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Voorwoord 

Toen ik in 1995 bij It Fryske Gea kwam werken 
waren er ongeveer 70 inventarisatie-
vrijwilligers voor It Fryske Gea actief. De 
nadruk lag sterk op weidevogelinventarisaties. 
Vergunningbrieven werden handmatig in 
Word gemaakt. Er werden nog nauwelijks 
onderzoeksopdrachten uitbesteed aan 
ecologische bureaus.  
 
De afgelopen jaren zijn er vele cursussen 
geweest over soortherkenning en 
onderzoeksmethodieken. Ook werden nieuwe 
waarnemingstechnieken ontwikkeld, zoals het 
gebruik van trap-camera’s. Vergunningbrieven 
worden bij IFG tegenwoordig uit een database 
gegenereerd. Dit alles heeft geleid tot een 
enorme uitbreiding en professionalisering van 
het inventarisatiewerk. Op dit moment zijn er 
meer dan 300 inventarisatievrijwilligers voor It 
Fryske Gea aan de slag! 
 
Sinds de invoering van de Subsidieregeling 
natuurbeheer in 2000 (nu Subsidieregeling 
Natuur & Landschap (SNL) genoemd) zijn we 
als terreinbeherende organisatie verplicht om 
de kwaliteit van onze natuurterreinen te 
monitoren. Het grootste deel (ca. 75%) van 
deze gegevens wordt (nog steeds!) verzameld 
door vrijwilligers, de rest door adviesbureaus 
die daarvoor opdracht van ons krijgen.  
Ook zijn er tegenwoordig veel meer 
onderwerpen waar we gegevens van binnen 
krijgen; naast broedvogels ook over flora, 
reptielen, libellen, vlinders, paddenstoelen, 
zoogdieren etcetera. Bovendien is de kwaliteit 
en volledigheid van de verzamelde gegevens 
verbeterd. Steeds vaker werkt men volgens 
standaardmethodieken en worden gegevens 
digitaal, via bijvoorbeeld waarneming.nl en 
autocluster, aangeleverd. Inventarisatie-
vrijwilligers kunnen sinds twee jaar dan ook 
een offciële vrijwilligersovereenkomst sluiten 
met IFG, waarmee de wederzijdse rechten en 
plichten worden vastgelegd.  
 
Handig, maar de keerzijde is dat het aantal 
contactmomenten tussen de vrijwilligers en It 

Fryske Gea vermindert. Hopelijk kunnen de 
startavonden die we ieder voorjaar 
organiseren enigszins voorzien in die leemte?  
 
In 1996 maakte ik een eerste inventarisatie-
jaarverslag. Het was me opgevallen hoe 
betrokken veel inventarisatie-vrijwilligers 
waren bij hun gebied en ik wilde hun vragen 
en adviezen een serieuze plek geven. Het 
bleek een schot in de roos.  
Vrijwilligers waren blij met de terugkoppeling 
en beheerders met de tips en adviezen die 
voortkwamen uit de inventarisatieresultaten. 
Tot de dag van vandaag zijn we daarom 
doorgegaan met het maken van een 
jaarverslag. Maar het moge duidelijk zijn dat 
we daarin niet mee zo volledig kunnen zijn als 
in de beginjaren, simpelweg omdat de 
hoeveelheid informatie teveel is geworden.  
 
In september vorig jaar is Mark Hilboezen op 
de afdeling Natuurkwaliteit komen werken, 
o.a. om de inventarisatievrijwilligers te 
fasciliteren en de resultaten van hun 
inspanningen te verwerken. Voor hem was het 
natuurlijk een hele kluif om nu voor de eerste 
keer alle informatie over 2015 te verzamelen 
en  daar een overzicht van te maken, maar hij 
heeft een goede poging gedaan. Met zijn 
aanzet was het voor mij mogelijk om ook over 
2015 (voor de 21e keer) weer een redelijk 
compleet jaaroverzicht te maken van wat er 
het afgelopen jaar zoal is gebeurd en gezien 
èn wat de plannen voor het komende seizoen 
zijn.  
 
De resultaten van onderzoek en inventarisatie 
zijn van belang om de kwaliteit van onze 
natuurgebieden te bepalen. Aan de hand 
daarvan kan het beheer worden geëvalueerd; 
gaat het goed of moet het beheer worden 
gewijzigd? Dit is tegenwoordig de kern van 
mijn werk. Mark is nu jullie eerste 
aanspreekpunt en zal zich de komende jaren 
verder verdiepen in de natuurgebieden van It 
Fryske Gea en de gegevens die jullie daarover 
voor ons verzamelen.  
 
Veel leesplezier en alvast een mooi 
inventarisatiejaar toegewenst! 
 
Sietske Rintjema  
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1. Cursussen 

It Fryske Gea heeft samen met Sovon 
Vogelonderzoek in het voorjaar van 2015 een 
broedvogelinventarisatiecursus 
georganiseerd. De deelnemers hebben 
geleerd te tellen volgend de zogenaamde 
Broedvogel Monitoring Plot-methode (BMP). 
Dit monitoringproject is het oudste project 
van Sovon en wordt al sinds 1984 toegepast. 
De standaardisatie van waarnemingen en 
interpretatie maakt dat resultaten tussen 
gebieden en jaren goed vergelijkbaar zijn, 
zodat bijvoorbeeld trends kunnen worden 
berekend. De BMP-methode is ook de enige 
methode die door de overheid wordt 
geaccepteerd voor het verzamelen van 
broedvogelgegevens voor de 
kwaliteitscontrole van de gebieden voor de 
Subsidieregeling Natuur & Landschap. Voor It 
Fryske Gea is het daarom belangrijk dat 
broedvogelgegevens op deze manier worden 
verzameld. De 18 (deels nieuwe) vrijwilligers 
die slaagden voor deze cursus gaan dit jaar al 
aan de slag. Zo gaat D. Laning bijvoorbeeld 
d’Amelannen bij Hurdegaryp voor zijn 
rekening nemen en A. Dijkstra het 
Helofytenfilter in het Easterskar bij Sint 
Johannesga. 
 
Ook organiseerde It Fryske Gea in 2015 samen 
met bureau FaunaX een insectencursus voor 
vrijwilligers. Het doel daarvan was om de 
soortherkenning van dagvlinders, libellen en 
sprinkhanen te vergroten en te leren werken 
volgens de methode die de Subsidieregeling 
Natuur & Landschap (SNL) voorschrijft. De 
cursus, die bestond uit drie theorielessen en 
excursies naar It Easterskar en de 
Delleboersterheide, trok veel belangstelling. 
Inzet en enthousiasme van de deelnemers 
waren groot, wat er uiteindelijk toe leidde dat 
28 mensen op 8 oktober jl een certificaat in 
ontvangst mochten nemen. Voor 2016 heeft It 
Fryske Gea weer een hele lijst gebieden die 
aan de beurt is om te worden onderzocht op 
insecten. Een flink deel van de nieuw 
opgeleide vrijwilligers heeft daarvan inmiddels 
een gebied geclaimd. Zo gaan B. Kooistra, S. 

Schotanus, M. Stienstra en M. Zondervan de 
Ryptsjerksterpolder inventariseren en F. de 
Jong, H. de Jong en J. Wedman het Wikelslân.  
 
We hopen ook in de toekomst nog vaak een 
beroep op jullie te kunnen doen. 

2. Evaluaties  

Gegevens over de flora en fauna in gebieden 
zijn van groot belang om de natuurkwaliteit 
van een gebied te bepalen. Welke soorten 
komen ergens voor, hoe ontwikkelen deze 
zich en zijn het in het licht van de 
natuurdoelstelling de gewenste soorten?  
Vervolgens komt de vraag aan bod of we de 
inrichting of het beheer van een gebied 
zodanig kunnen aanpassen dat de 
natuurkwaliteit van een gebied erop vooruit 
gaat. Dat is in het kort de bedoeling van 
beheerevaluaties.  
 
Mede met behulp van de resultaten van jullie 
onderzoeken hebben we in 2015 het beheer 
van de volgende gebieden kunnen evalueren: 
Lendevallei, Grutte Wielen, Delleboerster-
heide & Diaconievene. De laatste is op dit 
moment nog niet helemaal afgerond en ook 
met de evaluatie van de Friese IJsselmeerkust 
zijn we nog bezig.  
 
Voor 2016 staan verder onderstaande 
gebieden op de nominatie om een 
beheerevaluatie te ondergaan: Mandefjild, 
Schaopedobbe, Kapellepôle en 
Liphústerheide, diverse kleinere bosjes, 
meertjes en moerasjes. Zoals jullie in dit 
verslag kunnen lezen zijn er van deze 
gebieden in 2015 actief aanvullende gegevens 
verzameld die we daarbij goed kunnen 
gebruiken. 
Verder worden dit jaar nog aanvullende 
gegevens verzameld op Noard-Fryslân 
Bûtendyks. Zodra die binnen zijn kunnen we 
ook voor dat gebied een beheerevaluatie 
opstarten.  
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3. Jaarsoorten  

Net zoals voorgaande jaren ware voor 2015 
enkele “soorten van het jaar” uitgekozen door 
de soortgroeporganisaties. Vaak worden deze 
soorten onder de loep genomen omdat ze 
onder druk staan. Het is daarom interessant 
om ook het voorkomen in Fryske Gea-
gebieden te belichten. De soorten van 2015 
waren de das, spreeuw, adder, 
eekhoorntjesbrood, struikspin en tot slot 
muurplanten. Ook voor 2016 zijn al weer  
enkele soorten van het jaar bekend. 
 
De bescherming van de das sinds de 
dassennota in 1985 heeft ertoe geleid dat het 
goed gaat met de das, ook in Fryslân. In de 
jaren ’60 en ’90 zijn er herintroducties 
geweest in Friesland, omdat de soort 
uitgestorven was in de provincie. Daarnaast 
zijn vele verkeersknelpunten aangepakt. 
Hierdoor heeft de das zich kunnen 
verspreiden over de hogere zandgronden in 
noordelijke richting tot in de Alde Feanen.  
 
Over de adder schrijven we verderop in dit 
rapport meer. Volgens Ravon is het beheer 
vaak niet goed afgestemd op aanwezige 
adderpopulaties. Het beheer is te intensief, 
bijvoorbeeld met begrazing, of te extensief, 
denk aan verbossing. De Werkgroep 
Adderonderzoek Nederland (WAN), onderdeel 
van Ravon, is nu bezig met intensief 
populatieonderzoek waar hopelijk meer 
informatie uit komt waar beheerders iets mee 
kunnen.  
 
Voor 2015 was de spreeuw vogel van het jaar. 
Sovon en Vogelbescherming Nederland zijn 
o.a. een onderzoek begonnen naar het 
broedsucces van de spreeuw. Deze algemene 
broedvogel neemt toch sterk in aantal af en 
de oorzaken daarvan zijn nog niet helemaal 
opgehelderd. Vanaf de jaren ’80 is de is de 
Nederlandse populatie gehalveerd. De 
spreeuw is een holenbroeder. In 
natuurgebieden komt hij vooral voor in de 
oudere bossen. Verder is het meer een soort 
van de bebouwde kom.  

De vogelsoort van het jaar 2016 is de kievit, 
een markante weidevogel die onder druk 
staat. Sinds de jaren ’90 is de Kievitstand 
ongeveer gehalveerd en neemt de populatie 
jaarlijks met vijf procent af. Sovon onderzoekt 
dit jaar samen met ringers van het 
Vogeltrekstation en LandschappenNL de 
overlevingskansen van de kuikens waarbij ook 
historische gegevens worden gebruikt. De 
kievitstand in weidevogelreservaten van It 
Fryske Gea is de laatste vier jaar vrij stabiel, 
maar ten opzichte van 1998 is de stand wel 
met 23% afgenomen. 
 

 
Figuur 1 De kievit, vogelsoort van het jaar 2016 

De Nederlandse Mycologische Vereniging had 
2015 uitgeroepen tot het jaar van het gewoon 
eekhoorntjesbrood, omdat de verspreiding 
nog niet helemaal duidelijk in kaart is 
gebracht. Het eekhoorntjesbrood is vooral een 
soort van lanen en is dan ook aan te treffen in 
bijvoorbeeld Rysterbosk en Ketliker Skar.  
De pruikzwam is de paddenstoel van het jaar 
2016. Dit is een opvallende paddenstoel met 
lange buigzame, witte bundels van stekels. Er 
komen naast de ‘gewone’ pruikzwam nog drie 
zeldzamere pruikzwamsoorten voor in 
Nederland. De pruikzwam is een bedreigde 
soort die groeit in holtes en spleten van dood 
hout. Ze zijn aan te treffen in zowel staande 
als liggende dode bomen, vooral op de beuk. 
Dus ook in oude beukenbossen van It Fryske 
Gea is deze te verwachten! 
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Figuur 2 Gewoon eekhoorntjesbrood (IFG archief/ Hans 
Pietersma) 

De struikspin Anyphaena accentuata was de 
Europese spin van het jaar 2015. Dit 
onbekende en onopvallende spinnetje werd 
democratisch verkozen door een 
internationale groep van 83 
spinnendeskundigen uit 26 Europese landen. 
Struikspinnen zijn algemene spinnen, maar de 
struikspin van 2015 is de enige uit de familie 
van buisspinnen die ook in Nederland 
voorkomt. De spin weeft geen net en het 
mannetje kan geluid produceren. De soort 
komt in alle landen van Europa voor en dat is 
een belangrijk criterium geweest voor de 
verkiezing. In Fryslân is maar één waarneming 
van deze spin bekend in het dorpsgebied van 
Gorredijk. Het is nog niet bekend of daar vorig 
jaar waarnemingen bij zijn gekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floron riep 2015 uit tot het jaar van de 
muurplanten. Muurplanten zijn in Nederland 
echte cultuurplanten en komen vooral voor op 
oude muren. Bekende soorten zijn het 
muurleeuwenbekje, gele helmbloem en veel 
varensoorten, zoals muurvaren, 
steenbreekvaren en stijve naaldvaren. Door 
restauraties van oude gebouwen nemen deze 
soorten af. Met het uitbrengen van een 
zoekkaart hoopt Floron zoveel mogelijk 
mensen te motiveren om - ook over 2016 nog 
-  meer informatie te verzamelen over deze 
specifieke groep planten.  
 
