorspronkelijke loop van de Lende.  
 
Voor het behoud van de natuurwaarden is 
het van belang zowel voor grasland als ook 
voor (veenmos)rietland de beste plekken 
te kiezen, qua abiotiek en beheerbaarheid. 
De omvang van het moerasvaren-
elzenbroek dat we in de Heloma- en 
Bleekerspoolder en Botkerisservaot 
aantreffen is op landelijk niveau zeldzaam. 
De dichtheden van o.a. matkop, kleine 
bonte specht, gekraagde roodstaart en 
bonte vliegenvanger zijn hier uitzonderlijk 
hoog. Bosranden en open plekken (ook 
water) in het bos zijn juist weer van 
betekenis voor sommige insecten, zoals 
libellen en de grote weerschijnvlinder 
(waarvan in juli in de Driessenpoolder vijf 
exemplaren werden gezien).  
 

 
Grote weerschijnvlinder 
 
Het vasthouden van water en het maken 
van nieuw open water (bijvoorbeeld brede 
sloten en petgaten), is noodzakelijk om 
ook in de toekomst de enorme variatie, 
incl. zeldzaamheden, te behouden.   

Bancopolder 
In de Bancopolder (21 ha) werden in 2007 
een zevental nieuwe petgaten gegraven. 
Het vrijkomende materiaal werd op 
naastliggende stripen verwerkt. Vroeger 
(tot 1995) was de Bancopolder een 
leefgebied voor de zeldzame grote 
vuurvlinder, die waterzuring als 
waardplant gebruikt.  
 
100 jaar grote vuurvlinder 
In 2015 is het 100 jaar geleden dat de grote 
vuurvlinder (Lycaena dispar batava) werd ontdekt 
in de Lendevallei. Uit dit gebied is de soort 
inmiddels verdwenen, maar in de Rottige Meente 
en Weerribben houdt hij tot op heden stand. Het 
betreft de enige populatie ter wereld van deze 
specifieke ondersoort. 
 
Het rietland bestaat hoofdzakelijk uit mooi 
ontwikkeld veenmosrietland met 
kamvaren, terwijl her en der ook jonge 
verlanding met ronde zegge voor komt. In 
de petgaten zijn bijzondere waterplanten 
aanwezig zoals kranswieren en 
fonteinkruiden. Ook zijn de petgaten rijk 
aan libellen en vis. De vegetatie op de in 
2007 opgehoogde stripen ontwikkelt zich 
niet gunstig. Hier treedt verdroging en 
verruiging op. Afgesproken is daarom dit 
materiaal alsnog te verwijderen.  
 

 
Kamvaren is in Nederland vrij zeldzaam 
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Projecten n.a.v. evaluaties 
 
Plagproject Ketlikerheide. 
Uit de beheersevaluatie van het 
Ketlikerskar, die in 2012 werd uitgevoerd 
kwam o.a. het voorstel om een 
witbolgrasland aan de Schoterlandseweg 
van ca. vier ha om te vormen naar heide. 
De kansrijkdom hiervan werd even hoog 
ingeschat als het plagproject dat in 1992 
werd uitgevoerd op enkele naastliggende 
percelen en waarbij succesvol 
witbolgraslanden werden omgevormd tot 
heideterrein.  
 
Na de uitvoering van een archeologisch en 
bodemkundig onderzoek is afgesproken 
om van ongeveer de helft van het 
graslandterrein de teelaarde te 
verwijderen (zie kaartje). De andere helft 
van het terrein was archeologisch en 
bodemkundig zo interessant dat besloten 
is dit gedeelte met rust te laten. De 
aanwezigheid van veen duidde hier op een 
oude poel en ook werd een podzolprofiel 
aangetroffen. Verder is het hekwerk rond 
het perceel verwijderd en zullen 
geleidelijke overgangen naar het 
opgaande bos worden gerealiseerd door 
gebiedseigen, bes- en stekeldragende 
struiken aan te planten.  
 
Met deze maatregelen verwacht It Fryske 
Gea de natuurwaarden van de 
Ketlikerheide te versterken. Het project 
werd gefinancierd door het Prins Berhard 
Cultuurfonds en de stichting Ynnatura.  

 
Plagproject perceel Ketlikerheide langs de 
Schoterlandseweg (januari 2015) 
 
Verbetering waternatuur Easterskar 
In het najaar van 2015 zal er in het 
Easterskar een groot project worden 
uitgevoerd. Het project heeft als doel de 
verruiging ontstaan door verdroging aan 
te pakken. Een ander belangrijk doel is het 
vergroten van de mogelijkheden voor 
waternatuur (denk aan vissen, libellen, 
jonge verlandingsvegetaties en natuurlijk 
de otter). Ook dit idee is ontstaan tijdens 
de beheerevaluatie van dit gebied, die in 
2013 plaatsvond. 
 
Ten eerste zullen diverse sloten in het 
gebied worden opgeschoond om de 
toevoer van voldoende water in het hele 
gebied beter te kunnen garanderen.  
In de verpitruste graslanden tussen de 
Bisschopsweg en het Ondergronds kanaal 
zullen brede sloten c.q. petgaten worden 
aangelegd die deels wel en deels niet in 
verbinding staan met andere wateren.  
Om de otter beter te beschermen is kort 
geleden een otteroversteekplaats langs de 
Gaastweg veiliger ingericht, met een 
raster en een waarschuwingsbord. 
Hierdoor kan de otter veilig migreren van 
het Easterskar naar het Tjeukemeer en 
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omgekeerd. Wie weet gaat de bever in de 
nabije toekomst ook gebruik maken van 
deze mogelijkheid. 
 
Tot slot is de verruiging van een perceeltje 
moerasheide langs de Rotstersloot aan de 
oostkant van het gebied bestudeerd. Het 
gaat hier om een zeer kwetsbare 
vegetatie. Afgesproken is om eerst enkele 
kleine proefvlakjes van pijpenstrootje te 
ontdoen d.m.v. oppervlakkig plaggen. 
Vervolgens zullen de proefvlakjes in 
maaibeheer worden genomen. Het 
maaien dient met aangepaste, lichte 
apparatuur te gebeuren.  
De resultaten van de proef zullen 
nauwkeurig worden gemonitord. Mocht 
de maatregel leiden tot uitbreiding van de 
kwetsbare doelvegetaties, met dopheide, 
veenmos, veenpluis en ronde zonnedauw, 
dan zal ook de rest van het perceel de 
komende jaren pleksgewijs geplagd 
worden en vervolgens weer in maaibeheer 
worden genomen. 
 
Tot slot kan gemeld worden dat It Fryske 
Gea momenteel ook bezig is om een 
ecologische verbindingszone tussen het 
helofytenfilter van het Easterskar naar de 
Tjonger in te richten. Door water onder 
vrij verval (met een vistrap) van de Tjonger 
naar het Easterskar te laten lopen ontstaat 
de mogelijkheid om het Easterskar continu 
van water te voorzien.  Nu gebeurt dat 
door zo nu en dan een schuif naar het 
helofytenfilter open te zetten. Bewoners 
van beide gebieden (diverse vissen, otter, 
ringslang, libellen) kunnen straks dus  
gemakkelijker van het ene naar het andere 
gebied trekken. 
 
OBN advies Oerderduinen 
In 2013 verscheen de visie van It Fryske 
Gea voor Oost-Ameland. Eén van de 
aandachtpunten betrof de vergaande 
veroudering en verruiging van de grijze 
duinen op het Oerd. Ook voor Natura2000 

is de uitbreiding van het areaal goed 
ontwikkelde grijze duinen een ambitie. It 
Fryske Gea wilde daarom een deel van de 
verruigde duinen (ca. 10% oftewel 30 ha) 
plaggen, evt. aan te vullen met maaien of 
weiden. Het project duinherstel Ameland 
(RWE / Essent) biedt al op korte termijn 
kansen om zo’n project uit te voeren. 
Bureau Eelerwoude ondersteunt RWE / 
Essent daarbij. Omdat er vragen waren 
over de meest geschikte locatie voor zo’n 
maatregel heeft It Fryske Gea het OBN-
deskundigenteam Duin- en Kustlandschap 
gevraagd om advies. Op 17 april is met 
een delegatie van het OBN-team een 
bezoek gebracht aan het plangebied, 
waarna het OBN-team een advies heeft 
opgesteld. Strekking daarvan is dat zout-,  
water- en winddynamiek de belangrijkste 
natuurlijke factoren zijn die de 
ontwikkeling van de vegetatie sturen. Om 
verruiging te bestrijden wordt daarom 
geadviseerd aan te sluiten bij de dynamiek 
in de zeereep en de duinen en valleien, die 
als een schil om het Oerdduincomplex 
liggen. Concreet wordt voorgesteld om 
een duinvallei aan de noordoostrand van 
het complex van ca. 20 ha te plaggen en 
wel de hele gradiënt van hoog naar laag. 
Maatregelen in de stabiele oude kern van 
het duinmassief (die bovendien ook van 
cultuurhistorische betekenis is) worden 
minder kansrijk ingeschat. Mede omdat 
het gebied ontkalkt is en door de lange 
aanwezigheid van een meeuwenkolonie 
hier de voedingsstofgehalten van de 
bodem zeer hoog zijn. D.m.v. begrazing 
zou hier wel wat variatie in de 
vegetatiestructuur kunnen worden 
aangebracht, maar dat is lastig te 
realiseren (denk aan rasters en toezicht). 
Het uitbreiden van het aantal (brede) 
kerven in de zeereep kan de positieve 
invloed van winddynamiek op de erachter 
liggende grijze duinen versterken. 
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Visies 
Naast evaluaties van bestaande 
beheervisies worden er ook regelmatig 
nieuwe beheervisies ontwikkeld. 
 
Zo werd er in 2014 een visie vastgesteld 
voor het in 2013 verkregen Lendebos, een 
ruim 40 ha groot bosgebied op de 
noordflank van de Lende, gelegen tussen 
Koepelbos en Stuttebos ten zuidoosten 
van Oldeberkoop. 
 