Ook in Fryske Gea-gebieden zijn deze planten 
misschien wel te verwachten, bijvoorbeeld op 
oude muren bij parken, zoals Jongemastate en 
Martenastate. De zoekkaart is te vinden op de 
website van Floron; 
http://www.floron.nl/Portals/1/Plaatjes/Projecten
/muurplanten/Zoekkaart-Muurplanten.pdf  

 

 
Figuur 3 Muurvaren (IFG archief/ Dico de Klein) 

 
 
 
 
 
  

http://www.floron.nl/Portals/1/Plaatjes/Projecten/muurplanten/Zoekkaart-Muurplanten.pdf
http://www.floron.nl/Portals/1/Plaatjes/Projecten/muurplanten/Zoekkaart-Muurplanten.pdf
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4. Graslanden 

4.1 BEHEERVISIE GRASLANDEN 

Vorig jaar is hard gewerkt aan de Beheervisie 
Graslanden. Een groot deel van de Fryske Gea-
gebieden, ongeveer een kwart (ca. 5.000 ha), 
bestaat uit grasland. Een flink deel daarvan 
maakt deel uit van grotere natuurcomplexen, 
zoals de Grutte Wielen, Alde Feanen, 
Easterskar en Lendevallei.  
In de districten Noard en West zijn echter ook 
gebieden die volledig uit grasland bestaan en 
waarvoor tot op heden nog geen visie voor 
handen was. Het gaat bijvoorbeeld om de 
Eanjumerkolken, het Doanjumerleech, Polder 
Koarnwert en de Eenhoorn, de Warkumermar, 
Mûntsebuorsterpolder en Súdermarpolder.  
In totaal gaat het om zo’n 800 hectare.  
 
Het werd een groeiproces waarin 
verschillende ideeën en ontwikkelingen bij 
elkaar kwamen en elkaar versterkten.  
Dat proces is eigenlijk wel kenmerkend voor 
graslanden, die immers ook altijd in 
ontwikkeling zijn. Qua natuurwaarden maar 
ook qua beheerinzichten. Bovendien wordt 
voortdurend aan efficiëntere beheer-
apparatuur gewerkt en worden er nieuwe 
technieken ontwikkeld en toegepast, zoals 
(drijf)mest-scheiding en compostering. 
Efficiency is echter vaak een vijand van de 
variatie en kleinschaligheid die we in 
natuurterreinen juist beogen.  
Verder spelen er ontzettend veel externe 
factoren een rol bij het graslandbeheer en de 
resultaten daarvan, denk aan het 
zomerganzenbeleid, het weidevogelbeleid, het 
agrarische natuurbeleid en de samenwerking 
met agrarische natuurcollectieven, het 
Europese Gemeenschappelijke Landbouw 
Beleid (GLB), de Provinciale veenweidevisie en 
de Programmatische aanpak Stikstof (PAS); 
het heeft allemaal raakvlakken met onze 
natuurgraslanden.  
 
Begin 21e eeuw ging er steeds meer zorg uit 
naar de weidevogelontwikkelingen. In 2003 
ging het “Opkrikplan weidevogel-reservaten” 

van start. Aan de hand van enkele uniforme en 
meetbare criteria werd de kwaliteit van 
verschillende weidevogelreservaten langs de 
maatlat gelegd en werden plannen opgesteld 
om de omstandigheden voor weidevogels in 
deze gebieden te optimaliseren. Bureau 
Altenburg & Wymenga coördineerde het 
proces, dat nog steeds doorloopt en van tijd 
tot tijd wordt geëvalueerd. Vanaf 2011 
werden de weidevogelcoördinatoren 
geïntroduceerd (wvc’s): beheerders die tijdens 
het broedseizoen bovenop het veld zitten en 
het beheer perceelsgewijs zo goed mogelijk 
proberen af te stemmen op de aanwezige 
vogels. Ze vormen de verbindende schakel 
tussen Fryske Gea, pachter en vogelwachter, 
een formule die zich inmiddels bewezen heeft. 
De wvc’s hebben zo’n duidelijk positief effect 
op de weidevogelresultaten dat ze onmisbaar 
zijn geworden. Wel is vastgesteld dat de focus 
op de weidevogeldoelstelling plaatselijk heeft 
geleid tot meer uniformiteit. Op veel plaatsen 
werd gekozen voor hetzelfde recept: 
bemesten met vaste mest (NB: In 2012 is IFG 
gestopt met het toepassen van drijfmest), 
maaien na 15 juni en vervolgens naweiden. 
Uniform wordt in alle weidevogelreservaten 
gestreefd naar meer voorweide (kuikenland), 
hogere waterpeilen en minder predatie.  
 
Bij de ontwikkeling deze visie hebben we dan 
ook gezien dat de variatie in veel  
graslandreservaten kan - en zou moeten 
worden vergroot. Dat begint met de juiste 
keuzes op de juiste plek. Zo pleiten we ervoor 
om àlle botanisch kansrijke percelen voortaan 
ook 100% botanisch te beheren: dus géén 
mest en alleen verschralen. Dit geldt voor 
kamgrasweide-percelen in bijvoorbeeld 
Doanjumerleech en Polder Koarnwert en 
percelen met kwelinvloeden in Aeltsjemar en 
Warkumermar.  
Uit de ontwikkelingsreeks van voedselrijke 
raaigrasweiden naar kruidenrijke graslanden 
kiezen we er ambitieus voor om in 
graslandreservaten van It Fryske Gea minimaal 
te streven naar de “graskruidenmix”. Voor 
graslandinsecten is het van groot belang dat 
er jaarrond wordt gekeken naar de 
mogelijkheden. Zo moeten rupsen van 
dagvlinders bijvoorbeeld voldoende tijd en 
plaats hebben om te volgroeien en 
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overwinteren graslandinsecten in 
verschillende stadia (als vlinder, rups, pop of 
eitje) o.a. in ruigtevegetaties die niet worden 
gemaaid. In de Eanjumerkolken, de 
Warkumerbinnenwaard en polder de 
Eenhoorn is dit bijvoorbeeld een belangrijk 
aandachtpunt.  
Een gevarieerd beheer, waarbij maaidata, -
plek en -frequentie worden losgelaten om 
zoveel mogelijk variatie in 
vegetatiesamenstelling en –structuur te 
creëren, is een daarvoor een manier.  
J. Couckuyt uit Vlaanderen bedacht hiervoor 
het zgn. “sinusbeheer”; maai wanneer je wilt 
en kunt, iedere keer weer een ander deel, 
waarbij in ieder geval bloemrijke stukken 
blijven staan; 
 

 
 

 
Figuur 4 Sinusbeheer; Maai wanneer je wilt / kunt, 
maar iedere keer weer een ander deel, waardoor er 
optimale variatie in vegetatiestructuur ontstaat (J. 
Couckuyt) 

Deze manier van beheren is ook goed 
toepasbaar in je eigen tuin! 
 
Tot slot kan het extensiveren van sloot(kant)-
beheer (zoals gefaseerd schonen) eenvoudig 

en snel leiden tot een grotere betekenis voor 
waterfauna zoals vissen, amfibieën en libellen, 
bijvoorbeeld in de Makkumersúdmar en de 
Súdermarpolder.  
 
Het beheer van lichte bemesting en maaien na 
15 juni heeft in veel graslandreservaten, 
bijvoorbeeld in de Warkumermar, 
Makkumersúdmar en de 
Mûntsebuorsterpolder, witboldominantie in 
de hand gewerkt. Dit komt omdat de zaden 
van witbol na 15 juni massaal zijn gerijpt en de 
soort zich dus bij een maaibeheer op dat 
moment optimaal kan handhaven en 
uitbreiden. Om dit stadium te ontwikkelen tot 
ons minimale doel van de graskruidenmix 
wordt een nieuwe beheervorm aanbevolen; 
Door percelen met witboldominantie al te 
maaien (en het product af te voeren) op het 
moment dat de grasstengels zich nèt beginnen 
te strekken (eind mei / begin juni, dus ver 
voordat het graszaad rijpt), wordt het gras in 
zijn concurrentie met omringende kruiden 
letterlijk teruggezet in de ontwikkeling en 
verschraal je meer. Kruiden kunnen dan de 
overhand nemen. Voorwaarde is natuurlijk 
wel dat er op de percelen waar dit wordt 
gedaan weinig of geen broedvogels aanwezig 
zijn op moment van maaien. Peilverhoging, 
verschraling en extensivering van het beheer 
brengen ook een risico op verruiging met zich 
mee, met rietgras of pitrus bijvoorbeeld. Er 
zijn al vele methoden uitgeprobeerd om deze 
plaagsoorten te bestrijden, met wisselend 
resultaat.  De belangrijkste tip is waarschijnlijk 
“intensief beheren” (maakt niet persé uit wat, 
als het maar vaak en veel is). Vaak klepelen 
en/of maaien (ook in de winter), aangevuld 
met (intensief) beweiden en zelfs een zware 
inhaalbemesting met kunst- of drijfmest 
(noodremprocedure) behoren dan tot de 
mogelijkheden.  
 
Monitoren is van groot belang om de 
ontwikkelingen in een gebied te volgen en bij 
te sturen. Flora, vegetatie en broedvogels 
worden vaak wel geteld, maar over de 
aanwezigheid van graslandinsecten en 
wintergasten weten we vaak nog maar weinig. 
Lerend beheren is juist voor 
graslandreservaten, waar veel veranderingen 
plaatsvinden, van groot belang. Onder andere 
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om de resultaten van nieuwe beheervormen 
te meten en deze in de toekomst effectiever 
te kunnen inzetten.   Ook wordt aanbevolen 
altijd open te blijven staan voor nieuwe 
technieken en ontwikkelingen en deze zo 
mogelijk uit te proberen, denk aan het 
toepassen van ingedikte en/of 
gecomposteerde mest in plaats van ruige 
stalmest en het plaatsen van vossenrasters 
rondom weidevogelclusters.   
Andere kansen voor graslandgebieden zijn er 
in samenwerking met de buren, zoals 
agrarische natuurcollectieven, gemeenten en 
Wetterskip Fryslân. Verder hebben veel 
graslandreservaten van It Fryske Gea, zowel 
qua natuurwaarden alsook qua 
cultuurhistorie, veel te bieden. Niet zelden 
betreft het schoolvoorbeelden van ouderwets, 
kruiden- en vogelrijk boerenland waar het 
oorspronkelijke reliëf en verkaveling 
belangrijke waarden zijn. Qua 
belevingswaarde is er wat dat betreft in 
vrijwel alle graslandreservaten nog winst te 
boeken. Verschillende mogelijkheden 
daarvoor worden in voorliggend rapport 
aangestipt, waarbij samenwerking met musea 
en excursies vanaf het water als kansrijk zijn 
benoemd.  

4.2 WEIDEVOGELS 

Traditiegetrouw presenteren we u op de 
volgende pagina weer de opgetelde aantallen 
weidevogels in 34 Fryske Gea-reservaten met 
een belangrijke weidevogelpopulatie (totaal 
ca. 4.600 ha; figuur 5 en tabel 1). Het valt op 
dat de steltlopers kievit, grutto en scholekster 
sinds enkele jaren weer iets toenemen in onze 
reservaten, terwijl de landelijke trends 
negatief zijn. Met de tureluur  gaat het ook in 
de reservaten minder goed. Watersnip en 
krakeend lijken vrij stabiel terwijl de 
veldleeuwerik nog altijd toeneemt in de 
reservaten. Grotere aantallen zijn vooral toe 

te schrijven aan de gebieden met flinke 
populaties, zoals de  Warkumerbinnenwaard 
en Noard-Fryslân Bûtendyks.  
Vanwege het koele voorjaar was 2015 een 
redelijk goed weidevogelseizoen (qua 
territoria en nesten). Dit uitte zich echter niet 
altijd in een positief broedresultaat, omdat de 
kuikenoverleving bij veel soorten te laag is. 
 
Enkele gebieden van It Fryske Gea waar het de 
laatste jaren weer wat beter gaat met de 
weidevogels zijn de Eanjumerkolken, de 
Mûntsebuorsterpolder & de Ryp bij de 
Oudegaasterbrekken.  
 
In de Eanjumerkolken (101 ha), Kuperuspolder 
(12 ha) en Dykshoarne (23 ha) gaat het weer 
wat beter met de weidevogels, die hier de 
laatste jaren geteld worden door 
respectievelijk J. Paulusma en J. Meindertsma 
(figuur 6). Dit is mede te danken aan de 
verbeterde waterhuishouding en een 
optimalisatie van het beheer en onderhoud 
van het gebied. In het kader van het 
Waddenfondsproject Súd-Ie zal hier de 
komende tijd nog een vispassagevoorziening 
worden aangelegd, zodat vis vanuit de Súd-Ie 
het natuurgebied optimaler kan benutten als 
paaigebied.   
 
Dat vernatting weidevogels goed doet geldt 
zeker voor de Mûntsebuorsterpolder en de 
Ryp, waar J. v.d. Meulen al jaren de 
weidevogels inventariseert (figuur 7). De 
gebieden zijn te vinden tussen de spoorlijn 
van Sneek naar Stavoren en de 
Oudegaasterbrekken. Met name in de Ryp zijn 
de afgelopen jaren maatregelen getroffen om 
het waterpeil te verhogen en/of het water 
langer vast te houden.  
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Figuur 5 Diagram met het verloop van het aantal territoria in alle weidevogelreservaten van It Fryske Gea in de periode 
van 2009 tot en met 2015 

Tabel 1 Overzicht van de aantallen territoria per soort en per district in 2014 en 2015 

 District 2014 2015 

Kievit Noard 546 545 
 Midden 89 84 
 West 209 259 
 Sùd 29 30 
 Totaal 873 918 

Grutto Noard 148 150 
 Midden 38 32 
 West 144 178 
 Sùd 5 5 
 Totaal 335 365 

Scholekster Noard 716 776 
 Midden 27 15 
 West 67 80 
 Sùd 2 2 
 Totaal 812 873 

Tureluur Noard 544 469 
 Midden 42 37 
 West 91 126 
 Sùd 4 4 
 Totaal 681 636 

Krakeend Noard 49 53 
 Midden 51 45 
 West 51 52 
 Sùd 15 14 
 Totaal 166 164 

Veldleeuwerik Noard 319 376 
 Midden 91 83 
 West 56 68 
 Sùd 0 0 
 Totaal 466 527 

Watersnip Noard 10 11 
 Midden 22 15 
 West 4 4 
 Sùd 8 11 
 Totaal 44 41 
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Figuur 6 Broedvogelontwikkeling Eanjumerkolken, Kuperuspolder en Dykshoarne (samen ca. 134 ha) sinds 2005, door J. 
Paulusma en J. Meindertsma 

 

 
Figuur 7 Broedvogelontwikkeling Mûntsebuorsterpolder (54 ha) en de Ryp (50 ha) sinds 2010, door J. v.d. Meulen 
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Met de scholekster gaat het in de 
Mûntsebuorsterpolder en de Ryp niet goed (in 
beide gebieden slechts één paar) en ook de 
afwezigheid van veldleeuwerik hier is 
opmerkelijk te noemen. De kluut, die zich in 
2014 in de Ryp vestigde, handhaafde zich hier 
helaas niet. In ruil daarvoor werd dit jaar een 
kemphaan-territorium genoteerd, ook niet 
gek!  
 
Overigens werden ook kemphaanterritoria 
gemeld van de Bokkenpollenpolder (Noard-
Fryslân Bûtendyks), de Wyldlannen en het 
Eilân-west (beide Alde Feanen). De kemphaan 
reageert vaak snel op vernattingsmaatregelen.   

4.3 INSECTENVRIENDELIJK 
GRASLANDBEHEER 

In 2014 kwamen twee vragen bij De 
Vlinderstichting terecht, waarop geen pasklaar 
antwoord bleek te zijn. Agrarisch Collectief It 
Lege Midden vroeg wat ze als natuurboeren 
konden doen om bijen te helpen. It Fryske Gea 
kwam naar aanleiding van de graslandvisie 
met de vraag wat ze als natuurbeheerders 
zouden kunnen doen om onze 
graslandreservaten jaarrond aantrekkelijker te 
maken voor graslandinsecten, zoals 
dagvlinders en sprinkhanen.  

Omdat er veel aandacht voor insecten is 
momenteel, denk aan bijensterfte, de sterke 
de achteruitgang van dagvlinders in het 
agrarisch gebied en insecten als voedselbron 
voor weidevogel(kuiken)s, èn omdat er pas 
een nieuw systeem van agrarisch natuurbeleid 
is gestart, zagen de drie partijen een 
gezamenlijke kans om het project 
“Insectenvriendelijk graslandbeheer” te 
starten.  Bij dit project willen we: 
 Lerend beheren 

 De samenwerking en interactie tussen 
natuurreservaten en agrarische natuur versterken 

 Komen tot makkelijk toepasbare 
beheermaatregelen die insecten helpen met: 

o Vergroten nectaraanbod 
o Opgroeigebied rupsen/larven 
o Overwinteringsplekken 

Als boegbeeld werd de argusvlinder gekozen 
tot “Keningin fan de greide”.  
 
Met een startbijdrage van de Provincie Fryslân 
konden we in 2015 beginnen. Samen 
bedachten we zeven kansrijke maatregelen. 
Per maatregel werden drie projectgebieden bij 
zowel It Fryske Gea als Collectief It Lege 
Midden geselecteerd. Bijbehorende agrariërs / 
pachters werden bereid gevonden om mee te 
werken en ook werden vrijwilligers gevonden 
voor de monitoring. In 2015 is in alle 
projectgebieden de nulsituatie t.a.v. 
aanwezige bijen en vlinders vastgelegd (zie 
tabel 3).  

 

     
Figuur 8 (links) Locaties van de projectgebieden, met de namen van de Fryske Gea-gebieden die meedoen.  

Figuur 9 (rechts) Vindplaats van rupsen van de argusvlinder op it Eilân. De exacte locatie is rood omcirkeld.  
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De maatregelen die zijn bedacht zijn de 
volgende:  
 
1. Vroeg maaien (april / mei) gevolgd door laat 
gefaseerd maaien. Het beoogde effect is het 
onderdrukken van witboldominantie en het 
stimuleren van kruidenrijkdom.  
2. Vroeg maaien (april / mei) gevolgd door 
nabeweiden in zomer en gefaseerd maaien in 
herfst (max. 80%). Schapenbegrazing in de 
winter is niet toegestaan. Het beoogde effect 
met deze maatregel is het creëren van een 
heterogene vegetatiestructuur en het 
stimuleren van kruidenrijkdom.  
3. Wisselbeweiding in combinatie met 
onbeweide stroken; Er wordt gedurende het 
hele jaar niet gemaaid maar alleen beweid, 
waarbij de dieren regelmatig worden verweid. 
Stroken langs slootkanten (ca. 20% van de 
oppervlakte) worden uitgerasterd en 
gevrijwaard van beweiding. Het beoogde 
effect is het stimuleren van kruidenrijkdom in 
voorjaar en zomer en het creëren 
overwinteringshabitat voor rupsen van 
graslandvlinders.  
4. Slootkanten gefaseerd maaien; bij elke 
maaibeurt minimaal 50% van de 
slootkantlengte laten staan in een minimaal 2 
meter brede strook. Op het perceel is 
tussentijds beweiding toegestaan, mits de 
slootkant wordt uitgerasterd. Slootschoonsel 
(“hekkelspecie”) wordt niet op de 2 meter 
brede strook gelegd. Beoogde effect is het 
stimuleren van kruidenrijkdom in de slootkant 

en het creëren overwinteringshabitat voor 
rupsen van graslandvlinders.  
5. Slootkanten ongemaaid de winter over 
laten staan; Na juni wordt een minimaal 2 
meter brede strook van de slootkant over de 
gehele lengte niet meer gemaaid of beweid. In 
het volgende jaar wordt de slootkant in mei 
eenmaal gemaaid en het maaisel afgevoerd. 
Beoogd effect is het creëren van 
overwinteringshabitat voor rupsen van 
graslandvlinders en hommelkoninginnen. 
6. Maaien rond hekken en hekpaaltjes; 
Tenminste eenmaal per jaar in mei wordt rond 
hekken bij perceelsingangen en bij hekpaaltjes 
gemaaid op een hoogte van minimaal 10 cm 
boven maaiveld gemaaid en het maaisel wordt 
afgevoerd. Dit is bedoeld om groei van 
brandnetels e.d. rond de hekken te 
voorkomen en eitjes en rupsen van de 
bedreigde argusvlinder te sparen.  
7. Inzaai bloemrijk eiwitgewas na ondiep 
frezen (niet ploegen!). Beoogd effect is het 
ontwikkelen van kruidenrijkdom, geschikt als 
nectarhabitat voor graslandvlinders en bijen. 
 
In het Easterskar gaan pachters van IFG met 
de maatregelen 1, 2, 4 en 5 aan de slag. Op 
Eilân-oost en in de Kraanlannen zullen 
maatregel 1 en 4 worden toegepast.  
In de Bolderen en aan de Prikwei 
experimenteert IFG met een extra maatregel, 
namelijk het jaarrond laten overstaan van 
kruidenrijke stroken, om nectar-, 
voortplantings- en overwinteringshabitat aan 
te bieden.  
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Tabel 2 Resultaten van de vlinder- en bijentellingen in de IFG-gebieden die meedoen aan het project “Insectenvriendelijk 
graslandbeheer”. Weergegeven zijn de jaartotalen per gebied op de monitoringroutes (vlinders = 5-7 bezoeken van mei 
t/m sep, bijen is 2 bezoeken in mei en jul/aug).  

Gebied Easterskar Easterskar Eilân Prikwei Bolderen Kraanlannen Botmar 

Bedrijf M. Jellesma R. de Jong L. Oudshoorn IFG IFG K. Stoker J. de Boer 

Dagvlindermonitoring             

Teller(s) K. Uilhoorn 
K. 
Uilhoorn H. Bijl 

A. 
Atsma 

A. 
Atsma 

J. Dykstra-
Pelser A. Stip 

argusvlinder 1 0 1 0 0 2 0 

atalanta 3 2 5 2 0 2 0 

bont zandoogje 1 1 0 0 0 4 0 

bruin zandoogje 4 6 28 13 29 0 0 

citroenvlinder 0 0 0 0 0 1 0 

dagpauwoog 0 2 13 1 0 3 0 

distelvlinder 1 2 1 10 2 0 0 

gehakkelde aurelia 0 0 0 1 0 0 0 

groot koolwitje 1 2 2 2 15 4 0 

hooibeestje 0 0 0 1 1 0 0 

klein geaderd witje 0 0 6 3 15 0 0 

klein koolwitje 2 2 17 12 19 6 0 

kleine vos 0 101 5 2 1 22 0 

kleine vuurvlinder 2 5 7 1 5 0 0 

koevinkje 2 3 0 1 0 1 0 

landkaartje 0 0 0 0 0 4 0 

oranje luzernevlinder 0 0 0 0 0 1 0 

oranjetipje 0 0 0 0 0 1 0 

oranje zandoogje 0 0 0 6 31 0 0 

zwartsprietdikkopje 7 1 2 0 1 0 0 

Totaal aantal 
vlinders 24 127 87 55 119 51 0 

Totaal aantal 
soorten 10 11 11 13 10 12 0 

 
Bijenmonitoring               

Teller A. Stip A. Stip A. Stip A. Stip A. Stip A. Stip A. Stip 

Akkerhommel 1 1 1 0 1 0 0 

Steenhommel 0 1 0 1 11 1 0 

Aardhommel 0 3 0 0 6 3 2 

Tuinhommel 0 0 0 0 2 0 0 

Grote bladsnijder 0 0 0 0 0 1 0 

Gewone geurgroefbij 0 1 0 0 0 0 0 

Slobkousbij 0 1 0 0 0 0 0 

Honingbij 0 1 0 0 0 0 0 

Totaal aantal bijen 1 8 1 1 20 5 2 

Totaal soorten bijen 1 6 1 1 4 3 1 
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De uitgangssituatie in de meeste gebieden is 
redelijk. Hier valt door toepassing van de 
beheermaatregelen veel winst te bereiken 
voor vlinders en bijen. De uitgangssituatie bij 
het Botmar is ongunstig. Hopelijk brengen de 
beheermaatregelen ook daar verandering in.  
Argusvlinder, bruin zandoogje, kleine 
vuurvlinder, oranje zandoogje en 
zwartsprietdikkopje zijn typische 
graslandvlinders. Hun aanwezigheid in de 
onderzoeksgebieden is dus uiterst positief te 
noemen. Op het Eilân-Oost werden wel 
argusvlinders aangetroffen, maar buiten de 
monitoringsroutes.  
 
H. Bijl adviseert om vóór het maaien van de 
kade rupsen te inventariseren en waard-  en 
nectarplanten te laten staan. Een deel bij de 
kade werd namelijk gemaaid vlak voordat hier 
speerdistels in bloei zouden komen. Dat is 
jammer want speerdistels vormen een 
belangrijke nectarbron voor insecten.  
 
In alle onderzoeksgebieden is op geschikte 
plekken ook gezocht naar rupsen van de 
argusvlinder. Alleen op it Eilân werden deze 
ook gevonden (negen stuks), in de directe 
omgeving van een oud gemaal waar ze 
warmte en beschutting vonden.  
Het aantal waargenomen bijen (37) in de 7 
Fryske Gea-projectgebieden is laag. Ook in de 
agrarische proefgebieden was dat het geval. 
Hopelijk brengen de beoogde beheer-
maatregelen ook verbetering in de situatie 
voor bijen.  
 
 
 
 

 

5. Bos en heide 

5.1 ROOFVOGELS 

It Fryske Gea werkt al heel lang samen met de 
Werkgroep Roofvogels Nederland (de WRN). 
Vrijwilligers die de roofvogels in de gaten 
houden in Fryske Gea-terreinen (vaak samen 
met anderen!) zijn op dit moment:  
J. Krol (Ameland), P. v.d. Polder (Noard-
Fryslân), G. Krottje (havikproject Noard- en 
Midden Fryslân), R. Kleefstra (Feanhoop / Alde 
Feanen), L. Barkema (merengebied / 
Taconisbosk), S. Veenstra (Easterskar), H. 
Waterlander (Teroelstersipen / Wilhelmina-
oard), W. Louwsma en D.J. Venema 
(Gaasterlandse bossen en IJsselmeerkust), R. 
Riemvis e.a. (Ketlikerskar e.o., Delleboeren, 
Lendebos), Th. Van Gaalen (Tsjongerdellen), T. 
Jager (Lendevallei) en C. de Vries (Mandefjild).  
Het werk houdt in dat de vrijwilligers 
roofvogelnesten in kaart brengen en de 
resultaten daarvan volgen in de zin van aantal 
eieren en uiteindelijke aantal uitgevlogen 
jongen. Ook worden de oorzaken van 
mislukken geregistreerd en soms aanvullende 
gegevens verzameld over bijvoorbeeld het 
voedsel. Op deze manier willen we samen 
proberen de roofvogelvervolging in Fryslân 
terug te dringen. Daarnaast komen er ook  
roofvogelgegevens binnen via de reguliere 
BMP-karteringen.   
 