 
 
In 2013 waren de vegetatie en de 
broedvogels van dit bos al gekarteerd (zie 
inventarisatiejaarverslag 2013). Vorig jaar 
werden er 76 soorten paddenstoelen 
gevonden, waaronder echte judasoor, die 
op gewone vlier leeft. De roofvogel-
werkgroep vond twee gepredeerde 
buizerden, waarvan tenminste één door 
een havik was gepakt.  
 
Verder wordt gewerkt aan een visie voor 
een aantal grotere graslandobjecten in 
district Noard (Eanjumerkolken, 
Doanjumerleech) en West (o.a. 
Warkumermar, Koarnwerterpolder, 
Sudermarpolder e.a.).  
 
 
 

LIFE+project Alde Feanen 
“Booming Business” 
Vorig jaar vertelden we dat Brussel zijn 
goedkeuring had gegeven aan een 
integraal maatregelenpakket voor de Alde 
Feanen, dat een bijdrage levert aan zowel 
de Natura2000- als ook de Kaderrichtlijn 
water- doelstellingen. 
 
De maatregelen betreffen:  
1. ontwikkeling van waterriet en watervegetaties 

in enkele voormalige landbouwpolders d.m.v. 
tijdelijke droogval,  

2. aanleg van een vooroever in de Grutte krite 
om waterriet te stimuleren,  

3. herstel van ondergedoken watervegetaties in 
enkele afgesloten wateren,  

4. baggeren van boezemwater,  
5. plaggen van verruigde veenmosrietlanden en  
6. opschonen van het helofytenfilter in de 

Wyldlannen.  
 
Maatregel 5 is voorbereid en wordt deze 
winter uitgevoerd. Met de 
voorbereidingen van 1, 2 en 6 is de Dienst 
Landelijk Gebied al heel ver. De uitvoering 
hiervan start naar verwachting eind dit 
jaar of begin volgend jaar. Om maatregel 3 
te laten slagen moet er eerst nog nader 
onderzoek worden gedaan om te bepalen 
of de plassen wel volledig geïsoleerd zijn. 
Dat onderzoek gebeurt dit jaar. Maatregel 
4 wordt gecoördineerd door het Friese 
Meren Project. 
 
Het hele project, waarin DLG, Provincie, 
Wetterskip en Fryske Gea nauw samen 
werken, met hulp van bureau Altenburg & 
Wymenga, zal uiterlijk in 2018 worden 
afgerond.  
 
Freek Vonk en de Alde Feanen 
Op 19 februari jl sprak de populaire bioloog Freek 
Vonk diverse teksten in t.b.v. een podcast, die door 
het projectteam wordt ontwikkeld. Hiermee 
kunnen bezoekers van de Alde Feanen deze zomer 
de natuur van de Alde Feanen ontdekken. Vonk 
neemt de bezoekers mee het water op en laat de 
diverse beesten- en plantensoorten zien, die o.a. 
zullen profiteren van het LIFE+project 
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4. Enkele 
resultaten 2014 

Zoogdieren 
2014 was het jaar van de eekhoorn. Er 
kwamen landelijk bijna 6000 meldingen 
binnen. Het actuele verspreidingskaartje 
ziet er nu als volgt uit: 
 

 
Waarnemingen van eekhoorns in Nederland 2000-
2009 (zwart), 2010-2013 (rood) en 2014 (groen). 
Bron: NDFF 
 
Uit het kaartje blijkt dat er helaas geen 
meldingen meer uit Gaasterland zijn 
gekomen. Is de soort daar echt helemaal 
verdwenen? Ten noorden van 
Leeuwarden werd de eekhoorn juist van 
twee nieuwe locaties gemeld.  
 
NB: in het Rysterbosk werd vorig jaar wel 
het voorkomen van de boommarter 
opnieuw bevestigd. De boommarter is o.a. 
een natuurlijke vijand van de eekhoorn.  

 
Boommarter in het Rysterbosk 

Bever in Fryslân  
In augustus werd er beveractiviteit 
waargenomen in Fryslân, nabij 
Koevordermeer en Groote Brekken. Harrie 
Bosma maakte mooie filmpjes van deze  
bever, waarop te zien is hoe hij rustig 
wilgetakken zit te schillen.  
 

    
Filmbeelden van de bever in Fryslân (H. Bosma) 
 
Hiermee is het voorkomen van een 
nieuwe soort in onze Provincie bewezen! 
 
De bever is een waardevolle aanvulling op 
de Friese natuur. Als geen ander weet dit 
dier bovendien zijn eigen leefomgeving te 
beïnvloeden. Omdat het dier 
(wilgen)boompjes eet gaat het de 
verbossing in moerasgebieden tegen. Met 
het bouwen van dammen wordt het 
waterpeil lokaal verhoogd. Voor het 
behoud van de openheid en het 
tegengaan van verdroging in 
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moerasgebieden is de bever dus een 
welkome bewoner in natuurgebieden.  
 
Maar niet overal is het omknagen van 
bomen gewenst en het verhogen van 
waterpeilen kan leiden tot schade in 
bijvoorbeeld landbouwgebieden.  
Daarom wil It Fryske Gea samen met 
andere betrokkenen zoals Wetterskip en 
Provincie, proberen te komen tot een 
werkprotocol “hoe om te gaan met bever-
vraagstukken”. Twee afstudeerders van 
het Van Hall Instituut gaan hier dit 
voorjaar mee aan de slag.  

Otters 
De otter is nog steeds in opmars, maar 
twee knelpunten worden daarmee ook 
steeds urgenter; ten eerste het knelpunt 
van het grote aantal verkeersslachtoffers 
en ten tweede het risico op inteelt door 
een te geringe genetische basis. Recent 
werd namelijk bekend dat de otter zit te 
springen om vers bloed. 
 
In november deed het gerechtshof Den 
Haag uitspraak in een zaak tegen de staat 
inzake de faunaknelpunten. De rechter 
oordeelde dat de staat de 21 meest 
urgente oversteekknelpunten in 
Nederland zo snel mogelijk moet 
oplossen. Daaronder vallen o.a. 
oversteekplaatsen bij de A6, de A7 en de 
A32. Rijkswaterstaat is hier inmiddels mee 
bezig. Ten aanzien van de Provinciale 
wegen is de Provincie Fryslân bezig met 
een actueel overzicht van de belangrijkste 
knelpunten. Ook hiervoor is het de 
ambitie om deze snel en duurzaam op te 
lossen.  
 
Lokale wegen worden vaak beheerd door 
Gemeentes. Vaak liggen hier veel kabels 
en leidingen in de bermen. It Fryske Gea 
probeert met eenvoudige maatregelen de 
grootste risico’s weg te nemen en lokale 
overheden te stimuleren oplossingen te 

realiseren. Zo werd bij de Kraanlannen een 
raster geplaatst om otters te dwingen 
gebruik te maken van een duiker onder de 
weg door. Langs de Trynwâldsterdyk 
(tussen Grutte Wielen en Bouwepet) en de 
Wolwarren  (nabij de Jan Durkspolder) 
werden waarschuwingsborden geplaatst.  
 

  
Links raster Kraenlânswei 
rechts waarschuwingsbord Trynwâldsterdyk 
 
Wat het verlies aan genetische variëteit 
betreft is It Fryske Gea van mening dat 
nieuwe otters het beste bijgeplaatst 
kunnen worden in gebieden, die binnen 
het bereik liggen van de kernpopulatie in 
de Kop van Overijssel. Waarschijnlijk 
zullen die bijplaatsingen enige jaren 
moeten blijven plaatsvinden, om te zorgen 
dat er voldoende toevoer van onverwante 
dieren is. In aanvulling op deze 
bijplaatsingen is het belangrijk om de 
verbinding tussen de Nederlandse 
otterpopulatie en die in Duitsland tot 
stand te brengen, o.a. via de Oude IJssel.  

 
Otter in de Alde Feanen (Tjibbe de Jong)  

14 
 



Duizenden muizen 
De laatste jaren hebben diverse soorten 
muizen, maar met name veldmuizen, van 
de goede omstandigheden geprofiteerd. 
Zachte winters, droge zomers, lokaal 
weinig predatoren en andere zaken 
maakten dat er plaatselijk inmiddels wordt 
gesproken van een muizenplaag. Grote 
delen agrarisch grasland moeten dit 
voorjaar worden doorgezaaid.  
 
In natuurgraslanden zorgden de muizen 
met hun vraat en graverij voor 
kiemmogelijkheden voor bloeiende 
graslandplanten. Ook ligt het land er 
momenteel geschikt bij voor soorten als 
de kievit, die na de winter kaal stoppelland 
prefereert als broedgebied, aldus onze 
weidevogel-coördinatoren. 
 

 
In de Mûntebuorsterpolder is het effect van de 
grote aantallen veldmuizen goed te zien 
 
I.v.m. het LIFE+-project dat de komende 
jaren in de Alde Feanen wordt uitgevoerd 
is er op verschillende plaatsen nader 

onderzoek gedaan naar beschermde 
soorten zoals heikikker en noordse 
woelmuis en waterspitsmuis. Grote 
verrassing daarbij was o.a. dat de noordse 
woelmuis op de Saiterpolder (particulier 
eigendom) talrijk voor bleek te komen, 
iets wat nog niet eerder bekend was.  
Noordse woelmuis werd ook gevangen op 
de Wyldlannen. Dwerg- en bosmuis waren 
hier het talrijkst. Ook op de 
Headamskampen werden waterspitsmuis 
en dwergmuis gevangen.  

Vogels  
 
Roofvogels 
Wat voor de één een plaag is, is voor de 
ander een geluk. Zo profiteerden 
roofvogels lokaal waarschijnlijk van het 
grote muizenaanbod.  
Zo werden dit jaar tenminste 50 
broedparen van de velduil vastgesteld 
verspreid over de Provincie, een soort die 
hier normaal niet of nauwelijks broedt.  
Velduilen zijn echte nomaden, die lange 
zwerftochten door Europa maken op zoek 
naar gunstige voedselomstandigheden. 
Aldus zijn ze waarschijnlijk bij toeval op de 
veldmuizenpiek in Fryslân gestuit, wat hen 
verleidde hier ook te gaan broeden.  
 
Uit het jaarverslag van de roofvogel-
werkgroep Ameland kon niet direct 
worden opgemaakt dat de roofvogels op 
Ameland hebben geprofiteerd van het 
rijke muizenaanbod, hoewel bruine 
kiekendief (32 paar) en kerkuil (vier paar) 
en ook ransuil (3) en buizerd (24) wel een 
(lichte) toename lieten zien.  
In het Easterskar hadden roofvogels een 
goed jaar met vijf paar bruine 
kiekendieven, drie paar haviken, een 
sperwer en zes buizerdterritoria, waarvan 
tenminste negen legsels succesvol. In dit 
gebied sneuvelt nog wel eens een legsel 
door marterpredatie.  
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Langs de IJsselmeerkust bestond niet de 
indruk dat roofvogels direct profiteerden 
van de muizen. Wel broedde er in de 
Huitebuersterbûtenpolder succesvol een 
bruine kiekendief. In het Rysterbosk (een 
havik en een buizerd) en het Wikelerbosk  
(een buizerd) waren de aantallen stabiel. 
Een buizerd in het Wikelerbosk kwam 
door vergiftiging om het leven. Ook in de 
bos- en beekdalgebieden in Zuidoost-
Fryslân waren de roofvogelaantallen niet 
noemenswaardig anders dan in 
voorgaande jaren. In de kleine bosjes in de 
Trynwâlden en het Bûtenfjild brachten 
twee paar sperwers en vier paar buizerds 
met succes jongen groot. Naast muizen 
werden er ook veel ratten aangevoerd als 
prooi. Op de Delleboeren werd voor het 
eerst een broedgeval van de wespendief 
vastgesteld, een predator die overigens 
geen muizen, maar larven en honing van 
wespen en bijen eet. 
 

 
Wespendief♂ bij wespennest (R. Riemvis) 
 
In de Alde Feanen waren roofvogels niet 
talrijker dan in voorgaande jaren. In 
enkele gebieden (Bolderen, Reid om ‘e 
krite, Laban) was de bruine kiekendief 
zelfs afwezig. Daarentegen huisvestte het 
Eilân-west maar liefst zeven broedpaar 
bruine kiekendief, waarmee het totaal 
voor de Alde Feanen toch weer op 
minstens 13 paar kwam.  
 

Weidevogels 
Als we de aantallen broedparen voor 
zeven belangrijke soorten weidevogels in 
de belangrijkste graslandreservaten van It 
Fryske Gea (ruim 4.600 ha totaal) voor 
2014 optellen, levert dat in vergelijking 
met voorgaande jaren en het jaar 2000 
(cursief)  een volgende tabel op:  
 
  2000 2012 2013 2014 
Kievit 1001 826 805 817 
Grutto 761 400 369 328 
Scholekster 1219 660 681 645 
Tureluur 668 546 547 529 
Krakeend 171 167 158 169 
Veldleeuwerik 355 389 379 406 
Watersnip 61 29 31 44 

 
Aantalsontwikkeling enkele weidevogelsoorten in 
IFG-reservaten 2012 t/m 2014 (in vgl. met 2000) 
 
De watersnip had een goed jaar.  
In de Tsjongerdellen noard en súd samen 
werden bijvoorbeeld 7 paar geteld en ook 
in de Eanjumerkolken broedde voor het 
eerst sinds jaren weer een watersnip.  
 
De broedresultaten van de grutto waren 
volgens Vogelbescherming Nederland 
bijzonder slecht in 2014. Weilanden waar 
grutto’s broeden zouden pas na 1 juli 
gemaaid moeten worden, stelt Rosemarie 
Kentie in haar proefschrift. Hooijmeijer 
e.a. constateerden eveneens dat het 
broedsucces van de grutto in Súdwest-
Fryslân vorig jaar niet zo goed was.  
 
In sommige Fryske Gea-reservaten 
bestond de indruk dat het broedsucces 
van de grutto wel redelijk goed was, zowel 
in 2013 als ook in 2014. Bijvoorbeeld op 
Noard-Fryslân Bûtendyks, in de Grutte 
Wielen en op de Wyldlannen in de Alde 
Feanen (14 paar, 58% territoriaal succes). 
Voor het eerst in 5 jaar broedde er weer 
een kemphaan in de Wyldlannen. Ook in 
de Bijenkamp, op de Warkumerbinnen-
waard, was een verdachte kemphen 
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aanwezig. In de Warkumermar in 
Gaasterland trok het aantal grutto-
territoria aan van 30 naar 34 paar.  
 

 
Broedvogelontwikkeling Prikwei (60 ha) bmp-a (F. 
Kwant en K. Joustra) 
 
Aan de resultaten van de bmp-telling langs 
de Prikwei was goed het effect van de 
vernattingsmaatregelen uit de 2e fase van 
de herinrichting Alde Feanen af te lezen, 
met o.a. porseleinhoen, watersnip, grutto, 
wulp en visdief als nieuwe soorten.  
 
Slaapplaatstellingen geven een goede 
indruk van hoe het met de populatie gaat. 
Op de Wyldlannen werd op 15 maart een 
recordaantal grutto’s genoteerd van 5400 
ex. Op 27 maart bereikten de kemphanen 
hier hun hoogste aantal met 1850 vogels.  
In overleg met het Wetterskip werd de 
bemaling van de zomerpolder op 7 maart 
tijdelijk stop gezet waardoor de polder 
langer plasdras bleef en de aanwezige 
steltlopers en andere vogels hier optimaal 
van konden profiteren.  
 

 
Grutto’s op de Wyldlannen (G. Jellema) 

Op de Bocht fan Molkwar werden max. 
810 grutto’s geteld op 17 maart, weer iets 
meer dan voorgaande jaren. Het 
maximumaantal kemphanen dit jaar (720) 
bleef echter achter t.o.v. vorige jaren.  
 
Omdat het college van Gedeputeerde 
Staten in Friesland bij het verlenen van 
een ontheffing voor het rapen van 
kievitseieren onvoldoende heeft 
onderzocht of er voor de kievitpopulatie 
nog wel sprake is van een “gunstige staat 
van instandhouding” heeft de Raad van 
State deze ontheffing geschorst. Tenzij GS 
met een nieuwe ontheffing komt die 
onderbouwd wordt met betere gegevens, 
wordt er dit jaar derhalve geen 
kievitseieren gezocht. It Fryske Gea hoopt 
dat dit niet ten koste gaat van de door 
weidevogelbeschermers uitgevoerde  
legselbescherming in agrarisch gebied.  
 
Op de westoever van de Vlakke Brekken, 
ten zuidwesten van de rijke 
weidevogelgebieden 
Mûntsebuorsterpolder, heeft It Fryske Gea 
enkele nieuwe gebiedjes in beheer 
gekregen, waaronder de Wilsterhoeke (9 
ha) en het Bûtlân de Grons (5 ha). In de 
Wilsterhoeke  werden o.a. de volgende 
weidevogels geteld, naast diverse soorten 
rietvogels.  
 

    
Broedvogels Wilsterhoeke (9 ha) 2014 
 
In de Ryp (40 ha ten noorden van de 
Oudegaasterbrekken) broedden dit jaar 
voor het eerst brandgans (twee), een 
waterral en een kluut. Weidevogels laten 

2014
Krakeend 2
Slobeend 2
Tafeleend 1
Kuifeend 1
Scholekster 1
Kievit 5
Grutto 2
Tureluur 3
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hier nog altijd een stijgende lijn zien, m.n. 
kievit (van 36 naar 42 paar) en watersnip 
(van een naar drie paar). 
 
Moeras- en kustvogels 
Vorig jaar werd het in 2008 als moeras en 
retentiepolder ingerichte Eilân-west op 
broedvogels geïnventariseerd. Hierbij 
werden o.a. kleinst waterhoen (1), 
geoorde fuut (17), porseleinhoen (2),  
roerdomp (3) en bruine kiekendief (7) 
genoteerd. Verder waren 344 paar 
kokmeeuwen en 5 paar visdiefjes 
aanwezig. Daarnaast zijn hier nog 
broedverdachte zwarte ibissen 
waargenomen.   
De Alde Feanen was vorig jaar in totaal 
goed voor tenminste 14 paartjes 
roerdomp.  
 
Dat moerasontwikkeling vaak een enorme 
rijkdom aan vogels oplevert bewijzen ook 
de Catspoolder in de Lendevallei (52 
soorten), Jan Durkspolder (61 soorten) en 
de Koai (66 soorten).  
 

 
Beeld van de Catspoolder in 2014 
 
In de Catspoolder zijn dit jaar o.a. 3 paar 
roodborsttapuiten (in 2013 1) en 3 paar 
waterrallen (in 2013 1) vastgesteld.  
 
De in 2012 als nat kruidenrijk grasland 
ingerichte Scheltingapolder (48 ha) aan de 
noordoostkant van de Lendevallei werd 
voor het eerst geïnventariseerd. Tot onze 
verrassing broedden ook daar twee paar 

roodborsttapuiten, als ook weidevogels 
zoals zomertaling (4), kievit (10), 
graspieper (8), gele kwikstaart (5) en 
watersnip (1). Verder maakten diverse 
zaadeters gebruik van de kruidenrijke 
graslanden, o.a. 2 paar putter en een 
paartje kneu.  
 
Ook werden 18 soorten paddestoelen 
genoteerd voor dit gebied.  
 

 
Beeld van de Scheltingapoolder in 2014 
 
Het waterpeil in de rietlanden van de 
Makkumer Noardwaard en Súdwaard 
stond in het broedseizoen waarschijnlijk 
wat hoger dan voorgaande jaren, 
aangezien hier in totaal 11 paar 
waterrallen (in 2013 4 paar) en 3 paar 
porseleinhoenen (in 2013 2 paar) tot 
broeden kwamen.  
De Bouwepet was eveneens goed voor 8 
paar waterrallen en één paar 
porseleinhoen. Porseleinhoen werd in 
2014 ook nog uit de Grutte Wielen en de 
Tjongerdellen gemeld. Deze zeldzame 
Vogelrichtlijnsoort vertoont een nogal 
grillige trend.   
In het Kobbelân deed de zwarte stern het 
met 33 paartjes bijzonder goed. Hier 
werden 47 jongen vliegvlug.  
 