Op het moment van schrijven hebben we nog 
niet alle resultaten van deze controles binnen. 
Wat we wel hebben ontvangen wordt in de 
tabel op de volgende pagina gepresenteerd.  
Voor Ameland zijn de cijfers van het hele 
eiland gepresenteerd voor 5 soorten. Het IFG-
reservaat op Oost-Ameland is daarvan maar 
een klein deel.  
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Tabel 3 Gevonden roofvogelnesten en broedresultaten in enkele gebieden per district in 2015 

Gebied Teller(s) B
ru

in
e

 k
ie

ke
n

d
ie

f 

B
u

iz
er

d
 

H
av

ik
 

Sp
e

rw
er

 

W
e

sp
e

n
d

ie
f 

Opmerkingen 

Alde Feanen / Feanhoop e.o. Meerdere waarnemers 18 16 2     Onbekend 

Bûtenfjild P. v.d. Polder e.a.   2       beide (waarschijnlijk) succesvol 

Delleboeren & Diaconievene R. Riemvis e.a. / K. Jager   7 1 1 1 tenminste 5 paren succesvol 

Easterskar S. Veenstra  4 8 5 1   
10 paar succesvol, 5 paar mislukt en 3 
onbekend 

Grikelân & Turkeije en 
Kaetsjemuoisbosk P. v.d. Polder e.a.   1   2   allen succesvol 

Grutte Wielen J. Vlieger 1         onbekend 

Heel Ameland J. Krol 38 27 8 1   56 nesten geslaagd 

Ketlikerskar en heide e.o. R. Riemvis e.a. / K. Jager   3 1     allen succesvol 

Lendebos R. Riemvis e.a. / K. Jager   2 1     2 paar succesvol 

Makkumernoardwaard T. Kunst e.a. 3 1       onbekend 

Mandefjild K. Jager en R. Huiting   2       onbekend 

Meulebos / Lukkesheide A.J. v.d. Berg       1   onbekend 

Noard-Fryslân Bûtendyks via J. Postma 1         onbekend 

Rysterbosk K. Jager   4   1   onbekend 

Taconisbosk L. Barkema   2 1     2 paar succesvol, 1 buizerd mislukt 

Teroelstersipen 
H. Waterlander en K. 
Jager   2 1     onbekend 

Ychtenerfeanpolder K. Jager    5   1   onbekend 

SOM   65 82 20 8 1   

 
De buizerd is met tenminste 82 territoria 
en/of legsels in Fryske Gea-reservaten de 
talrijkste soort, op de voet gevolgd door de 
bruine kiekendief met 65 paar. De buizerd 
broedt tegenwoordig net zo lief in een singel 
of houtwal in agrarisch gebied, terwijl de 
kiekendief toch wel vaak afhankelijk is van 
reservaten. Dit betekent dat de relatieve 
betekenis van IFG-reservaten voor de bruine 
kiekendief veel groter is dan voor de buizerd.  
De sperwer wordt gelukkig weer wat vaker 
opgemerkt dan voorgaande jaren. Is deze 
soort bezig met een bescheiden comeback?  
 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar 
broedde er succesvol een wespendief op de 
Delleboersterheide. Er vlogen twee jongen uit, 
maar R. Riemvis vermoedt dat het oudste jong 
vier dagen na uitvliegen alsnog gesneuveld is. 

Dit dier kwam namelijk niet meer terug op het 
nest als de oudervogels met een wespenraat 
aan kwamen, terwijl het andere jong wel nog 
weken aanwezig is geweest. 
 
Het lage aantal roofvogels in het Mandefjild 
valt op, slechts twee buizerden. Wel waren 
hier ook nog en bosuil en een kerkuil 
aanwezig. In het Mandefjild is de laatste jaren 
flink wat bos omgevormd tot heide, waardoor 
er voor roofvogels minder nestgelegenheid is.    
Maar mogelijk is de grote recreatiedruk in dit 
gebied voor roofvogels ook een beperkende 
factor om zich hier te vestigen?  
 
Ook in de Grutte Wielen en het Bûtenfjild 
werden maar weinig roofvogelterritoria 
genoteerd.   
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5.2 BROEDVOGELS MEULEBOS 
EN LUKKESHEIDE 

Op verzoek van It Fryske Gea karteerden A.J. 
en M. v.d. Berg de Lukkesheide en het 
Meulebos vorig jaar op alle soorten 
broedvogels. Dit was de eerste complete 
broedvogelkartering van dit gebied.  
De gebiedjes zijn samen 14,3 hectare en liggen 
relatief hoog, op de flank van het beekdal van 
de Tjonger, ten westen van Oldeberkoop. Het 
beheerpakket dat er van toepassing is heet 
dennen-, eiken- en beukenbos, waarvoor 
echte bosvogels zoals kleine bonte specht, 
boomklever en appelvink kwaliteitsbepalende 
soorten zijn. In totaal zijn 40 broedvogel-
soorten aangetroffen, waarvan de meesten 
min of meer gebonden aan bos. Nijlgans en 
wilde eend zijn meer aan water gebonden en 
soorten als de grasmus en de geelgors houden 
van een halfopen landschap. Deze territoria 
bevonden zich dan ook vooral aan de randen 
van het gebied, op de overgang naar het open 
agrarische landschap. Ook de gekraagde 
roodstaart, waarvan vijf territoria zijn 
vastgesteld, houdt van een gevarieerd 
landschap met veel open plekken.  
 

 

 

Figuur 10 Meulebos en Lukkesheide, ten westen van 
Oldeberkoop  

 

 
In  
Tabel 4 staat een overzicht van het aantal 
territoria per soort dat is geteld. Vetgedrukte 
soorten zijn de kwaliteitsbepalende soorten 
voor het beheerpakket dennen- eiken- 
beukenbos. 
  
Tabel 4 Broedvogelterritoria Lukkesheide en Meulebos 
(14,5 ha) in 2015, door A.J. v.d. Berg en M. v.d. Berg. 
Vetgedrukte soorten zijn de kwaliteitsbepalende 
soorten voor dennen- eiken beukenbos  

Vogelsoort Aantal 
territoria in 

2015 

Nijlgans 1 
Wilde eend 1 
Sperwer 1 
Holenduif 1 
Houtduif 6 
Grote bonte specht 4 
Kleine bonte specht 1 
Boompieper 6 
Winterkoning 16 
Heggenmus 1 
Roodborst 14 
Gekraagde 
roodstaart 

5 

Merel 16 
Zanglijster 7 
Grote lijster 2 
Grasmus 3 
Tuinfluiter 8 
Zwartkop 13 
Fluiter 1 
Tjiftjaf 15 
Fitis 8 
Goudhaan 4 
Vuurgoudhaan 1 
Grauwe 
vliegenvanger 

1 

Bonte vliegenvanger 1 
Staartmees 2 
Glanskop 2 
Matkop 3 
Zwarte mees 2 
Pimpelmees 13 
Koolmees 15 
Boomklever 2 
Boomkruiper 10 
Gaai 3 
Huismus 1 
Vink 19 
Groenling 1 
Goudvink 2 
Appelvink 3 
Geelgors 4 
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5.3 BROEDVOGELS IN DIVERSE 
BOS- EN HEIDEGEBIEDEN  

R. Huiting leverde met de kartering van de 
Heide fan Allardseach een belangrijke bijdrage 
aan de integrale broedvogelkartering van het 
Mandefjild bij Bakkeveen. Sovon maakte 
hiervan een totaalrapport. De Heide fan 
Allardseach is 102 hectare groot en maakt 

deel uit van het brongebied van het beekdal 
van het Koningsdiep. Aan beheerpakketten 
komen er voor; zuur ven, droge heide, 
kruiden- en faunarijk grasland, dennen-, 
eiken- en beukenbos en vochtig hakhout en 
middenbos. In Figuur 11 staan de 
aangetroffen territoria van de 
kwaliteitsbepalende soorten voor deze 
beheerpakketten op kaart weergegeven.  

 

 
Figuur 11 Territoria van de kwaliteitsbepalende soorten op de Heide fan Allardseach in 2015, door R. Huiting 

Verder inventariseerde R. Huiting - naast zijn 
vaste BMP-plot de Schaopedobbe - ook nog de 
Kapellepôle en de Liphústerheide. Sovon 
karteerde de rest van het Mandefjild, de 
Delleboersterheide & Diaconievene en het 

Rysterbosk. Om een vergelijking tussen deze 
vijf gebieden mogelijk te maken zijn de 
aantallen van enkele kenmerkende heide- en 
bossoorten omgerekend naar dichtheden per 
100 ha. In

Tabel 5 vind u daarvan het resultaat. De 
omvang en de ligging (mate van isolatie) van 
de gebiedjes bepaalt natuurlijk mede de 
soortenrijkdom (trefkans) en de dichtheid. Zo 
zijn op de kleinste gebieden minder soorten 
aangetroffen dan op de grotere, maar zijn de 
dichtheden soms hoger.  
Verder verschilt het aandeel bos / heide per 
gebied nogal; het Rysterbosk bestaat bijna 
geheel uit dennen- eiken- beukenbos, op 
enkele grasveldjes na, terwijl de andere 
gebieden ook (groten)deels uit heide en 

graslanden bestaan. Tot slot is de ligging van 
invloed op de kans dat een (zeldzame) soort 
wel of niet aanwezig is. Zo heeft de geelgors 
het Rysterbosk nog niet bereikt. De 
boomklever is daarentegen een echte 
standvogel die zich prima handhaaft en ook 
uitbreidt in het Rysterbosk. 
De blauwborst houdt van natte, structuurrijke 
vegetaties en werd alleen gevonden op de 
Liphústerheide en de Delleboersterheide. 
Zwarte mees en wielewaal zijn tegenwoordig 
zeldzame soorten in Fryslân.  
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Tabel 5 Dichtheden (aantal territoria per 100 ha) van enkele kenmerkende heide- en bosvogels in zes IFG-gebieden in 
2015. Vetgedrukt betreft de kwalificerende soorten voor de beheerpakketten die van toepassing zijn 

Vogelsoort Mandefjild  
(235,2 ha) 

Kapellepôle 
(7,3 ha) 

Liphústerheide 
(6,3 ha) 

Delleboeren & 
Diaconievene 

(244,5 ha) 

Schaopedobbe 
(91) 

Rysterbosk 
(165,1 ha) 

Dodaars 0 0 15,9 8,6 1,1 0 

Wintertaling 0 0 31,7 4,1 0 0 

Kwartel 0,4 0 0 1,2 2,2 0 

Grote bonte specht 8,1 13,7 15,9 9,0 7,7 12,7 

Kleine bonte specht 2,1 13,7 0 2,9 0 0,6 

Boomleeuwerik 2,6 0 0 1,6 6,6 0 

Veldleeuwerik 0 0 0 16,4 1,1 0 

Boompieper 30,6 27,4 47,6 36,8 30,8 1,8 

Blauwborst 0 0 31,7 3,3 0 0 

Gekraagde roodstaart 10,2 0 31,7 7,0 9,9 3,0 

Roodborsttapuit 5,5 0 15,9 15,5 8,8 0 

Grote lijster 2,6 0 0 4,1 3,3 2,4 

Grauwe vliegenvanger 5,5 13,7 0 2,4 3,3 4,2 

Matkop 1,7 0 0 6,5 4,4 6,7 

Kuifmees 0,4 0 0 0 3,3 0 

Zwarte mees 0 0 0 0 2,2 0 

Boomklever 6,8 0 0 4,5 1,1 15,1 

Wielewaal 0 0 0 2,0 0 0 

Kneu 4,7 13,7 15,9 6,5 7,7 0,6 

Appelvink 3,0 0 15,9 3,3 4,4 6,7 

Geelgors 13,6 41,1 0 18,4 17,6 0 

5.4 REPTIELEN 

Het jaar 2015 was het jaar van de adder.  
Landelijk is daarom extra aandacht besteed 
aan deze soort.  
 
In zes Fryske Gea-gebieden in Zuidoost Fryslân 
worden - vaak al langere tijd - vaste 
monitoringsroutes gelopen voor reptielen, 
namelijk Ketlikerheide, Diaconievene, 
Delleboerster-heide, Catspoele, 
Liphústerheide en Easterskar.  
Begin 2016 werd er gewerkt aan de Ravon-
database, waardoor we de resultaten van de 
vaste routes hier helaas nog niet kunnen 
presenteren.  
 
Naast de vaste monitoringstrajecten is er dit 
jaar door enkele leden van de Werkgroep  
 

 
 
Adderonderzoek Nederland extra onderzoek 
gedaan naar deze soort. Vorig jaar schreven  
we hier al iets over. Adders zijn individueel 
herkenbaar aan hun kopschild. Door ze te 
vangen en terug te vangen kunnen ze dus 
worden geïdentificeerd en krijgen we een 
beeld van hun terreingebruik gedurende het 
jaar.  
 