Naast roofvogels profiteren ook reigers 
mee van het grote muizenaanbod. Op de 
Makkumer Noardwaard werden in maart 
10 paar broedende grote zilverreigers 
ontdekt tussen de 69 blauwe reigernesten. 
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Hoogstwaarschijnlijk broedde deze soort 
hier in 2013 al voor het eerst met 2 
paartjes (Roos en van Eerden, RWS).  
In het Harm Muisjesskar in het Easterskar 
broedden voor het eerst zowel een 
blauwe- als een purperreiger. In de Alde 
Feanen daarentegen werden wederom 
geen purperreigers meer ontdekt en nam 
de blauwe reiger verder af tot 43 nesten 
(in 2013 54).  
 
Noard Fryslân Bûtendyks was naast grote 
aantallen weidevogels in de zomerpolders 
ook goed voor enkele bijzonderheden 
waaronder een tapuit op de kwelder 
Marrum en een pijlstaart in de 
Bokkenpokkenpolder (met 11 jongen, 
staat als bedreigd op de Rode Lijst). 
 
Vanaf september 2013 zijn de waterpeilen 
van Jan Durkspolder/Wolwarren versus 
Westersanning/Lytse Mear omgedraaid. 
Sinds 2008 heeft de Jan Durkspolder e.o. 
een relatief laag peil gekend, terwijl in de 
Westersanning/Lytse Mear een hoog peil 
is gehandhaafd. Nu is dat weer andersom, 
waardoor naar verwachting in de Jan 
Durkspolder e.o. riet- en oevervegetaties 
zich zullen uitbreiden,  terwijl in de 
Westersanning/Wytse Boer in het voorjaar 
slikranden zullen ontstaan met 
pioniervegetaties (tandzaadklasse). Dit 
heeft meteen effect op de broedvogels.  
In de Jan Durkspolder (151 ha) werden 
een stel dodaars en vijf paar geoorde 
futen geteld terwijl diverse eendachtigen 
hier toenamen (16 paar tafeleenden, 11 
paar kuifeenden, vier paar zomertalingen 
en één rosse stekelstaart). Ook andere 
waterliefhebbers zoals meerkoet (25 paar) 
en waterral (7 paar) namen flink toe t.o.v. 
voorgaande jaren.  
Wytse Boer (43 ha) daarentegen liet een 
sterke afname zien van de eendachtigen;  
wilde eend (7), slobeend (2) en kuifeend 
(4). Tafeleend en zomertaling waren 
afwezig. Ook meerkoet nam sterk af, van 

15 paar in 2013 naar 6 in 2014. Mogelijk 
verhuisden deze soorten naar de nu 
nattere Jan Durkspolder e.o. ? 
Ganzen daarentegen namen juist toe in de 
Wytse Boer (grauwe gans 32 paar, 
brandgans 23 paar) en waterral (2), kluut 
(1), kleine plevier (2), kokmeeuw (310) en 
visdief (2) handhaafden zich.  
 

 
Broedvogelontwikkeling eilandjes Bocht fan 
Molkwar sinds 2005 (E. van Hijum) 
 
Een bijzondere broedvogelsoort voor de 
eilandjes Bocht fan Molkwar was de 
zwartkopmeeuw, met 2-4 paar. 
Zwartkopmeeuwen laten landelijk al meer 
dan 15 jaar een toename zien. Momenteel 
ligt het aantal broedparen in Nederland 
boven de 2000. Het delta gebied herbergt 
nog steeds het grootste deel van de 
populatie maar bijna in elke provincie 
broeden inmiddels enkele paartjes. Het 
kaal maken van de zandplaten heeft een 
positief effect op met name de 
pionierbroedvogels kokmeeuw, kleine 
mantelmeeuw, zilvermeeuw en ook 
visdief, terwijl ganzen en eendachtigen 
dan wat afnemen.  
 
Kleine moerasjes zijn even goed van 
betekenis voor vogels. Drie jaar bmp-werk 
door Klaas Joustra in de Ketelermar bij 
Lytse Geast (6 ha) leverde  bijv. een 
broedvogellijst op van 40 soorten, 
waaronder watersnip (1), boompieper (4) 
en rietzanger (5). 
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Voor de Lodde Hel (13 ha), schakel tussen 
de grotere moerascomplexen Sippen-
finnen en Houtwiel (SBB), werden enkele 
bijzondere broedvogelsoorten genoteerd, 
namelijk een roodborsttapuit, 
sprinkhaanzanger, snor en kneu.  
 
Bos en heidevogels 
De jaarlijks geïnventariseerde 
heidegebieden Schaopedobbe en 
Ketlikerheide lieten weinig bijzondere 
ontwikkelingen zien.  
 

 
Aantalsontwikkeling heidevogels op de 
Ketlikerheide (G. Tamminga en R. Stegeman) 
 
Op de Schaopedobbe werden wederom 
twee paar nachtzwaluwen vastgesteld.  
Opvallend was hier wel de sterke toename 
van winterkoning (van 9 naar 21 paar) en 
roodborst (van 13 naar 22 paar). Mogelijk 
speelde de zachte winter deze soorten in 
de kaart? 
 
De zeldzaamheden paapje, tapuit en 
grauwe klauwier werden dit jaar helaas 
nergens ontdekt.  
 
Van Ketlikerskar, Delleboeren, Mandefjild 
en kleinere gebiedjes als Kapellepôle en 
Liphústerheide hebben we geen actuele 
broedvogelcijfers. Het Rysterbosk (165 ha) 
werd in 2014 voorlopig voor het laatst op 
broedvogels geteld. De dichtheid van 
sommige bossoorten lijkt aan de lage kant 
(boomklever 13, gekraagde roodstaart 2, 
kauw 3, appelvink 2). Kuifmees, glanskop, 
bonte en grauwe vliegenvanger 
verdwenen in de loop der jaren.  

Wel werd in 2014 voor het eerst sinds 
jaren weer een wielewaal gehoord. 
 

 
Figuur: Aantalsontwikkeling enkele kenmerkende 
bosvogels in het Rysterbosk (Y. Kuipers) 

Reptielen en amfibieën 
Vorig jaar voerde Ravon in samenwerking 
met It Fryske Gea een integrale 
gebiedstelling van adders uit op de 
Schaopedobbe. Met behulp van enkele 
ervaren slangenspeurders werden op 23 
augustus in enkele uren tijd maar liefst 14 
verschillende adders gevonden. Aan de 
hand van de kopschilden zijn deze 
individueel herkenbaar (zie onderstaand 
overzicht).  
 

 
De 14 kopschilden van de op de Schaopedobbe 
aangetroffen adders in 2014 
 
Ook in andere reservaten (zoals het 
Easterskar) wil Ravon samen met 
terreinbeheerders proberen op deze 
manier een beter beeld te krijgen van de 
omvang van slangenpopulaties, d.m.v. 
kopschildenonderzoek. 
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Dit past prima in de plannen voor “het jaar 
van de adder” waartoe 2015 door Ravon is 
uitgeroepen.  
 
Bureau FaunaX onderzocht in 2014 voor It 
Fryske Gea een aantal dobben en 
einekoaien op voorkomen en geschiktheid 
voor o.a. amfibieën. In de meeste dobben 
op de klei (Dobben Dongeradiel, 
Eanjumerkolken, Dyksputten) werden 
alleen meerkikkers (grote groene kikkers) 
aangetroffen. In de Grutte Wielen, Lytse 
Geast, Ketelermar, Hurdegarypsterwarren 
en Buismanskoai Piaam komen tevens 
bruine kikker, gewone pad en/of gewone 
watersalamander voor. In geen van de 
onderzochte watertjes werd de heikikker 
gevonden. Geschikt habitat voor deze 
soort leek alleen in de Ketelermar 
aanwezig.    
 

 

Vissen 
Medewerkers van FaunaX keken tijdens de 
eerder genoemde “ecoscan dobben” ook 
naar vissen. Een bijzondere vondst werd 
gedaan in één van de dobben 
Hurdegarypsterwarren. Hier werd de 
kroeskarper aangetroffen, die als 
kwetsbaar op de Rode Lijst staat.  

Insecten 
 
Vlinders 
Op de vlinderroutes van de Schaopedobbe 
werden weer enkele kenmerkende 
soorten voor heide vastgesteld, maar de 
aantallen waren meestal laag (zie tabel).  
 
Soort Hoogst waargenomen 

aantal 
Bruin zandoogje 3 
Bruine vuurvlinder 3 
Eikepage 1 
Groentje 4 
Groot dikkopje 1 
Heideblauwtje 26 
Heivlinder 3 
Hooibeestje 3 
Zwartsprietdikkopje 1 
Enkele waargenomen dagvlinders op de beide 
monitoringroutes van de Schaopedobbe samen 
(hoogst waargenomen aantal tijdens één bezoek) 
 
De routes op Oost-Ameland 
onderscheiden zich door het voorkomen 
van duinparelmoervlinder (max. 13 op 
beide routes samen) en kleine 
parelmoervlinder (max. 3 op de 
orchideeënroute). Bruin zandoogje is hier 
met maximaal 135 ex. (op beide routes 
samen) één van de talrijkste soorten. 
Verder komen ook heivlinder (21) en 
hooibeestje (17) hier voor. Eénmaal werd 
een gele luzernevlinder waargenomen op 
de Orchideeënroute. De oranje 
luzernevlinder werd dit jaar ook gezien in 
de Ryp bij de Oudegaasterbrekken, in 
Diaconievene en op de Heide fan 
Allardseach.  
 

 
Oranje luzernevlinder in de Ryp 
 

Vissen, amfibienen en reptielen in 
Stellingwarf 
Van de hand van H.J. Jager, Fryske Gea-
medewerker, verscheen bij de 
Schrieversronte het derde boek in de 
serie “Stellingwarver netuurboeken”, over 
vissen, amfibieën en reptielen in Oost- en 
West-Stellingwerf. Eerder verschenen al 
het “Stellingwarver plaanteboek” en het 
“Stellingwarver voegelboek”.  
In dit nieuwe boek worden de resultaten 
van jarenlang onderzoek afgewisseld met 
historische gegevens en smeuïge 
anekdotes. Dit alles natuurlijk in het 
Stellingwarfs. Een aanrader voor de 
liefhebber van deze koudbloedige dieren! 
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FaunaX bekeek de eerder genoemde 
dobben en einekoaien in district Noard en 
West ook op het voorkomen van vlinders.  
In de meeste gebiedjes werden alleen 
algemene soorten zoals kleine vos, klein 
koolwitje en atalanta waargenomen. 
Noemenswaardig is dat het hooibeestje 
nog in diverse bloemrijke graslandjes 
vliegt, bijvoorbeeld rond de dobben 
Dongeradiel, de Eanjumerkolken, de 
Hurdegarypsterwarren en de Dyksputten. 
Bij de laatste vlogen lokaal ook nog 
argusvlinder en icarusblauwtje, goede 
indicatoren voor soortenrijke graslanden 
met een extensief beheer. Bruine 
zandoogjes werden alleen aangetroffen 
rond de Kobbekoai en Buismanskoai in de 
Grutte Wielen en de Hurdegarypster-
warren. Deze soort houdt duidelijk van 
wat meer beschutting.  
 
Nachtvlinders 
Op de Delleboersterheide werd een 
nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland 
ontdekt met als voorlopige Nederlandse 
naam “maagdenuil” (Eucarta virgo). Het is 
een soort uit Oost-Europa die verscheen 
ten tijde van de invasie van de Oostelijke 
vos en dus waarschijnlijk eveneens is 
“meegewaaid” met de aanhoudende 
oostenwind in de zomer.  
 
Al vele jaren worden in het Easterskar 
nachtvlinders geïnventariseerd met 
behulp van sterke lampen. In mei werd 
hier de wilgenwespvlinder aangetroffen.  
Een nieuwe soort, die niet bekend is van 
laagveengebieden, betrof de hageheld (zie 
foto), een krachtige bruine vlinder die 
meestal op zandgrond wordt gezien, 
bijvoorbeeld in heideterreinen. In totaal 
zijn er nu 241 soorten macro-
nachtvlinders bekend uit het Easterskar. 
 
Bij het Puntersbosje (Schaopedobbe) 
werden geen bijzonderheden gezien, 
behalve de reeds vorig jaar gemelde fraaie 

en bijzondere bremsteltmot, die brem als 
waardplant gebruikt. Dit is een plant die 
ter plaatse inderdaad veel groeit.    
 

 
Foto Hageheld (S. Sinnema) 
 
Libellen 
De zeldzame bruine korenbout komt in 
hoge aantallen voor in de Lendevallei. Op 
de twee telroutes in de Driessenpoolder 
werden dit jaar bijvoorbeeld samen max. 
110 ex. geteld. Ook glassnijder (max. 10) 
en gevlekte glanslibel (max. 12) werden 
gezien. Op de Delleboersterheide werd de 
venglazenmaker opnieuw gezien.  
De zwervende geelvlekheidelibel werd 
waargenomen in de Ryptsjerksterpolder 
en aan de oostkant van de Alde Feanen. 
In de Alde Feanen wordt het voorkomen 
van de zeldzame habitatrichtlijnsoort 
gevlekte witsnuitlibel gemonitord. Op 
twee routes in Fjirtich Mêd (Koningspet) 
en Wikelslân (hersthooisloot) werden 
samen maximaal 18 ex. geteld. 
 
In de Ryptsjerksterpolder, het Ottema-
Wiersmareservaat en d ‘Amelannen 
komen ook leuke soorten voor, zoals 
glassnijder, groene glazenmaker, kleine 
roodoogjuffer, smaragdlibel en vroege 
glazenmaker, indicatoren voor matig 
voedselrijk, helder water met 
waterplanten.  
 
Op de monitoringsroute in het Ottema-
Wiersmareservaat zijn tot dusverre 27 
soorten libellen genoteerd. Vuurjuffer en 
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grote keizerlibel worden niet ieder jaar op 
de route gezien.  
 

 
Figuur: Libellen op monitoringroute 1001 in het 
Ottema-Wiersmareservaat. Max. waargenomen 
aantal tijdens één bezoek per soort (R. Bosma) 
 
Voor libellen zijn de in 2014 door FaunaX 
onderzochte dobben en plassen in Noard- 
en West-Fryslân van minder grote 
betekenis. Nergens werden bijzondere 
soorten aangetroffen, behalve langs de 
Dyksfeart nabij Piaam (vroege 
glazenmaker, kleine roodoogjuffer), de 
Hurdegarypsterwarren (o.a. vroege 
glazenmaker en grote keizerlibel) en in de 
Grutte Wielen (o.a. glassnijder, variabele 
waterjuffer en vuurjuffer). Paardenbijter, 
lantaarntje en steenrode heidelibel vlogen 
bijna overal.  
 
Overige insecten 
Meer en meer wordt er gekeken naar 
sprinkhanen. Ook deze soortgroep bevat 
belangrijke indicatorsoorten. Op de 
Schaopedobbe werd de 
heidesabelsprinkhaan aangetroffen, een 
kenmerkende soort voor heidevelden met 
hoogveen. Op de Hoorn (Delleboeren) 
werd het schavertje gehoord, een soort 
van heidegraslanden die in het noorden 
van het land echter zeldzaam is.  
Diverse dobben op de klei huisvestten 
kustsprinkhaan en gewoon spitskopje, 

beide algemene soorten in het kustgebied 
van Noord-Nederland.  
 

 
 
Een medewerker van Bureau Altenburg & 
Wymenga vond op 21 augustus, tijdens 
het inventariseren van wegbermen en 
sloten, in een grenssloot van het 
Easterskar de zeldzame en beschermde 
gestreepte waterroofkever. Deze soort 
was nog niet bekend van deze locatie, 
ondanks dat er in het verleden gerichte 
zoekacties in dit gebied zijn geweest. De 
kever leeft vooral in laagveengebieden in 
schoon, open water met een rijke 
oevervegetatie en is daarmee een 
indicator van een kwalitatief goed 
ontwikkeld waterecosysteem. 
 

 
Gestreepte waterroofkever Easterskar 

Libellenatlas Fryslân 
Eind 2014 verscheen de Libellenatlas 
Friesland. Ruim drie jaar werd hier aan 
gewerkt door vrijwilligers van de 
Hynstebiter, de Friese libellenwerkgroep. 
Het resultaat mag er zijn. Héél veel 
actuele informatie over 57 soorten 
libellen die in Fryslân voorkomen en 7 te 
verwachten soorten, op bijzonder 
lezenswaardige wijze gepresenteerd en 
geïllustreerd met prachtige foto’s. 
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Planten en vegetatie 
 
Makkumer Noardwaard 
Op de Makkumer Noardwaard werd een 
exemplaar van de Franse silene gevonden. 
Deze plant was hier al jaren niet meer 
gezien. Het betreft een zeldzame en 
bedreigde akkerplant. De soort stond hier 
eerder, vanaf de jaren tachtig, op het 
opslagterrein en het centrale pad. De 
plant profiteerde toen van het open rijden 
van de bodem en is hier wel tot laat in het 
najaar gezien.  
 
Bûtlan de Grons 
Voor het nieuwe gebiedje Bûtlân de 
Grons,  op de westelijke oever van de 
Vlakke Brekken, werden 24 
plantensoorten genoteerd. Het betreft 
o.a. typische boezemlandsoorten, zoals 
tweerijige zegge, echte koekoeksbloem, 
gevleugeld hertshooi en grote ratelaar.  
 
Gifsumak bij Fûgelhoeke.  
Ruud Beringen karteerde de gifsumak in 
opdracht van de Nederlandse voedsel- en 
warenautoriteit (NVWA). De plant is in 
1919 langs de Vangdijk aangeplant. Het 
betreft de enige wilde vindplaats van 
Nederland. Gifsumak is een liaanachtig 
houtgewas die ook bessen produceert. Bij 
aanraking met de huid kan er een zgn. 
fotoallergische reactie van de huid 
optreden, wat kan leiden tot ernstige 
blaren. Om die reden heeft It Fryske Gea 
de soort in juni machinaal laten snoeien 
wat niet zo’n mooi beeld opleverde.  
Van vogels is bekend dat ze houtgewassen 
kunnen verspreiden door het eten van 
bessen (en uitpoepen van de zaadjes). 
Vogelaar Yde Kuipers vertelde evenwel 
nog nooit gezien te hebben dat vogels de 
bessen van de gifsumak eten. Hij had de 
indruk dat de bessen van de gifsumak hier 
nooit echt goed rijp worden?  
In 2009 bevond de zich al één groeiplek 
aan de westkant van het fietspad. Nu zijn 

dat  vier plekjes. Aan de oostkant zit de 
plant opgesloten op de smalle strook 
tussen het fietspad en het water van de 
Fûgelhoeke. Omdat de plant ten westen 
van het fietspad veel meer ruimte heeft 
om zich vegetatief uit te breiden, is het 
verstandig om de nu nog kleine plekken 
aan de westkant in te dammen. Dat kan 
bijvoorbeeld door de plant frequent af te 
maaien. It Fryske Gea zal dit bespreken 
met de Gemeente, die verantwoordelijk is 
voor het bermbeheer.  
 
Flora Mandefjild 
Klazina Posthumus tekende voor 
Bakkefeansterdunen en Heide fan 
Allardseach de vindplaats van 27  
“kwaliteitsbepalende plantensoorten” in 
op veldkaarten. De gegevens zullen goed 
van pas komen bij de voor 2015 geplande 
vegetatiekartering van dit gebied.  
 
Vermeldenswaardig is het voorkomen van 
de hier in 2012 ontdekte rode dophei. Eén 
hiervan betrof een witbloeiend exemplaar.  
 

 
Witbloeiend exemplaar van de rode dopheide op 
de Heide fan Allardseach (K. Posthumus) 
 
Andere soorten die de aandacht verdienen 
zijn grondster, oeverkruid en kruipbrem. 
Deze staan als kwetsbaar op de Rode Lijst, 
terwijl ze op het Friese vasteland ook 
(zeer) zeldzaam zijn.  
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Mossen Delleboeren 
Op de Delleboersterheide en in het 
Diakonievene werden 72 soorten blad- en 
levermossen gevonden. Het betrof 
hoofdzakelijk algemene soorten. Toch is 
een aanzienlijk deel min of meer beperkt 
tot natuurterreinen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor kussentjesmos, veenmossen, 
boompjesmos, riempjesmos en 
lippenmos. Een aantal zeldzaamheden 
staat in onderstaande tabel.  
 