J. Groen heeft op deze manier diverse 
terreinen onderzocht en individuele adders 
vastgelegd en beschreven.  In zes gebieden 
(Ketlikerheide, Ketlikerskar, Diaconievene, 
Delleboersterheide Schaopedobbe en 
Mandefjild) registreerde hij 60 verschillende 
adders.  
 
R. W. de Jong heeft hetzelfde onderzoek 
opgestart in het Easterskar. Hij vond hier elf 
dieren waarvan er negen werden gevangen en 
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geregistreerd. De geslachtsverhouding was 
1:1,25 (man:vrouw). Ook werden meerdere 
juveniele adders gevonden, wat aantoont dat 
er in dit gebied voortplanting plaatsvindt.   
 
Over de groottes van de populaties durven 
beide mannen nog niet zoveel te zeggen. In 
sommige gevallen is het aantal waarnemingen 
per uur laag, bijvoorbeeld op de 
Delleboersterheide (twee adders in 13 uren) 
en in het Easterskar (11 adders in 23,5 uren), 
maar dat zegt nog niet alles. 
Weersomstandigheden en terreintype zijn 
bijvoorbeeld ook van invloed op het aantal 
waarnemingen, om maar wat te noemen.  
Op de heide aan de westkant van het 
Ketlikerskar daarentegen is de afgelopen jaren 
een mooie adderpopulatie  tot ontwikkeling 
gekomen. Groen vond hier in 15 uur zoeken 
26 adders. In het Ketlikerskar ontdekte hij 
tevens een melanistische Levendbarende 
hagedis. Melanisme is het tegenovergestelde 
van albinisme, er is een overmaat aan het 
pigment melanine die voor een zwarte kleur 
zorgt. 
 

 
Figuur 12 Melanistische Levendbarende hagedis in het 
Ketliker Skar (J. Groen) 

De komende jaren wordt het interessant 
welke dieren waar worden terug gevangen.   
In 2016 zal ook DNA-materiaal worden 
verzameld, om de genetische variatie binnen - 
en de verwantschap tussen - populaties in 
kaart te brengen.  
 
Dankzij al dit onderzoek zal onze kennis over 
de adderpopulaties in Fryske Gea-gebieden 
naar verwachting de komende jaren sterk 
toenemen, zodat we deze kritische soort ook 
beter kunnen beschermen. 
 

Het vangen van adders is overigens aan 
strenge wetgeving en protocollen verbonden 
en is bovendien niet zonder risico. 
Het mag dan ook alleen door gekwalificeerde 
personen worden uitgevoerd! 
 
Een opvallende losse waarneming was die van 
een Hazelworm in het Easterskar, door D. 
Hiemstra. De laatste melding van deze soort 
uit dit gebied dateerde van 1992.  

5.5 INSECTEN OP DE HEI 

Meerdere gebieden zijn vorig jaar door 
onderzoeksbureaus geïnventariseerd op 
libellen-, dagvlinder- en sprinkhaansoorten, 
o.a. Mandefjild, Delleboeren, Easterskar, 
Dúne- en Follegeasterpolder, Teroelstersipen 
en Ychtenerfeanpolder.  
 
Op de Hoorn van de Delleboersterheide is nog 
altijd een grote populatie van de 
kommavlinder aanwezig. Het is één van de 
grootste inlandse populaties van deze soort. 
Het gaat om enkele honderden vlinders.  
Een andere bijzondere soort, die vooral in de 
graslanden langs de Tjonger werd 
aangetroffen, is de bruine vuurvlinder. Op de 
heide kwamen veel heideblauwtjes en 
heivlinders voor. Het groentje werd maar op 
één locatie aangetroffen, maar dat is 
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het zeer 
koude en natte voorjaar.  
Een nieuwe libellensoorten voor de 
Delleboeren is de groene glazenmaker. Het 
ging om een aantal territoriale mannetjes bij 
een oude meander van de Tjonger. Ook 
werden patrouillerende mannetjes van de 
zuidelijke glazenmaker en de vuurlibel gezien 
bij de Catspoele. De sprinkhanen zijn goed 
vertegenwoordigd in het gebied. In de 
graslanden langs de Tjonger komt een grote 
populatie van de zomsprinkhaan voor. De 
moerassprinkhaan werd vooral aangetroffen 
in de  natuurontwikkelingsgebieden en de 
heidesabelsprinkhaan in de natte heide.  
 
Vaak konden de onderzoeken nog worden 
aangevuld met waarnemingen van 
vrijwilligers. Zo werd op de Delleboersterheide 
de zilveren maan nog ontdekt door F. 
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Koopman en E. van Hijum. Deze soort was niet 
bekend van het gebied.  
 

 
Figuur 13 Zilveren manen op de Hoorn op 11-8-2015 (E. 
van Hijum) 

In totaal werden maar liefst 21 vlinders 
geteld!  Het is spannend of deze nieuwe 
vestiging zich hier zal handhaven. Hoewel er 
voldoende moerasviooltjes groeien op de 
plek, was het hier in de winter wel erg nat en 
is het de vraag of de rupsen daar konden 
overwinteren.  
Met de resultaten van deze onderzoeken 
kunnen we bijvoorbeeld dit soort kaartjes 
maken, met de verspreiding van de 
kwalificerende dagvlindersoorten van de 
Delleboersterheide. 

 
Figuur 14 Verspreiding van de voor de SNL kwalificerende soorten dagvlinders op de Delleboersterheide in 2015 (FaunaX) 

In het Mandefjild werd door Bureau Biota een 
grote populatie van de heidesabelsprinkhaan 
ontdekt. Ook werd de vrij zeldzame 
maanwaterjuffer hier aangetroffen. Door een 
medewerker van Bureau Bakker werd 
daarnaast in dit gebied toevallig een populatie 
ontdekt van het schavertje op de heischrale 
graslanden aan de Nije Drintse Wei. Dit is een 
zeldzame sprinkhaansoort die houdt van 
kortgegraasde vegetaties.  
 

 
Figuur 15 Schavertje op de Bakkefeansterdunen (R. 
Offreins) 
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A. Kerkhof leverde voor het Mandefjild 
aanvullingen op de dagvlinderwaarnemingen 
aan, die ze samen met de familie Hoornveld 
verzamelde. In Tabel 6 staan de aangetroffen 
soorten die meetellen voor de SNL. Bijzonder 
is het voorkomen van het groentje op de 
dunen en het hoge aantal heideblauwtjes op 
de Heide fan Allardseach. 
 
Tabel 6 Som aantal waargenomen kwalificerende 
soorten dagvlinders in het Mandefjild, per deelgebied 
(A. Kerkhof m.m.v. fam. Hoornveld). 

 Bakkefeanster 
dunen 

Heide fan 
Allardseach 

Groot dikkopje 0 8 
Groentje 3 0 
Heideblauwtje 17 838 
Hooibeestje 2 0 
Bruin zandoogje 17 1 

 
In december 2014 had vrijwilliger H. Boonstra, 
werkzaam als hydrobiologisch onderzoeker bij  
bureau Koeman en Bijkerk bv, bij toeval de 
zeer zeldzame waterkever Dryops striatellus 
ontdekt (zie Figuur 16). Deze soort was voor 
het laatst in Nederland waargenomen in 1960 
in de omgeving van Wijster.  
De soort kan voorkomen in zwak gebufferde 
vennen en is gevoelig voor verzuring. Het 
betreffende ven waar de soort is aangetroffen 
is redelijk eutroof met veel pitrus in de 
oeverzone. Ook is de recreatiedruk hoog en 
laten mensen (hoewel dit verboden is) hun 
loslopende honden in het ven zwemmen. Het 
ontbreken van veenmos geeft aan dat de 
zuurgraad niet heel hoog is. De bodem van het 
ven bestaat uit kaal zand, wat belangrijk is 
voor de levenscyclus van de waterkever. Na 
verder onderzoek zijn in totaal 25 exemplaren 
gevonden. Verder is ook nog gekeken naar 
andere aquatische macrofauna. 
 

 
Figuur 16 Een vergelijkbare, andere Dryops-soort 
(www.koleopterologie.de) 

Ook in de Harmsdobbe, op de Bakkefeanster-
dunen, is gekeken naar waterbeestjes. Dit 
betreft een zwak gebufferd ven waarin de 
vegetatie gedomineerd wordt door 
waterdrieblad. Op de zandige bodem komen 
soorten voor als grondster en oeverkruid. 
In totaal zijn in beide vennen samen 115 
soorten aangetroffen, waarvan minimaal vijf 
nieuw voor de provincie Fryslân (zie tabel 7).  
 
Tabel 7 Nieuwe aquatische macrofauna voor Fryslân 

Soortnaam 
(wetenschappelijk) 

Soortgroep 

Arrenurus forpicatus Watermijten 
Dryops striatellus Waterkevers 
Hydrochoreutes ungulatus Watermijten 
Limnephilus subcentralis Kokerjuffers 
Limnesia curvipalpis Watermijten 

 
M. Pemmelaar-de Groot monitort al vele jaren 
de dagvlinders op de Hulstreed bij Jubbega, 
een nieuw gebied van It Fryske Gea. Vorig jaar 
ontdekte ze hier het tijgerblauwtje, een 
nieuwe soort voor Fryslân! Hoogstwaar-
schijnlijk betreft het een dwaalgast.  
In totaal werden 24 soorten dagvlinders en 
272 individuën genoteerd (tijdens 23 
bezoeken). Talrijkste soorten zijn groot 
dikkopje (83 ex.) en koevinkje (56 ex.).  
 

 
Figuur 17 Een tijgerblauwtje op de Hulstreed op 25-8-
2015 (M. Pemmelaar-de Groot)  

http://www.koleopterologie.de/
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5.6 WASPLATEN OP DE HOORN 

Naar aanleiding van een excursie naar de 
Rotstergaasterwallen o.l.v. E. Arnolds op 7-11-
2010, vroegen M. en I. Hunneman It Fryske 
Gea of ze ook eens op de Hoorn 
(Delleboersterheide) mochten kijken naar 
wasplaten. De wasplatenfamilie is een groep 
zeldzame paddenstoelen, die voorkomt in 
voedselarme en ongestoorde graslanden.  
In het eerstgenoemde gebied werden destijds 
zoveel wasplaten gevonden dat 
Staatsbosbeheer besloot er een 
wasplatenreservaat van te maken. Omdat de 
Hoorn qua biotoop vergelijkbaar is met de 
Rotstergaasterwallen, nl. rivierduintjes langs 
de Tjonger, waren de verwachtingen hoog.  
In 2015 werd het gebied tien keer bezocht, 
waarbij 13  verschillende soorten wasplaten 
zijn geïnventariseerd, een mooi begin.  
Een bezoek voor satijnzwammen op 12 
september leverde geen resultaat op.  
Op 27 oktober is dhr. Chrispijn een keer mee 
geweest. Tijdens dit veldbezoek werd 
hoogstwaarschijnlijk een exemplaar van de 
klaprooswasplaat gevonden, maar Chrispijn 
neemt een klein voorbehoud in acht i.v.m. 
mogelijke verwarring met honingwasplaat.  
Verder werd op 9 november nog de 
violetgrijze wasplaat gevonden, op de rand 
tussen Delleboersterheide en de Hoorn. Dit is 
een zeldzame soort van zure, heischrale 
graslanden. De familie Hunneman wil het 
onderzoek in 2016 graag voortzetten.  
 

 
Figuur 18 Violetgrijze wasplaat op de Hoorn (fam. 
Hunneman) 

5.7 BEHEERADVIEZEN 
SCHAOPEDOBBE 

Ook op de Schaopedobbe wordt door 
paddenstoelliefhebbers regelmatig 
rondgekeken. Van hen kregen we het 
volgende advies. 
Regelmatig wordt in dit gebied jonge 
boomopslag verwijderd van de heide, van 
bijvoorbeeld vogelkers en grove den.  
Het snoeiafval wordt daarbij onder de solitair 
staande dennenbomen neergelegd. 
Paddenstoelen als gele ridderzwam, witbruine 
ridderzwam en narcisamaniet groeien echter 
meestal op dergelijke plaatsen, omdat het er 
kaal en voedselarm is. Door juist hier takafval 
neer te leggen verrijkt het biotoop waardoor 
deze soorten gaan verdwijnen. Dit is erg 
jammer, omdat deze soorten nog maar weinig 
voorkomen, o.a. op het Aekingerzand. 
Witbruine ridderzwam alsmede de 
narcisamaniet kwamen vroeger ook voor op 
de Schaopedobbe, maar zijn hier de laatste 
jaren niet meer aangetroffen. Misschien kan 
het snoeiafval voortaan op dezelfde plek 
worden gedeponeerd als het grasafval? 
 
Ook vogelaars viel het op dat er op de 
Schaopedobbe boomopslag werd verwijderd. 
Zij wijzen ons erop niet te rigoureus te zijn met 
het verwijderen van deze jonge 
(dennen(boompjes, omdat deze bijvoorbeeld 
graag worden gebruikt als uitkijkpost door 
geelgors, roodborsttapuit en in de winter 
klapekster.  
 
Beide tips komen goed van pas nu we dit jaar 
het beheer van o.a. de Schaopedobbe ook 
gaan evalueren. We zullen ze daarbij dus 
meenemen, bedankt!  
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6. Moerassen 

6.1 GANZEN 

It Fryske Gea heeft in het voorjaar van 2014 
tellingen van paren en jongen van Grauwe 
Ganzen laten uitvoeren. In 2015 werden deze 
tellingen herhaald en uitgebreid met 
gebiedsgerichte zomertellingen van ganzen.  
Sovon voerde de tellingen uit m.m.v. IFG-
medewerkers en vrijwilligers en maakte 
hierover een rapport (Kleefstra, Stahl en 
Voslamber, 2016).  
Het doel van de tellingen was om complete, 
actuele populatieschattingen van grauwe 
ganzen in zijn terreinen te verkrijgen, zowel in 
de broedtijd als in de ruitijd. Daarnaast wilden 
we onderzoeken hoe effectief de 
aantalsbeperkende maatregelen zijn en of er 
ook sprake is van negatieve bijeffecten.  
 