Nederlandse 
naam 

Nationaal 
zeldzaam 

RL Wetenschappe-
lijke naam 

Glanzend 
maanmos 

vrij 
zeldzaam Kw Cephalozia 

connivens 
Hoogveen-
veenmos 

vrij 
zeldzaam Kw Sphagnum 

magellanicum 
Pluimstaart-
mos 

vrij 
zeldzaam 

Tn
b 

Rhytidiadelphus 
triquetrus 

Ruig 
boomvorkje Zeldzaam Ge Metzgeria 

temperata 
Zeldzame mossoorten Delleboersterheide en 
Diakonievene (H. Waltje). 
 
RL = Rode Lijst; Kw = kwetsbaar, Ge = Gevoelig Be = 
bedreigd en Tnb = thans niet bedreigd 
 
Pingo's 
Bij de Pingo A7-noord werden door Harry 
Waltje 16 soorten mossen gevonden. Hier 
zaten ook meerdere vrij zeldzame soorten 
bij, zoals gewone viltmuts, goudmos, hol 
moerasvorkje en gedeeld moerasvorkje.  
 
Van Jan van der Broek ontvingen we een 
rapportje over twee pingo’s die bij It 
Fryske Gea in beheer zijn, Pingo de Lange 
Laan bij Burgum en de gerenoveerde 
pingo op het industrieterrein A7. Hij 
bracht verschillende waterdiertjes zoals 
watermijten, vlokreeftjes, waterdraakje en 
waterpissebed op naam en deed ook 
waterkwaliteitsmetingen. Daaruit bleek de 
pingo bij Burgum meer eutroof en zuurder 
te zijn dan die op het industrieterrein A7.   
 
Flora Alde Feanen 
Voor enkele deelgebieden vulde Herke 
Fokkema streeplijsten in met als resultaat: 

Fjirtich Mêd 171 soorten, Hokkes Aldfean 
110 soorten en Lange Sâne 113 soorten. 
Een opvallende vondst is die van de 
kruising tussen draad- en oeverzegge in de 
Fjirtich Mêd. Er zijn enkele flinke haarden 
van deze hybride plant vastgesteld. Ook 
heel bijzonder is de waarneming van maar 
liefst 32 exemplaren wilde kievitsbloem. 
Op de oude, bij It Fryske Gea bekende 
standplaats stonden 9 exemplaren, maar 
op een andere nabij gelegen plek groeiden 
er 22 vrij dicht bij elkaar. Laatstgenoemde 
vindplaats was bij sommige veldmensen al 
langer bekend, want in 2013 gaf Freerk 
Jelsma bijvoorbeeld ook al 22 stuks wilde 
kievitsbloem door. 
 
Bartle de Leeuw tekende voor Izakswiid, 
Rûne Sane, 7-Mêd, Wytlok en Rânsleat de  
groeiplaatsen van waardevolle 
plantensoorten in op veldkaarten.  
Waterdrieblad, ronde zonnedauw, 
moeraskartelblad en Spaanse ruiter staan 
daarvan op de rode lijst.  Spaanse ruiter en 
moeraskartelblad zijn tevens 
kwaliteitsbepalende soorten voor vochtig 
hooiland en ronde zonnedauw is dat voor 
veenmosrietland.  
 
Van de Tusken Sleatten is reeds lang 
waterdrieblad bekend. De soort stond hier 
op drassig land, waar de plant schaars of 
nooit bloeit. Afgelopen jaar werd hier 
echter ook in open water groeiende 
waterdrieblad ontdekt. 
 

 
Groeiplaats waterdrieblad Tusken Sleatten 
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In Hokkes âld fean werd mogelijk een zeer 
bijzondere vondst gedaan door Harry 
Waltje. Hij ontdekte hier een mos dat lijkt 
op kleilentemos. Deze is in Nederland zeer 
zeldzaam en staat als ernstig bedreigd op 
de Rode Lijst. De determinatie moet 
echter nog door specialisten worden 
bevestigd (er is materiaal opgestuurd).  
 
Bûtenfjild 
In het Ottema-Wiersmareservaat en Oer 
de Wiel werden 69 mossoorten gevonden. 
De meeste hiervan hebben baat bij het 
maaibeheer van het centrale deel, waar 
o.a. natte, zure kleine zeggevegetaties met 
een goed ontwikkelde (veen)moslaag 
aanwezig zijn.  
 
Ned. naam Nationale 

zeldzaamh. 
RL Wetensch. 

naam 
Blauw 
boomvorkje 

vrij zeldzaam  Metzgeria 
fruticulosa 

Sparrig 
veenmos 

zeldzaam Kw Sphagnum 
teres 

Moerasgaffelt
andmos 

zeldzaam Be Dicranum 
bonjeanii 

Rood 
veenmos 

zeldzaam Be Sphagnum 
rubellum 

Stijf veenmos Zeldzaam Kw Sphagnum 
capillifolium 

Glanzend 
veenmos 

vrij zeldzaam Kw Sphagnum 
subnitens 

Elzenmos vrij zeldzaam kw Pallavicinia 
lyellii 

In het Bûtenfjild aangetroffen zeldzame 
mossoorten (H. Waltje) 
 
Behalve interessante mossen blijken er in 
het Ottema-Wiersmareservaat ook 
waardevolle planten te staan, waaronder 
sterzegge, draadzegge, gewone dophei en 
ronde zonnedauw.  
In de jaren negentig waren deze 
hooilanden uit het beheer geraakt en 
verbost. Na enkele inrichtingsmaatregelen 
konden sommige percelen enkele jaren 
geleden weer in maaibeheer worden 
genomen, met positief effect op de 
vegetatie. Galigaan is al zeer lang van het 
Ottema-Wiersmareservaat bekend. De 
soort is hier echter ook op nieuwe 

plaatsen verschenen, namelijk langs een 
opnieuw uitgebaggerde sloot. 
 
Ook de in het Ottema-Wiersmareservaat  
gelegen Jeltsjekolk is een aantal jaren 
geleden uitgebaggerd. Doel hiervan was 
het ontwikkelen van schoon water met 
ondergedoken watervegetaties. Afgelopen 
jaar zijn de water- en oeverplanten 
geïnventariseerd. Langs de oever staan 
zeldzame planten, namelijk galigaan en 
wilde gagel. Nabij de oevers groeien vaak 
gele plomp en witte waterlelie in de plas. 
Ook zijn her en der plukjes krabbenscheer 
gezien. Helaas is het doorzicht gering. 
Hierdoor komen ondergedoken 
waterplanten nauwelijks voor. Alleen in 
een zeer ondiep gedeelte groeide wat 
stomp fonteinkruid en smalle waterpest. 
Waarschijnlijk heeft de troebelheid van 
het water meer met vermesting door 
watervogels te maken dan met een te 
dichte brasemstand.  
 

 
De Jeltsjekolk op 7 juli 2014, met velden gele 
plomp en moerasbos op de achtergrond 
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Flora Lendevallei 
Een plantenwerkgroepje inventariseerde 
plantensoorten in de Scheltingapoolder, 
delen van de Helomapoolder en de 
Lendepoolder. Ze vonden hierbij 201 
soorten vaatplanten. Zeldzaamheden 
zaten er niet bij, maar wel typische 
natuurterreinsoorten, zie onderstaande 
tabel.  
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Totale aantal 
soorten 

 144 102 99 

Gewone 
salomonszegel 

 x   

Grote muur  x   
Grote ratelaar    X 
Knoopkruid  x   
Krabbenscheer  x  X 
Liggend walstro   X X 
Moerasvaren  x   
Poelruit  x  X 
Ronde zonnedauw Ge  x  
Stekelbrem Ge  x  
Struikhei   x  
Waterdrieblad Ge   X 
Waterviolier  x   
Wilde gagel Ge   X 
Zeegroene muur   x X 
Greep uit geïnventariseerde vaatplanten in de 
Lendevallei 
 
Bekalkingsproef Unlân fan Jelsma 
In 2009 zijn in het Unlân fan Jelsma twee 
paar proefvlakken uitgezet op twee 
verschillende legakkers. Van ieder 
proefvlak is een vegetatieopname 
gemaakt en zijn bodemzuurgraad-
metingen verricht. Dit was de nulsituatie. 
In april 2010 is er van ieder paar over één 
proefvlak kalk uitgestrooid, ca. 1 kg/m2, 
wat een behoorlijk hoge dosis is.  
In 2014 is van alle proefvlakken opnieuw 
een vegetatieopname gemaakt en is de 
bodemzuurgraad opnieuw gemeten.  
 

Uit de bodemzuurgraadmetingen blijkt dat 
de bodem van het blauwgrasland matig 
zuur is. In een greppeltje werd zelfs een 
pH van 3,8 gemeten. In 2014 is vastgesteld 
dat de pH in de niet bekalkte proefvlakken 
ongeveer gelijk is gebleven. De bekalkte 
proefvlakken zijn daarentegen duidelijk 
minder zuur geworden (pH max. 6,13 in 
proefvlak 2).  
 
Dit was in 2014 ook duidelijk te zien aan 
de vegetatie. In de bekalkte proefvlakken 
stond het gewas namelijk dichter en was 
iets hoger dan dat van het aangrenzende 
schraalland. Heideklauwtjesmos bleek 
(alleen) in de bekalkte proefvlakken sterk 
te zijn afgenomen. Blonde zegge is 
toegenomen in de bekalkte proefvlakken, 
terwijl deze in de niet bekalkte 
proefvlakken juist afnam. Het sterkst 
veranderde proefvlak (3) was bij aanvang 
ook het meest zure proefvlak 9 (pH 4,25). 
De effecten van zware bekalking in het  
nlân fan Jelsma zijn dus positief. Het heeft 
hier ook een jarenlang effect. 
Waarschijnlijk komt dat mede omdat er 
een kleidekje op dit gebied ligt. Op pure 
veengrond kan bekalking leiden tot 
mineralisatie van het veen waardoor  
vermesting en verruiging optreedt.  
Bekalking is een kostbare maatregel, maar 
waarschijnlijk kan hier ook met een 
lichtere bekalking resultaat worden 
geboekt. Geadviseerd wordt daarom om 
in ieder geval een gedeelte te gaan 
bekalken, liefst in de herfst (als het niet te 
nat is). Een andere beheersmaatregel die 
eens uitgeprobeerd zou kunnen worden is 
het incidenteel bemesten van een aantal 
plekken met organisch materiaal.  
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Lytse boskjes 
In bijna alle districten beheert It Fryske 
Gea kleine bosjes. Veelal betreft het 
voormalige eikenhakhoutbosjes, 
bijvoorbeeld Meulebos, Taconisbosk en 
Grikelân en Turkije. In al deze bosjes is 
geconstateerd dat er nauwelijks nog 
verjonging van eik optreedt, terwijl beuk 
en hulst geleidelijk toenemen.  
 