De aantallen broedende grauwe ganzen in 
terreinen van It Fryske Gea zijn, evenals in 
grote delen van de rest van Nederland, sinds 
de eeuwwisseling toegenomen. Dit leidt tot 
een toegenomen aantal klachten aangaande 
schade aan landbouwgewassen rond de 
natuurgebieden. In 2014 is door provincie 
Fryslân het beheer op zomerganzen en rust 
voor winterganzen vastgelegd in de Fryske 
Guozzenaanpak. Sinds 2010 prikt It Fryske Gea 
in een toenemend aantal terreinen 
ganzeneieren, met als doel de jongenaanwas 
te beperken. Met het vaststellen van de 
Fryske Guozzenaanpak zijn daar in 2015 
bijgekomen afschot van koppelvormende 
ganzen en vangen en doden van ruiende 
ganzen.  
 
De tellingen van paren in maart 2014 en 2015 
leverden resp. 3817 en 3600 broedparen op in 
de onderzochte Fryske Gea-terreinen. 
Uitgaande van een totaalaantal van 225 paren 
in 2000 laat de Grauwe ganzenpopulatie in 
deze Fryske Gea-gebieden tot 2014 een 
jaarlijkse groei van 20% zien en dat komt 
overeen met het landelijke beeld. 2015 was 
het eerste jaar waarin een afname van het 
aantal paren waargenomen is. Regionaal is er 

verschil met een afvlakking van de groei in 
aantallen in de langer bezette, grote gebieden 
(o.a. Alde Feanen, Easterskar, Lendevallei) en 
een afname langs de IJsselmeerkust, 
samenhangend met de vestiging van de vos. 
 
Tellingen van gezinnen en tomen jongen eind 
mei en begin juni 2014 en 2015 leverden 
respectievelijk 1778 en 2367 jonge, bijna 
vliegvlugge grauwe ganzen op. Dat komt, 
berekend over alle territoriale paren, neer op 
een gemiddeld broedsucces van 0,5 (2014) en 
0,7 (2015) jong per paar. Uitgaande van een 
jaarlijkse overleving van 85%  die bij 
Nederlandse grauwe ganzen is vastgesteld 
(van Turnhout et al. 2003), heeft de populatie 
in de onderzochte Fryske Gea-terreinen ruim 
voldoende jongen geproduceerd om jaarlijkse 
sterfte te compenseren en dus ook ruim 
voldoende om de populatie te laten groeien 
(wat echter van 2014 naar 2015 niet 
gebeurde!). Gebieden waar veel 
vossenpredatie wordt vastgesteld laten 
doorgaans lagere broedsuccessen zien. 
 
In de tweede helft van juli 2015 werden in de 
onderzochte Fryske Gea-terreinen 7272 
grauwe ganzen geteld, ca. 22% van het Friese 
totaal. Het jongenpercentage bedroeg 18,3%, 
wat neerkomt op 0,3-0,4 jong per paar. Het 
gaat hierbij om succesvolle paren met jongen 
uit de terreinen zelf, aangevuld met niet-
succesvolle vogels die elders hebben geruid. 
 
Met de jacht op koppelvormende grauwe 
ganzen in februari en begin maart 2015 
werden in totaal 111 grauwe ganzen 
geschoten, waarvan 97 in de Alde Feanen.  
Een belangrijke beperking daarbij was dat 
alleen beschikt kon worden over 
hagelgeweren en niet over kogelgeweren, die  
minder geluid maken en over  grotere 
afstanden gebruikt kunnen worden. De 
verwachting is dat het resultaat van deze 
maatregel beter wordt als er gebruik wordt 
gemaakt van kogelgeweren.  
 
In 2014 werden 392 uren geïnvesteerd in het 
prikken van 5106 eieren van grauwe ganzen, 
in 2015 346 uren en 3635 eieren. Er werd 
geen verschil in broedsucces gevonden tussen 
gebieden waar zoveel mogelijk eieren worden 
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geprikt en gebieden waar geen eieren worden 
geprikt (in beide gevallen 0,5 jong per paar). 
Waar slechts een deel van de nesten werd 
geprikt (Alde Feanen) lag het broedsucces 
gemiddeld zelfs hoger (0,7 jong per paar). 
 
Analyse van BMP-reeksen, waarbij een 
vergelijking is gemaakt tussen 
steekproefgebieden waarin wel en geen 
eieren geprikt worden, leveren vooralsnog 
geen aanwijzingen voor een belangrijk 
negatief effect van het betreden van 
broedgebieden voor het prikken van eieren op 
de aantalsontwikkeling van andere 
moerasbroedvogels.  
 
Op 5 juni 2015 werden in de Jan Durkspolder 
in de Alde Feanen 1546 Grauwe Ganzen 
gevangen en vergast, waarvan 1480 ruiende 
adulte ganzen en 66 jongen. Hoewel de vangst 
kwantitatief effectief is, is de herkomst van de 
gevangen ruiende volwassen vogels 
onduidelijk en kan niet met zekerheid gezegd 
worden dat het lokale broedvogels betreft. 
 
Het wegvangen van ruiende ganzen lijkt dus 
de enige effectieve maatregel te zijn, mits 
deze plaatsvindt in een geïsoleerd gelegen 
broedgebied, het daadwerkelijke lokale 
broedvogels betreft en de maatregel vele 
jaren wordt voortgezet. Ook natuurlijke 
processen die een belangrijke invloed hebben 
op aantallen en verspreiding van ganzen 
worden toegelicht, waarvan predatie op dit 
moment een belangrijke (beperkende) factor 
is. 
 
Om de broedpopulaties, het broedsucces en 
de effectiviteit van ingrepen te monitoren 
wordt aanbevolen de tellingen te continueren. 
Om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag, 
de fenologie en de verspreiding van de 
grauwe ganzen is ringonderzoek 
onontbeerlijk. Dit kan bijvoorbeeld laten zien 
in welke mate de vogels die in de terreinen 
van It Fryske Gea ruien ook plaatselijk 
broedende vogels zijn en in welke mate de in 
natuurterreinen broedende dieren gebruik 
maken van omringende landbouwgronden om 
daar te foerageren. 
 

2016 is het laatste jaar van de Fryske 
Guozzenoanpak. Na dit jaar evalueert de 
Provincie Fryslân de uitgevoerde maatregelen 
en de behaalde resultaten. Als de 
zomerganzenpopulatie voldoende is 
teruggebracht dan zal de rustperiode voor 
winterganzen worden verlengd van twee naar 
vier maanden (november t/m februari).  
Ook in 2016 wil It Fryske Gea daarom de 
beschreven tellingen weer laten uitvoeren. 
Ook zijn we voornemens om (liefst tijdens een 
vangactie) enkele tientallen grauwe ganzen 
van kleurringen te voorzien (en weer los te 
laten), zodat ze individueel herkenbaar 
worden en er meer informatie beschikbaar 
komt over hoe ganzen verschillende gebieden 
gebruiken gedurende het jaar.  
 

 
Figuur 19 Ligging van alle ganzenonderzoeksgebieden in 
2014 en 2015 in IFG-reservaten 

 
Figuur 20 Broedsuccessen in relatie tot het aandeel 
behandelde nesten op het totale aantal vastgestelde 
territoriale paren in Fryske Gea-terreinen in 2014 en 
2015, met onderscheid naar populatiegrootte. 
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6.2 MOERASVOGELNIEUWTJES 

Grote verrassing waren de lepelaar-nesten die 
in de Jan Durkspolder werden ontdekt in een 
wilgenstruweel. Er werden vier broedparen 
genoteerd. Vanuit de kijkhut konden de vogels 
worden gevolgd, maar het is niet bekend of er 
inderdaad ook jongen zijn uitgevlogen. In 1998 
broedde voor zover bekend voor het laatst 
een paartje lepelaars in de Alde Feanen, 
eveneens in een wilgepol.  
 

 
Figuur 21 Voor het eerst in 17 jaar broedden er weer 
lepelaars in de Alde Feanen (archief IFG).  

Eveneens vanuit de kijkhut bij de Jan 
Durkspolder goed te observeren waren de ca. 
tien broedpaartjes geoorde futen met jongen. 
We kregen er meerdere meldingen van.  
De geelgors was een nieuwe soort voor de 
Alde Feanen, die werd vastgesteld in Barfjild 
(door G. Elzinga). De soort vergroot hiermee 
zijn verspreidingsareaal opnieuw in 
noordwestelijke richting.   
 

 
Figuur 22 Voor het eerst broedde er een geelgors in de 
Alde Feanen.  

De aalscholverkolonie in de Hoannekrite nam 
weer af, tot 284 nesten, zo gaf H. v.d. Berg ons 
door. Het jaar ervoor werden nog 360 nesten 
geteld. In het Ottema-Wiersmareservaat werd 

een aalscholverslaapplaats ontdekt (K. 
Joustra). Met de blauwe reigers in de Alde 
Feanen gaat het nog slechter. De ca. 50 
paartjes die er nog resteren van de kolonie die 
ooit uit 130 paar bestond zitten tegenwoordig 
verspreid over het gebied (G. Jellema).  
Voor 2016 staat een gebiedsdekkende 
broedvogelkartering voor zowel de Alde 
Feanen als ook alle gebiedjes rondom de 
Feanhoop op stapel. Bureau Altenburg & 
Wymenga gaat dit uitvoeren. D.m.v. onder 
andere simultaantellingen willen we proberen 
een compleet en betrouwbaar cijfer voor de 
aantallen roerdomp, porseleinhoen maar ook 
purperreiger en waterral te verkrijgen. We 
hopen dat de vaste tellers van de Alde Feanen 
daar allemaal mee willen helpen.  
 
In de Koekoekspetten (Grutte Wielen) gaan de 
moerasvogels sterk achteruit (Y. Joustra). 
Waarschijnlijk hangt dit samen met verdroging 
en verdergaande verbossing van dit gebied.  
Dit jaar wil It Fryske Gea samen met Provincie 
en Wetterskip enkele maatregelen uitvoeren 
in de Grutte Wielen die het moerashabitat 
weer een impuls moeten geven. In de 
Regentepetten willen we de oude 
petgatenstructuur herstellen en bij de 
fabriekspoel zal een eiland worden gemaakt. 
De situatie van de Gelte herne, waar eveneens 
verbossing optreedt, is minder duidelijk. Hier 
moeten we eerst nader onderzoek doen 
voordat we kunnen besluiten wat kansrijke 
maatregelen zijn.  
 

 
Figuur 23 Ligging van de genoemde projectgebieden in 
de Grutte Wielen.  

Na de zomer gaat het vernattingsproject in de 
Sippen-finnen van start, als onderdeel van de 
herinrichting Bûtenfjild. Het gebied zal opener 
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worden gemaakt en oude opvaarten worden 
hersteld zodat water verder het gebied in kan 
komen.  
K. Joustra inventariseerde het Ottema-
Wiersmareservaat en Oer de Wiel dit jaar op 
broedvogels. De aanwezigheid van drie paar 
kleine bonte specht, drie paar grauwe 
vliegenvanger en twee paar matkop wijzen 
erop dat we hier te maken hebben met een 
mooi oud en nat moerasbos. De noordkant 
van het gebied bestaat uit natte, deels 
gemaaide rietruigte. Hier werden bijzondere 
broedvogels genoteerd waaronder twee paar 
roerdomp, een paar waterral, een kwartel, 
twee paar watersnip en maar liefst drie paar 
porseleinhoen, een zeldzame soort.  
 

 
Figuur 24 Porseleinhoen.  

Oer de Wiel, de plas ten noorden van de 
Sippen-finnen, was vooral goed voor eenden 
(berg-, krak-, wilde -, slob- , tafel- en kuif-) en 
ganzen (grauwe-, Canadese -, brand- en nijl-).  
Maar ook watersnip, veldleeuwerik en gele 
kwikstaart waren hier aanwezig. Verder 
bleven er vrij lang tapuiten hangen hier.  
 
Langs de Friese IJsselmeerkust broedden 
opnieuw enkele grote zilverreigers 
(Noardwaard) en de krooneend was weer 
succesvol op de Súdwaard, zo liet H. Spruyt 
ons weten. Met de roerdomp lijkt het langs de 
IJsselmeerkust minder goed te gaan.  
Wellicht is het een idee om ook in deze 
gebieden (in navolging van de plannen voor de 
Alde Feanen) eens een simultaantelling voor 
roerdomp, porseleinhoen, bruine kiekendief en 
eventueel andere zeldzame soorten te 
organiseren?  
 

 
Figuur 25 Op de Noardwaard broedden opnieuw grote 
zilverreigers.  

Op de Noardwaard is recent een 
herstelproject uitgevoerd op de 
schelpenbanken. Deze karakteristieke relicten 
uit de Zuiderzee-tijd dreigden helemaal te 
verbossen. Nu het wilgenstruweel grotendeels 
is verwijderd grijpen bodembroeders zoals 
meeuwen, sterns en plevieren misschien 
(tijdelijk) weer de kans om hier te broeden? 
 