Tot de kleine bosjes behoren ook 
bijvoorbeeld het Wikelerbosk en het 
Skiedingsboskje. In 2014 zijn diverse 
bosstructuurelementen, alle 
houtgewassen en enkele  
kenmerkende plantensoorten in deze 
bosjes gekarteerd. In de loop van 2015 zal 
daarvan een rapportage verschijnen.  
 
Uit de kartering blijkt dat in de bosjes in 
Gaasterland waardevolle planten 
voorkomen, zoals adderwortel, gevulde 
bosanemoon, dubbelloof, gewone 
salomonszegel en lelietje der dalen.  
 
Ook met de kleinere bosjes in district Súd 
gaat het vrij goed. In het Meulebos en de 
Lukkesheide bij Oldeberkoop werd de vrij 
zeldzame sierlijke woudbraam gevonden.  
 
In Grikelân & Turkije komen weinig 
bijzondere planten voor. De vele 
wandelpaden zijn goed onderhouden. De 
meeste dikke bomen staan in een oude 
eikenlaan in het Turkijebosk. In het 
Turkijebosk en het Mouneinsterbosk zijn 
brede stroken van de bosrand gekapt. Als 
gevolg hiervan zijn dichte braamstruwelen 
tot ontwikkeling gekomen, zeer 
karakteristiek voor de streek. 
Zandhaagbraam en zoete haarbraam zijn 
hier de belangrijkste struweelvormers. De 
bramenmantels verrijken hier de 
biodiversiteit aanzienlijk (door het bieden 
van nestgelegenheid, nectar en bessen 
aan vogels, insecten en kleine zoogdieren).  

Prachtige paddenstoelen 
In het najaar van 2014 werden door Tjerk 
Kunst en Gosse Haga in totaal 22 soorten 
paddestoelen gevonden in de 
Huitebuersterbûtenpolder, o.a. de minder 
algemene gele knotszwam en verblekende 
knotszwam.  
Daaronder waren maar liefst zeven 
soorten wasplaten. In totaal komen er in 
Nederland 47 soorten wasplaten voor, die 
ook wel de “orchideeën onder de 
paddestoelen” worden genoemd.  
 
Wasplaten die hier werden gevonden:  
gewone weidewasplaat, gele wasplaat, 
gewoon vuurzwammetje, gewoon 
sneeuwzwammetje, papegaaizwammetje,  
elfenwasplaat en zwartwordende  
wasplaat.  
 

  
Zwartwordende wasplaat 
 

     
Gewoon sneeuwzwammetje 
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Gewone vuurzwam 
 
Daarmee is de Huitebuersterbûtenpolder - 
een van oorsprong buitendijks gebied 
langs de Friese IJsselmeerkust, waar nog 
oude rivierduintjes zijn te vinden, een 
bijzonder waardevol reservaat voor 
paddestoelen.  
Een consequent verschralingsbeheer is 
voor deze zeldzame soorten het beste, dus 
geen bemesting  en het gewas jaarlijks 
afvoeren door te maaien of te weiden.  
 
Overigens zijn er nog wel meer reservaten 
waar It Fryske Gea graag eens wat meer 
zou willen weten over het voorkomen van 
paddestoelen, met name de 
schraallandsoorten, bijvoorbeeld van het 
Lytse skar (ten oosten van het Easterskar) 
en de Hoorn (op de Delleboersterheide).  
 
De vrijwilligers van Buismans Einekoai te 
Gytsjerk konden de paddenstoelenlijst van 
dit gebied aanvullen met de oranje 
dwergmycena en het elfenwasplaatje. 
Daarmee komt het totaal aantal 
paddenstoelsoorten die in de eendenkooi 
zijn aangetroffen op 100. 
 

 
Oranje dwergmycena in de Buismans Einekoai 
Gytsjerk (C. Hilten) 
 
Naast paddestoelen werd ook de mosflora 
van het km-hok waar de Buismans 
eendenkooi in ligt geïnventariseerd.  
De 55 mossoorten die werden gevonden 
zijn bijna allemaal algemeen, met 
uitzondering van bleke haarmuts 
(Orthotrichum cupulatum), welke op 
nationale schaal vrij zeldzaam is. 
 
In het Wikelerbosk werd de gewone 
morieltje (Morchella esculenta) gevonden. 
Het betrof de 2e vondst op de vaste wal 
van Friesland en wel op exact dezelfde 
plek als de vorige melding, die van 1972 
dateerde. 
 

 
Gewone morielje in het Wikelerbosk (D.J. 
Venema) 
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5. Plannen 2015 

Cursussen 
It Fryske Gea is blij met zijn 
inventarisatievrijwilligers. Mensen die 
tellen volgens een standaardmethodiek 
komen in aanmerking voor een 
overeenkomst, waarmee o.a. aanspraak 
kan worden gemaakt op extra 
voorzieningen. Gegevens die volgens een 
standaardmethode worden verzameld 
kunnen namelijk nog beter worden 
gebruikt bij beheerevaluaties en andere 
verplichtingen.  
Om zoveel mogelijk vrijwilligers in 
aanmerking te laten komen voor zo’n 
overeenkomst organiseert It Fryske Gea 
regelmatig cursussen voor zijn vrijwilligers. 
In 2015 zijn dat een broedvogel-
inventarisatiecursus (BMP) en een 
insectencursus.  

Jaar van de das 
2015 is uitgeroepen tot jaar van de das 
door de zoogdiervereniging. Eén van de 
ambities is om de actuele verspreiding van 
deze soort in Nederland vast te leggen.  
 
Aandacht voor de beschermde das is 
helaas nog steeds broodnodig, ondanks 
het feit dat het best goed gaat met deze 
mooie alleseter. Niet alleen worden er nog 
altijd teveel dieren doodgereden in het 
verkeer. Ook worden nog ieder jaar 
moedwillig dassenburchten verstoord en 
vernield. Zo ook het afgelopen jaar in het 
Mandefjild bij Bakkeveen. Bij de Fônejacht 
werd een dode das aangetroffen die 
hoogstwaarschijnlijk was verdronken bij 
een poging het Prinses Margrietkanaal 
over te steken. Er is gelukkig nog wel 
steeds dassenactiviteit in dit gebied.  
 

Evaluaties 
In 2015 nemen we als Fryske Gea de 
evaluaties van de Delleboeren en de 
Grutte Wielen ter hand. Gegevens die in 
voorgaande jaren zijn verzameld zullen 
ons daarbij van dienst zijn. Zo verscheen 
recent o.a. het inventarisatierapport 
“Vegetatiekartering Delleboersterheide & 
Diaconievene 2012-2013” boordevol 
informatie. Ook werd eerder al een 
overzicht gemaakt van faunagegevens die 
uit dit gebied bekend zijn. In aanvulling 
hierop zal in 2015 nog een broedvogel-
kartering plaatsvinden.  

Onderzoek heideterreinen 
Omdat we in 2016 het beheer van enkele  
heideterreinen willen evalueren, gaan we 
in 2015 proberen zoveel mogelijk 
aanvullende gegevens te verzamelen over 
deze terreinen. Zo wordt van Mandefjild 
en Schaopedobbe een vegetatiekartering 
gemaakt. De floragegevens die daar de 
afgelopen jaren werden verzameld door 
vrijwilligers komen daarbij goed van pas. 
Op de Kapellepôle en Liphústerheide 
zullen kenmerkende plantensoorten nog 
worden gekarteerd.  
 
Ook zullen in genoemde gebieden de 
broedvogels en kenmerkende insecten 
worden geïnventariseerd. Deels zal dit 
werk worden uitbesteed.  
Met de resultaten van deze inventarisaties 
kan volgend jaar naar verwachting een 
goede beoordeling worden gemaakt van 
de kwaliteit van deze gebieden in relatie 
tot het er uitgevoerde beheer.  
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Project graslandvlinders 
Tijdens een aantal veldbezoeken in het 
kader van de graslandvisie waar IFG mee 
bezig is en waar ook medewerkers van de 
Vlinderstichting bij aanwezig waren, werd 
duidelijk dat er een gebrek aan kennis is 
omtrent het voorkomen en de ecologie 
van een aantal kenmerkende 
graslandvlinders; hooibeestje, bruin 
zandoogje en argusvlinder.  
Ook vanuit enkele agrarische natuur-
collectieven kwamen vragen over 
insectenvriendelijk beheer.  
 
De Vlinderstichting heeft daarom samen 
met It Fryske Gea en collectief het Lege 
Midden een projectvoorstel geschreven 
met als doel maatregelen te bedenken om 
graslandinsecten te helpen, de pilot:  
“Insectenvriendelijk beheer in Friese 
graslanden”. De argusvlinder is als 
“keningin fan de greide” gekozen tot 
boegbeeld. De Provincie Fryslân steunt het 
initiatief.  In 2015 wordt de nulsituatie 
vastgelegd en in de jaren daarop zullen 
een aantal beheerexperimenten worden 
uitgevoerd om te kijken wat het effect is 
op de vlinderpopulaties, ook in enkele 
Fryske Gea-gebieden. Mensen die 
geïnteresseerd zijn in dit project of mee 
willen helpen kunnen zich melden bij It 
Fryske Gea 
 
Met de argusvlinder gaat het in Nederland 
erg slecht. Sinds 1992 is de stand met 98% 
afgenomen.  