 
Figuur 26 Kraan aan het werk op de schelpenbanken 
van de Noardwaard 

De Dúne- en Follegeasterpolder tot slot, op de 
westoever van het Tjeukemeer, werd op 
broedvogels geïnventariseerd door K. Jager. 
Dit gebied (ca. 80 ha groot) werd enkele jaren 
geleden ingericht als moeras- en 
waterbergingsgebied. Het 
broedvogelonderzoek leverde een gevarieerde 
lijst op, met soorten als grutto, kwartel, 
waterral, porseleinhoen, baardman, kneu en 
tot slot op 12 juni: een zingende roodmus, een 
zeldzaamheid op het vaste land.   
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6.3 INSECTEN YCHTENERFEAN  
EN TEROELSTERSIPEN 

Bij het Tjeukemeer en Koevordermeer beheert 
It Fryske Gea enkele kleinere gebieden, waar 
de laatste jaren d.m.v. herinrichting 
uitbreidingen en inrichtingsmaatregelen 
hebben plaatsgevonden.  
 
In de Ychtenerfeanpolder werd door C. 
Brochard tenminste één territoriaal mannetje 
van de zuidelijke glazenmaker gezien 
in de Teroelster Sipen werden eiafzettende 
groene glazenmaker waargenomen. Ook 
waren hier glassnijders en vroege 
glazenmakers aanwezig. Op het grasland 
werden een argusvlinder en een groot 
dikkopje gezien.  
 
A. Saunders inventariseert al sinds 2000 
vlinders en libellen in de Teroelster Sipen en 
Wilhelmina-oard. In 2015 heeft hij 23 macro-
nachtvlinders en 12 micro-nachtvlinders 
waargenomen tijdens twee rondes in de 
Teroelstersipen. Bijzondere soorten zijn de uil 
zilverhaak (Deltote uncula) en de bladrollers 
wilgenmarmerbladroller (Apotomis capreana) 
en paardekopbladroller (Endothermia 
quadrimaculana). De vrij zeldzame zilverhaak 
is een nachtvlinder die vooral in het noorden 
van het land wordt waargenomen in 
moerassen en heiden en staat op de Rode Lijst 
als bedreigd. 
 

 
Figuur 27 Verspreiding van de Zilverhaak (Deltote 
uncula) en het exemplaar in de Teroelster Sipen (A. 
Saunders) 

6.4 FLORA EN BEHEER VAN 
BJIRMEN  

In 2015 heeft een aantal vrijwilligers zeldzame 
en indicatieve plantensoorten 
geïnventariseerd. H. Fokkema nam o.a. de 
Bjirmen voor zijn rekening. Dit object bestaat  
 
uit vijf deelgebiedjes in noordwest Fryslân 
langs de Dykfeart, tussen de dorpen 
Wijnaldum en Tzummarum. In de 
graslandpercelen liggen enkele kleiputten 
(“dyksputten”) met open water. Deze 
kleiputten zijn in de negentiende eeuw 
gegraven voor de winning van grond om de 
zeedijk mee op te hogen.  
 
Doordat de Dyksputten tegen de zeedijk 
aanliggen en laag liggen ten opzichte van de 
omliggende graslanden, speelt zilte kwel 
lokaal een rol. De SNL-beheerpakketten zijn 
Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en 
Zilt- en overstromingsgrasland (N12.04).  
In totaal zijn 23 soorten gekarteerd (zie Tabel 
8). Fokkema vraagt of het een idee is om in de 
dyksput van Wijnaldum het talud van de vaart 
meer glooiend te maken, omdat de 
doelsoorten nu alleen langs de vaart en in de 
greppels voorkomen. Een flauw talud zou de 
verspreiding van de gewenste soorten ten 
goede kunnen komen. De grasgroei in het 
terrein is hoog en helaas werd er tegen de 
bedoeling in ook nog drijfmest opgebracht, 
waardoor bijzondere grassoorten als kamgras 
en reukgras minder kans maken. Bij de 
dyksput van Pietersbierum is het jammer dat 
de uitgegraven grond van vaart en sloot op 
het terrein is gestort, waardoor dit 
gebiedsdeel hoger (en droger) is komen te 
liggen. Gelukkig staan de gewenste soorten 
nog wel op een groot gedeelte en het beheer 
is hier ook goed op afgestemd.   
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Tabel 8 Overzicht van de gekarteerde plantensoorten per dyksput 

Soorten Meetsoort SNL-beheertype en status op de Rode Lijst D
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Aardbeiklaver N12.04 × × ×  × 

Fraai duizendguldenkruid N12.04 ×  ×   

Gewone margriet N12.02   ×   

Gewoon kweldergras Kwetsbaar   ×   

Grove varkenskers - ×    × 

Kamgras N12.02, gevoelig × × × × × 

Kattendoorn N12.04, gevoelig   ×   

Kleine varkenskers -     × 

Knolvossenstaart N12.04, bedreigd  ×    

Melkkruid N12.04 × × ×   

Klein schorrenkruid Kwetsbaar   ×   

Rietorchis -  ×   × 

Rood guichelheil - ×     

Smalle rolklaver - × ×   × 

Stomp kweldergras - ×     

Veldgerst - ×     

Zeegroene rus N12.04     × 

Zeegroene zegge -  × ×  × 

Zeevetmuur - ×     

Zilt torkruid N12.04, bedreigd  × ×  × 

Zilte rus N12.04 × × ×  × 

Zilte schijnspurrie N12.04 ×  ×   

Zilte zegge N12.04  × ×  × 

 
Voor de dyksput bij Sexbierum is het de vraag 
of paardenbeweiding hier wel het meest 
geschikte beheer is. Omdat de paarden 
worden bijgevoerd worden extra 
voedingsstoffen aan het gebied toegevoegd 
en ook wordt het grasland nu soms wel erg 
kaal gevreten. Het uitrasteren van een flink 
deel van de rietkraag is een goed idee om het 
zilt torkruid meer ruimte te geven. Maaien 
zorgt hier voor veel bloei, maar levert niet 
duidelijk meer gewenste soorten op. Een 
bijzonderheid in dit terrein is de gewone 
margriet. In de dyksputten bij Tzummarum-
west vindt vrij intensieve begrazing met 
schapen plaats, waardoor brakwatervegetatie 
geen kans maakt. Hoewel er veel kamgras 
staat, is ook veel gestreepte witbol aanwezig. 
Ook in de dyksput bij Tzummarum-oost vindt 
(te) intensieve beweiding met schapen plaats 
waardoor zelfs op de pas afgegraven 
sloottaluds weinig interessante flora groeit. 
Alleen in het laagste gedeelte aan de 

noordkant waar nog zoutwaterinvloed is, zijn 
veel gewenste soorten aanwezig.  

6.5 FLORA LYTSE GEAST 

H. Fokkema inventariseerde verder enkele 
kleine gebiedjes bij Lytse Geast op flora.  
Het Ketelermar is een kleine, deels verlande 
plas, die in 1989 - samen met twee  
eendenkooien door It Fryske Gea is 
aangekocht. Het lagere peil in de omringende 
landbouwgronden zorgt voor een verdrogend 
effect waardoor verruiging optreedt. Het 
gebied bestaat uit de gemaaid rietland 
(N05.02) en hoog- en laagveenbos (N14.02). 
Dat het gebied te leiden heeft van verdroging, 
blijkt uit het geringe voorkomen van gewone 
dotterbloem en woekering van bramen op de 
hogere delen. Verrassend was dan toch het 
verspreid voorkomen van kamvaren en 
rietorchis. De zoektocht naar de 
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moerasmelkdistel in juli was geen succes door 
de weelderige begroeiing. 
Het meertje zelf gaf een eutrofe indruk en is 
waarschijnlijk opgevuld met venig materiaal. 
Langs de randen van het meer was in ieder 
geval een dikke laag prut aanwezig. Het valt 
daarom te overwegen het eens uit te 
baggeren. Omdat het tegen de zandopduiking 
van Burgum-Hurdegaryp aan ligt bestaat de 
kans dat er schoon en basenrijk grondwater 
naartoe zou kunnen stromen. In de directe 
omgeving is de grote boterbloem bijvoorbeeld 
aangetroffen. 
De waterkwaliteit van een naastgelegen 
landbouwsloot lijkt niet slecht op basis van de 
aanwezige vegetatie. In de zomer wordt water 
vanuit deze sloot het gebied in gepompt om 
het riet van water te voorzien. Het rietmaaien 
met een rupsmaaier die het riet meteen 
machinaal schoon kamt, zorgt voor een lint 
aan sluikafval waar vervolgens verruiging 
optreedt. Dit is niet gewenst.   
 
Tabel 9 Overzicht van de gekarteerde plantensoorten in 
het Ketelermar 

Soorten 
Meetsoort SNL-beheertype en status op 

de Rode Lijst 

Gewone dotterbloem N05.02 

Kamvaren N05.02 

Moeraslathyrus N05.02 & N14.02, kwetsbaar 

Moerasvaren N05.02 

Poelruit N05.02 & N14.02 

Rietorchis N05.02 

Veenreukgras Kwetsbaar 

Waterscheerling N05.02, kwetsbaar 

6.6 LIBELLEN BANCOPOLDER 

E. van Hijum heeft de Bancopolder onderzocht 
op dagvlinders en libellen. Hij vond negen 
dagvlinder- en 20 libellensoorten. Bijzondere 
soorten waren de vuurlibel, de glassnijder, de 
vroege glazenmaker en de gevlekte 
witsnuitlibel. De laatste drie soorten staan op 
de Rode Lijst en de gevlekte witsnuitlibel is 
ook een Habitatrichtlijnsoort.  
Van Hijum verwachtte echter hogere aantallen 
gevlekte witsnuitlibel aan te treffen. Ook 
miste hij de noordse witsnuitlibel. De kleine 
watertjes tussen de petgaten vormen op zich 
wel geschikt biotoop voor deze soorten. De 
Noordse winterjuffer zou hier in de vegetaties 

met lisdodde kunnen zitten. In het 
naastgelegen gebied de Hege Mieden is deze 
soort wel eens waargenomen. Samen met 
eerdere tellingen zijn nu 28 libellen- en 14 
dagvlindersoorten bekend van de 
Bancopolder. 
 
Naast de SNL-insecten vond van Hijum ook het 
zeer zeldzame veenmosvuurzwammetje 
(Hygrocybe coccineocrenata) in de 
Bancopolder (zie Figuur 28). De determinatie 
werd bevestigd door paddenstoeldeskundige 
G. Haga. De soort stond in groepjes bij elkaar. 
Deze wasplaat is maar bekend van enkele 
vindplaatsen in Fryslân en staat op de Rode 
Lijst als kwetsbaar. Het 
Veenmosvuurzwammetje heeft zijn optimum 
in veenmosrietlanden, maar kan ook 
voorkomen in matig voedselrijke venen. 
 

 
Figuur 28 Veenmosvuurzwammetje, yn it Frysk it 
Feanmosfjoerswamke (Hygrocybe coccineocrenata) (E. 
van Hijum) 

6.7 AMFIBIEËN IN HET 
EASTERSKAR 

Niet alleen de reptielen ringslang, adder, 
hazelworm en levendbarende hagedis komen 
voor in het Easterskar, het gebied is ook rijk 
aam amfibieën. Groene- en bruine kikker en 
gewone pad zijn zeer algemeen. Maar 
daarnaast is het gebied bij liefhebbers ook al 
jaren bekend als leefgebied van de veel 
zeldzamere heikikker en de rugstreeppad. 
Vorig jaar kon er nog een nieuwe soort aan dit 
lijstje worden toegevoegd, tot dusverre niet 
bekend bij It Fryske Gea: de poelkikker 
(oftewel de kleine groene kikker). S. Veenstra 
en R. Kuidersma wezen ons hierop. Bijzonder 
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want de poelkikker heeft een duidelijke 
voorkeur voor heide en hoogveen (op 
pleistocene bodem), waar hij zich voortplant 
in tamelijk voedselarme wateren. De soort 
wordt als zeer indicatief  beschouwd voor de 
waterkwaliteit en natuurwaarde van een 
gebied.  
 

 
Figuur 29 Poelkikker in het Easterskar (S. Veenstra) 

6.8 INSECTEN VAN HET 
EASTERSKAR 

Bureau FaunaX inventariseerde de SNL-
insecten van het Easterskar. Dat leverde twee 
mooie kaarten op. Aan dagvlinders was het 
bruin zandoogje het meest talrijk en van de 
kwalificerende libellen kwam de vroege 
glazenmaker het meest verspreid voor over 
het gebied. De gevlekte witsnuitlibel, een 
zeldzame habitatrichtlijnsoort, bleek 
bovendien talrijker voor te komen dan 
gedacht.  
 

 

 
Figuur 30 Voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap kwalificerende soorten dagvlinders in het Easterskar in 2015 
(Bureau FaunaX) 
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Figuur 31 Voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap kwalificerende soorten libellen in het Easterskar in 2015 
(Bureau FaunaX) 

6.9 DE BEVER IN FRYSLÂN 

De bever lijkt het prima naar zijn zin te hebben 
in Fryslân. Op meerdere locaties in de buurt 
van het Tjeukemeer werden vraat- en andere 
sporen aangetroffen, o.a. verzamelde takken 
en bast van bomen. Dat laatste zou een begin 
van burchtbouw kunnen zijn.... Toch is deze 
opportunist (voor zover bekend) tot nu toe 
nog de enige bever in Fryslân.  
 
M. Forma en R. Kuipers hebben als 
afstudeeropdracht voor de opleiding 
Diermanagement aan hogeschool Van Hall 
Larenstein een advies opgesteld voor het 
maken van een beverprotocol. De bever kan in 
grote moerasgebieden zorgen voor verjonging 
van bos, openheid en peildynamiek. Schade in 
agrarische gebieden wordt niet veel verwacht, 
omdat deze gebieden vanwege de vaste 
peilen en het ontbreken van stroming. Het is 
belangrijk om de soort te monitoren om de 
verspreiding en de effecten te volgen.  