 
Verspreiding van de argusvlinder 1999-2004 (links 
/ 2004-2014 (rechts) 

Uit hele delen van het land is de soort 
geheel verdwenen. Reden waarom er 
recent een beschermingsplan voor de 
argusvlinder is geschreven; 
 

 
 
In Friesland komt de argusvlinder nog 
redelijk verspreid voor, zij het in lage 
aantallen. Zo kwamen afgelopen jaar 
meldingen binnen van o.a. de Slachtedyk, 
diverse graslandpolders in West-Fryslân 
zoals de Eenhoorn, Warkumermar, 
Aeltsjemar en Sudermarpolder, de 
Dyksputten (bij Roptasyl), Buismanskoai 
Piaam en Piamer Koaiwaard en 
Diaconievene (in de Tjongervallei). Naast 
de gebruikelijke twee generaties in mei en 
augustus was er vorig jaar een derde 
generatie die tot ver in oktober vloog.  
Omdat graslandinsecten ook bloemrijke 
graslanden nodig hebben en voedselbron 
zijn voor graslandvogels (kuikens) is er een 
duidelijke link met weidevogelprojecten, 
zoals bijvoorbeeld “Red de rijke weide” 
van Vogelbescherming Nederland.   
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Wie telt dit? 
It Fryske Gea wil graag weten hoe het met 
de kwaliteit van zijn natuurterreinen is 
gesteld. Aan de hand van 
onderzoeksresultaten kan worden 
afgelezen of het goed met een gebied gaat 
of niet. Ook moeten we regelmatig 
verantwoording afleggen voor de 
beheersubsidie die we van de Provincie 
ontvangen. Daarvoor zijn een aantal 
zogenaamde “kwaliteitsbepalende 
soorten” planten, vogels en insecten 
geselecteerd. Van veel gebieden weten we 
al veel, mede dankzij uw inspanningen.  
Er zijn echter ook gebieden waarvan we 
nog niet zoveel gegevens hebben.  
 

 
In onderstaande tabel ziet u een greep uit 
die gebieden en de soortgroepen waarvan 
we graag meer zouden willen weten. 
Tussen haakjes staat de oppervlakte van 
het betreffende gebied. Enkele kaartjes 
met beheertypen en bijbehorende  
soortenlijstjes illustreren hoe zo’n 
gebiedje eruit ziet en welke soorten (o.a.) 
van belang zijn voor de kwaliteitsbepaling.  
 
Zit er een leuke klus voor u tussen? Wij 
horen het graag! 
 
 
 

Broedvogels  Flora Vlinders, libellen, sprinkhanen 
Amelannen (34 ha) Dyksfeart IJsselmeerkust (ca. 20 ha) Bancopolder (21 ha) 
Botmar (60 ha) Bûtwallen Hbbpolder (13 ha) Botmar (60 ha) 
Bouwepet-oostkant (56 ha) Hurdegarypsterwarren (33 ha) Dyksfeart IJsselmeer (ca. 20 ha) 
Grote Weren en Vietnam (38 ha) Grote weren en Vietnam (38 ha) Grote Weren en Vietnam (38 ha) 
Huitebuersterbûtenpolder (51 ha) Hearesyl (0,6ha) Klifrak & Lange Vliet (7 ha) 
Japmuoiskolk (3 ha) Marijkemuoisdobbe (1,6 ha) Kraanlannen (100 ha) 
Noarderkrite (19 ha) Meulereed (37 ha) Meulereed (37 ha) 
Oksekop (11 ha) Polder de Eenhoorn (23 ha) Noarderkrite/Oksekop (30 ha) 
Petgatten / bûtlân Feanhoop (63 ha) Skar Terbant (1 ha) Petgatten/bûtlân Feanhoop (63ha) 
Piamer Koaiwaard (97 ha) Slachtedyk (57 ha) Pingo’s A7 (ca. 5 ha) 
Sefonsterpolder (21 ha) Syp Set  en Tjesskar (7,5 ha) Slachtedyk (57 ha) 
Sippen-finnen (deels, ca. 70 ha)  Syp Set en Tjesskar (7,5 ha) 
Schoteruiterdijken (46 ha) Paddestoelen  
Stokersdobbe (5 ha) Hoorn (Delleboeren) Reptielen 
Taconisbosk (12 ha) Botkerisservaot (Lendevallei Bakkefeansterdunen  
Wilsterhoeke & Ribharne (10 ha) Helomabos (Lendevallei) Heide fan Allardseach 
Zwattediekien (40 ha) Lytse skar (Easterskar) Kapellepôle 
 
Hieronder werken we enkele voorbeeldgebiedjes uit met een kaartbeeld, de van toepassing 
zijnde SNL-beheertypen en de bijbehorende SNL-kwaliteitsbepalende soorten (resp. 
broedvogels, flora en insecten). Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.  
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Enkele voorbeeldgebiedjes nader uitgewerkt: 
 
Broedvogels Petgatten de Feanhoop (63 ha) en Noarderkrite (19 ha) 
Complex van moeras en natte graslanden ten oosten van De Veenhoop. 
 
   

  
 
 
 
Broedvogels Piamer Koaiwaard (97 ha) 
Buitendijks gebied in het IJsselmeer, t.h.v. Piaam 

  
  

Te verwachten SNL-kwaliteitsbepalende broedvogels 
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Baardman x x
Blauwborst x x x
Boomkruiper x
Bosrietzanger x
Bruine kiekendief x x
Buidelmees x x
Geelgors x
Gekraagde roodstaart x
Gele kwikstaart x x
Grasmus x
Grauwe klauwier x
Grauwe vliegenvanger x
Grote bonte specht x
Grote karekiet x x
Grote zilverreiger x x
Grutto x x
Kemphaan x x
Klein waterhoen x x
Kleine bonte specht x x
Kleinst waterhoen x
Kneu x
Kwartelkoning x x
Matkop x
Nachtegaal x x
Paapje x
Porseleinhoen x x
Purperreiger x x
Putter x
Rietzanger x x
Roerdomp x x
Roodborsttapuit x
Snor x x
Spotvogel x
Sprinkhaanzanger x x x
Tureluur x x
Waterral x x
Watersnip x x
Wielewaal x
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Broedvogels Taconisbosk (12 ha) 
Tamelijk oud loofbosje ten westen van Heerenveen, tussen Nieuweschoot en Rotstergaast 

  
 
Flora Polder de Eenhoorn 
Laagliggend perceeltje zilt grasland ten zuiden van Koarnwert en de Koarnwerterfeart 
 

   
 
NB: cursieve soorten zijn hier nog niet eerder gevonden 
maar worden wel verwacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNL-kwaliteitsbep. Broedvogels
Dennen-, eiken-, beukenbos

Appelvink x
boomklever x
boomleeuwerik x
fluiter x
geelgors x
groene specht x
keep x
kleine bonte specht x
middelste bonte specht x
raaf x
sijs x
vuurgoudhaan x
wespendief x
wielewaal x
zwarte specht x

Te verwachten
Kwaliteitsbepalende flora
Zilt- en overstromingsgrasland

Aardbeiklaver x
Behaarde boterbloem x
Engels gras x
Fraai duizendguldenkruid x
Knolvossestaart x
Dunstaartje x
Lidsteng x
Melkkruid x
Pijptorkruid x
Rode ogentroost x
Rode waterereprijs x
Schorrenzoutgras x
Selderij x
Zeegroene rus x
Zeeweegbree x
Zilt torkruid x
Zilte rus x
Zilte schijnspurrie x
Zilte waterranonkel x
Zulte x
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Insecten Meulereed (37 ha) en HBBPolder (51 ha) 
Meulereed ligt ten westen van Oldeberkoop, op de zuidelijke oever van de Tjonger. 
Huitebuersterbûtenpolder ligt ten zuiden van Nijemirdum, langs de IJsselmeerkust. 

    
 
 

 
 
 
Insecten Dyksfearttrajecten IJsselmeerkust (ca. 20 ha in totaal) 
Van noord naar zuid: dyksfeart Piaam, Gaast, Ferwâld, Doniabuorren en Sotterum 
 

              
  

Te verwachten
Kwaliteitsbep. Insecten
Meulereed, Huitebuersterbûtenpolder
Kruiden- en faunarijk grasland

Argusvlinder x
Bruin zandoogje x
Geelsprietdikkopje x
Hooibeestje x
Zwartsprietdikkopje x

Te verwachten
Kwaliteitsbep. Insecten
Dyksfearttrajecten Ijsselmeerkust
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Argusvlinder x
Bruin zandoogje x
Geelsprietdikkopje x
Hooibeestje x
Zwartsprietdikkopje x
Azuurwaterjuffer x
Bloedrode heidelibel x
Bruine glazenmaker x
Gewone pantserjuffer x
Glassnijder x x x
Grote roodoogjuffer x
Kleine roodoogjuffer x
Paardenbijter x
Smaragdlibel x
Variabele waterjuffer x
Viervlek x
Vroege glazenmaker x x x
Vuurjuffer x
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6. Tot slot 
Na deze stortvloed aan informatie rest ons 
nog slechts één ding: u een goed 
veldseizoen toe te wensen! 
 
Dit jaar nemen we afscheid van enkele 
vaste tellers die jarenlang gegevens voor 
ons verzamelden, waaronder Jetze Wijnja, 
Jan Hof en Anneke Zeinstra. Heel erg 
bedankt voor jullie inspanningen, succes 
met jullie overige bezigheden en graag tot 
ziens. 
 
Gelukkig komen er ook ieder jaar weer 
nieuwe tellers bij. Zo meldden o.a. P. v.d. 
Meer, F. de Vries, J. de Boer en T. 
Slingerland zich recent bij ons aan voor 
inventarisatiewerk. Een deel van hen gaat 
dit voorjaar eerst op cursus. We 
vertrouwen op een goede samenwerking.  
 
Tot slot: voor al uw vragen en 
opmerkingen - en natuurlijk ook gewoon 
het opsturen van de resultaten van uw 
telinspanningen - gebruik onderstaand 
adres (gratis): 
 
 
Postadres: 
It Fryske Gea 
Antwoordnummer 50 
9200 XB DRACHTEN 
E: Info@itfryskegea.nl 
T: 0512-381448 
 
 
 

36 
 

mailto:Info@itfryskegea.nl


  

37 
 



 

38

It Fryske Gea
Kantoor:
Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp
Postadres:
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag

Tel. (0512) 38 14 48

E-mail: info@itfryskegea.nl
www.itfryskegea.nl
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