 

 
 

    
Figuur 32 Merel en Rosa bieden hun rapport aan 
gedeputeerde Joh. Kramer aan (boven). Beeld (gemaakt 
door H. Bosma) en opgezette echte bever (onder)
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7. Kust en kwelders  

7.1 BROEDVOGELTOTALEN NFB 

Tientallen vrijwilligers van de 
Wadvogelwerkgroep zorgen er jaarlijks voor 
dat vrijwel heel Noard-Fryslân Bûtedyks op in 
ieder geval de bijzondere broedvogelsoorten 
wordt gekarteerd. Voor It Fryske Gea is dit 
enorm belangrijk om de kwaliteit en effecten 
van beheer en inrichting in de gaten te kunnen 
houden. Vanaf 2011 wordt gewerkt met een 
nieuwe gebiedsindeling die in samenwerking 
met Sovon tot stand is gekomen. Niet geteld 
van 2013 t/m 2015 werden de gebieden 
Bildtpollen-oost (zomerpolder en kwelder) en 
Westhoek. In onderstaande figuren zijn de 
resultaten van de Peazemerlannen ook niet 
meegenomen. Drie gebiedjes van 
Staatsbosbeheer; ’t Schoor, Wierum kwelder 
en Holwert-oost, zijn wel meegeteld.  
De oppervlakte waar onderstaande figuren 
betrekking op hebben is ca. 800 ha 
zomerpolder en ruim 1200 ha kwelder.  
 

 
Figuur 33 Aantalsontwikkeling pionierbroedvogels op 
NFB sinds 2011 (ca. 2000 ha) 

Pionierbroedvogels en kale grondbroeders 
laten per definitie veel fluctuatie zien, 
aangezien ze snel reageren op veranderende 
omstandigheden. Toch lijkt er voor deze groep 
sinds 2012 sprake van een structurele afname.  
 
Weidevogels doen het nog altijd heel goed. 
Buitendijks krijgen de vogels toch snel enkele 
weken meer tijd dan binnendijks om hun 
jongen groot te brengen.  

 

 
Figuur 34 Aantalsontwikkeling weidevogels op NFB 
sinds 2011 (ca. 2000 ha) 

Soorten als kievit en scholekster profiteren 
van de winterganzenbeweiding, terwijl grutto, 
tureluur, graspieper en veldleeuwerik de 
extensief beweide terreindelen met wat meer 
vegetatiestructuur prefereren. Blijkbaar is er 
voor elk wat wils.  
En dan is het bijzondere van zo’n groot 
aaneengesloten en bovendien zeer dynamisch 
gebied dat er steeds weer verrassingen 
optreden. Zo stonden we in 2009 versteld van 
de vier paar grauwe kiekendieven die hier 
opeens een broedpoging ondernamen. 
Blauwborst, grauwe gans en kemphaan lijken 
blijvers.  
 
Tabel 10 Bijzondere broedvogelsoorten op NFB  

 09 10 11 12 13 14 15 

blauwborst 0 0 3 3 1 5 1 

bonte strandloper 1 0 0 0 0 0 1 

brandgans 0 0 0 2 1 0 0 

dodaars 0 0 0 0 0 0 2 

eider 1 0 2 1 1 0 8 

grauwe gans 0 0 0 0 0 1 3 

grauwe kiekendief 4 0 0 0 0 0 0 

kemphaan 0 1 0 1 1 1 1 

kwartel 0 0 1 0 1 0 0 

oeverloper 3 2 1 1 1 0 0 
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Het valt leden van de wadvogelwerkgroep op 
dat de zomerpolders en kwelders de laatste 
jaren eigenlijk veel te snel af drogen. Het zou 
gewenst zijn het water hier langer vast te 
houden. Dat kan echter niet omdat hier 
buitendijks geen peilregulerende 
voorzieningen aanwezig zijn. Waterpeilen 
worden gestuurd door regenval en getij.   
Bij gebrek aan water zoeken veel vogels het 
liefst de laagste delen van het gebied op. 
Kluten zitten het liefst zo dicht mogelijk bij de 
slenken en op de slikvelden.  
Verder wordt de beweiding met paarden of 
hokkelingen in sommige deelgebieden als te 
intensief ervaren, hetgeen de vogels niet ten 
goede komt, er wordt veel vertrapt. Ook valt 
het op dat de brandganzen steeds langer 
blijven hangen in het voorjaar, waardoor de 
uitgangssituatie erg kaal (zwart ...) is.   
 
 

7.2 HOLWERTERWESTPOLDER 
UITGELICHT 

In de Holwerterwestpolder zijn in de winter 
van 2014 / 2015 met financiering van 
Vogelbescherming Nederland werkzaamheden 
uitgevoerd teneinde de waterafvoer en het 
beheer van deze verruigde kwelder te 
verbeteren. Doelsoort was de scholekster. In 
de jaren 2010 t/m 2013 telde H. Horstman 
deze kwelder, in 2014 was dit E.S. Dijkstra en 
vorig jaar inventariseerde Sovon-medewerker 
J. Postma het gebied. Een deel van de 
verschillen in onderstaande tabel wordt dan 
ook waarschijnlijk verklaard uit 
waarnemersverschillen, maar een deel ook 
zeker uit de inrichtingsmaatregelen en het 
daardoor sterk verbeterde beweidingsbeheer. 
Het plot, dat direct ten westen van de pier 
naar Ameland ligt, is 384,5 ha groot, maar 
bestaat voor bijna de helft uit water en 
onbegroeide slikvelden. Het broedgebied is 
dus ongeveer 200 ha groot.  

 
Tabel 11 Broedvogelterritoria in de Holwerterwestpolder in de periode van 2010 tot en met 2015 (ca. 200 ha). In 2014 
zijn hier werkzaamheden uitgevoerd, waardoor het begrazingsbeheer kon worden verbeterd en ruigtevegetaties werden 
teruggedrongen.  

Soort 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bergeend 5 5 6 5 23 60 
Krakeend 2 0 0 0 1 1 
Wilde eend 2 1 0 1 2 6 
Eider 0 0 0 1 0 8 
Scholekster 39 35 45 17 64 103 
Kluut 2 3 7 0 10 21 
Kievit 8 7 6 2 4 10 
Tureluur 26 76 47 22 75 57 
Kokmeeuw 0 0 47 0 81 17 
Visdief 2 0 0 0 0 0 
Veldleeuwerik 0 0 0 0 6 1 
Graspieper 39 104 55 33 69 71 
Gele kwikstaart 2 5 0 3 7 10 
Witte kwikstaart 0 0 0 0 1 5 
Kneu 0 0 0 0 1 7 
Rietgors 5 9 0 4 12 14 

 
De toename van scholekster, kluut en kievit 
zijn zeker gedeeltelijk toe te schrijven aan het 
verbeterede beheer, waardoor meer 
openheid en kale grond is ontstaan. Bergeend, 
eider, graspieper, kneu en rietgors houden 
van wat ruigere en structuurrijkere vegetaties 
en komen ook nog steeds ruim voldoende aan 
hun trekken.  
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7.3 SLAKKEN IN DE DOBBEN 

Met de aanleg van het gemaal Vijfhuizen en 
het creëren van een zout-zoutgradiënt in de 
Bokkenpollenpolder in het vooruitzicht, heeft 
Jaap de Boer samen met Wim Kuijper en Sylvia 
van Leeuwen de mollusken en andere 
waterorganismen in de proefverkweldering 
van het Noarderleech geïnventariseerd. Ze 
hebben aan weerszijden van de dijk de sloten 
bemonsterd en hebben in een transect 
richting de Waddenzee de dobben 
Westerdobbe en de Nije dobbe en zoveel 
mogelijk vloedlijntjes, prieltjes en waterputten 
geïnventariseerd. Maar natuurlijk ook de 
kwelder als geheel. Het aantal brakke 
organismen was mager, maar dit betekent 
niet dat dit geldt voor het hele gebied. In 
totaal werden 29 soorten mollusken 
gevonden. In Tabel 12 staat een overzicht van 
de aangetroffen soorten. 
 
Tabel 12 Overzicht van aangetroffen molluskensoorten 
in de proefverkweldering van het Noarderleech 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Alikruik Littorina littorea 

Barnsteenslak Succineidae sp. 

Brakwaterhorentje Potamopyrgys antipodarum 

Brakwatersteurgarnaal Palaemonetes varians 

Bronblaashorenslak Physa fontinalis 

Donkere glimslak Zonitoides nitidus 

Draaikolkschijfhoren Anisus vortex 

Fraaie jachthorenslak Vallonia c.f. pulchella 

Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum 

Gewone kokkel Cerasoderma edule 

Gewone schijfhoren Planorbis planorbis 

Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica 

Grote diepslak Bithynia tentaculata 

Jenkins's waterhoren Potamopyrgys antipodarum 

Leverbotslakje Galba truncatula 

Moeraspoelslak Stagnicola palustris s.l. 

Mossel Mytilus edulis 

Mostonnetje Pupilla muscorum 

Naaktslak Arion sp. 

Nonnetje Macoma balthica 

Oproller Lekanesphaera rugicauda 

Oubliehorentje Retusa obtusa 

Ovale poelslak Radix ovata s.l. 

Platte slijkgaper Scrobicularia plana 

Scheve jachthorenslak Vallonia c.f. excentrica 

Slanke barnsteenslak Oxyloma elegans s.l. 

Tere dunschaal Abra tenuis 

Vijverpluimdrager Valvata piscinalis 

Wadslakje Peringia ulvae 

7.4 PLAGPROJECT OOST-
AMELAND 

In het kader van het Duinherstel Ameland is in 
het najaar geplagd in de Oerderduinen op 
Oost-Ameland. Eerder zijn er in het kader van 
dit duinherstel al projecten uitgevoerd in o.a. 
de Zwanenwaterduinen en ook op `t Oerd 
(Kooioerdstuifdijkduinen). 
In de Oerderduinen is nu een gebied van ca. 
11 hectare geplagd. Tevens wordt er een 
nieuwe robuuste kerf (inkeping in de duinen) 
gegraven in de zeereep.  
Het doel van de werkzaamheden is om wind 
en water meer kans te geven vat te krijgen op 
de duinen, zodat (kalkrijk) zand in beweging 
blijft, waardoor vergrassing wordt voorkomen 
Uit monitoring van It Fryske Gea is gebleken 
dat de eerder gegraven kerven goed 
functioneren; de wind waait er goed doorheen 
Door het plaggen (verwijderen van 
bovengrond) wordt een groot deel van de in 
de bodem aanwezige stikstof verwijderd. Ook 
dat heeft eerder een goed resultaat gehad in 
de Kooioerdstuifdijkduinen, waar o.a. 
karakteristieke soorten van natte duinvalleien 
en pionieromstandigheden (bijv. 
duizenguldenkruid en parnassia) weer terug 
kwamen.  
 
Figuur 35 beeldimpressie van het recent uitgevoerde 
plagwerk plus het resultaat daarvan (foto’s van R. 
Kiewiet). 
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8. Tot slot ... 

8.1 UITBESTEED 

Onderzoek moet tegenwoordig strak 
ingepland worden. Voor de interne 
beheerevaluaties is het van belang dat 
benodigde gegevens tijdig beschikbaar zijn. 
Daarnaast hanteert de Provincie Fryslân ook 
een planning t.a.v. jaren waarop zgn. 
“beoordelingsgebieden” moeten worden 
beoordeeld op kwaliteit. Ook daarvoor dienen 
de benodigde gegevens tijdig beschikbaar te 
komen in de Nationale Database Flora en 
Fauna (NDFF).  
 
Voor 2016 zijn / worden de volgende 
onderzoeksopdrachten uitbesteed; 
1. integrale broedvogelkartering Alde Feanen en 

reservaten rondom de Feanhoop 
2. Integrale Vegetatie, structuur en florakartering van 

Bûtenfjild en Friese IJsselmeerkust 
3. SNL-Flora- en structuurkartering Alde Feanen 
4. SNL-insectenkartering Fluezen en Iselmarkust 

 
Aan de onderzoeksbureau’s die de opdrachten 
gaan uitvoeren wordt gevraagd om de 
vrijwilligers die een gebied bezig zijn nauw te 
betrekken bij het onderzoek en hun resultaten 
ook mee te nemen in de rapportages. 
Aan jullie vragen we derhalve ook om 
behulpzaam te zijn naar de betreffende 
onderzoeksbureaus en je resultaten tijdig aan 
te leveren.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 EN VERDER  

Bent u van plan te stoppen met uw tellingen? 
Geef dat dan a.u.b. zo spoedig mogelijk door, 
zodat we er bij de uitbestedingen rekening 
mee kunnen houden.  Wilt u graag eens een 
ander gebied inventariseren? Neem dan 
contact met ons op, zodat we samen kunnen 
zoeken naar een goede match waar we beide 
wat aan hebben.  
 
Rest ons u allen nog een heel mooi 
inventarisatiejaar toe te wensen en graag tot 
ziens tijdens de startavonden, in het veld of 
tijdens een andere gelegenheid.  
 
En last but not least: voor al uw vragen of 
opmerkingen en ook gewoon voor het 
opsturen van de resultaten van uw onderzoek 
kunt u natuurlijk gebruik maken van ons gratis 
antwoordnummer: 
 

 
 
 

It Fryske Gea 
t.a.v. M. Hilboezen 

Antwoordnummer 50 
9200 XB  DRACHTEN 

m.hilboezen@itfryskegea.nl 
0512-381448 

mailto:m.hilboezen@itfryskegea.nl
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