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Jaarvergadering 

Vogelbeschermingswacht Balk & Omstreken 
 

Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 2 maart 2006 in “De Treemter”  

te Balk - aanvang 20.00 uur. 
 

 Agenda: 
  1. Opening. 

  2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

  3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 24 februari 2005. 

  4. a. Jaarverslag penningmeester. 

 b. Verslag en benoeming kascommissie. 

  5. Bestuursverkiezingen: 

Aftredend zijn de heren Evert Steensma en Durk Venema. Durk Venema 

stelt zich herkiesbaar en in de plaats van Evert Steensma stelt het bestuur 

voor om de heer Gerard Jellema uit Nijemirdum in het bestuur te 

benoemen.  

Tegenkandidaten kunnen, tot drie dagen voorafgaande aan de 

ledenvergadering, via de voorzitter, worden voorgedragen bij het bestuur.  

  6. a. Verslag nazorg weidevogels. 

 b. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels. 

 c. Verslag jeugdvogelwacht. 

7. Excursie 2006 

  8. Rondvraag. 
 

 Pauze 
 

9. Willem Louwsma is in zijn vrije tijd, behalve bestuurslid, ook wilster- en 

ganzenflapper. Hij ringt niet alleen deze vogels maar jaarlijks ook 

honderden roofvogels en uilen. Na de pauze zal hij ons iets vertellen en met 

behulp van een beamer de techniek van het flappen en het ringen laten zien.  

10. Sluiting. 
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Van de voorzitter: 

 

Ik vraag mij af of de uitspraak van de Raad van State (zie elders in dit Jaarboek) met 

betrekking tot het verbieden van het rapen van kievitseieren een keerpunt zal blijken 

te zijn in de weidevogelbescherming. Omdat de nazorg niet meer gekoppeld wordt 

aan het zoeken van kievitseieren wordt door sommigen verwacht dat het verbod de 

doodsteek zal zijn voor de nazorg. Vanuit het oogpunt van natuurbescherming vind 

ik dat een af  te keuren standpunt.  

 

Nazorg behoort de insteek te zijn ervan uitgaande dat iedereen die aan nazorg doet 

werkelijk begaan is met het lot van onze weidevogels.  

Tradities zoals bijvoorbeeld het aaisykjen zijn mooi en moeten ook blijven bestaan, 

maar wanneer je onze weidevogels in een sterk veranderende maatschappij wilt 

blijven beschermen zal je moeten zoeken naar een manier waarop je een traditie 

zoveel mogelijk kunt behouden.  

 

Je kunt, naar mijn idee, een dergelijke aanpassing vergelijken met het hedendaagse 

skûtsjesilen. Traditionele schepen zijn verlengd om mee te kunnen doen in de strijd 

om het Kampioenschap en de zeilen van Egyptisch katoen hebben plaatsgemaakt 

voor dacron terwijl de hedendaagse masten zijn verlijmd en niet meer zijn gemaakt 

uit één stuk Amerikaans grenenhout.  

Wij moeten als natuurbeschermers gaan denken in nieuwe mogelijkheden in plaats 

van aan beperkingen. Natuurlijk, het klimaat is in de loop van de jaren milder 

geworden met gemiddeld hogere temperaturen en het grondwaterpeil is verlaagd 

zodat boeren veel eerder op het land hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Zeker, 

het gras wordt door boer of  loonbedrijf veel eerder gemaaid en in korte tijd, met 

behulp van moderne machines, worden hele stukken land “kaalgeschoren”. 

Maar toch mag je de boer niet kwalijk nemen dat zij meegaan inde modernisering 

van hun bedrijfsvoering.  
 

Een andere grote bedreiging vormt de aanwas van predatoren zoals vos, zwarte 

kraai of hermelijn. Er is allang geen sprake meer van een natuurlijk evenwicht, ook  

al omdat we de laatste jaren nooit meer een strenge winter hebben gehad waardoor 

op een “natuurlijke” wijze een evenwicht kon ontstaan.  

Maar ook de rijksoverheid is, door het achterwege laten van noodzakelijke 

mogelijkheden tot bejaging en door het éénzijdig beschermen van bepaalde soorten, 

medeschuldig aan de zorgelijke weidevogelstand. 

Het rapen van eieren om in eigen levensonderhoud te voorzien, zoals in de dertiger 

jaren gebeurde, is al lang voorbij en ook de tijd dat ik in mijn jeugd door “it frije 

fjild” kon zwerven op zoek naar kievitseieren is passé.   

 

Maar….. wat kan dan nog wel en hoe moet het dan verder met de 

weidevogelbescherming in de toekomst? Ik hoop in ieder geval dat de neisoarch zal 

blijven bestaan.  
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Het “rapen” van eieren kàn niet meer in deze tijd, maar een vorm van aaisykjen 

binnen het eigen rayon van de “neisoarcher” moet mogelijk blijven. Een goede 

neisoarger moet, net als een goede jager, op een verantwoorde manier om moeten 

gaan met “zijn” weidevogels.    

Boer en aaisiker/neisoarger hebben dan ook samen een verantwoordelijkheid t.a.v. 

de weidevogelbescherming.  

Echte weidevogelbescherming kan immers alleen vanuit de praktijk. Het 

overmaken van geld aan Vogelbescherming Nederland levert voor de weidevogels 

in de praktijk niets op! Vogelbescherming is niet te leren uit een boekje of vanuit je 

stoel achter de computer. Het is juist zaak om de jeugd achter hun computer 

vandaan te halen en nieuwsgierig te maken naar wat er zoal in de natuur gebeurt en 

te beleven is!  
 

In dit Jaarboek willen we u, via de verslagen van de verschillende werkgroepen, op 

de hoogte stellen wat onze Vogelwacht zoal doet. Wanneer u daadwerkelijk mee op 

stap wilt de natuur in dan kunt u zich altijd aanmelden bij de coördinator van één 

van onze werkgroepen.   

Ik wens u veel leesplezier met dit jaarboek 2005. 

 

E. Steensma 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwacht “ Balk en 

Omstreken” gehouden op onderdag 24 februari 2005 in “De Treemter” te 

Balk. 

 

1. Opening 

Om circa 20.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter en hij heet 21 

leden van harte welkom. Een speciaal woord van welkom voor onze erelid Auke 

Volbeda en voor het hoofdbestuurslid van de BFVW dhr. Meine Veenstra. Bericht 

van verhindering is binnengekomen van Durk Venema. De voorzitter deelt mee dat 

er ook dit jaar weer een aantal leden zijn overleden. Om hier bij stil te staan wordt 

er staande een moment stilte in acht genomen. Als we het afgelopen verenigingsjaar 

overzien hebben we weer aan vele activiteiten meegedaan. Zo hebben vele 

nazorgers hun medewerking verleend aan een weidevogelonderzoek van Alterra. 

Doel van het onderzoek was een vergelijk te maken tussen land waar een 

beheersovereenkomst op is in vergelijking met een land zonder 

beheersovereenkomst. Instructiebijeenkomsten werden gehouden in Harich en 

Nijemirdum. Vervolgens werd in het land geïnventariseerd en verslag gedaan naar 

het onderzoeksbureau. De uitkomsten van de onderzoeksresultaten zullen op zeer 

korte termijn in Harich worden gepresenteerd. In  het jaarboek kunt u een 

samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek lezen. Op 8 februari werd er een 

avond in HCR “de Bargebeck” in Wijckel georganiseerd in samenwerking met de 

nazorgcommissie, en de nazorgers van vogelwacht Sloten en Nijemirdum / 

Oudemirdum. Conclusie van de avond was dat een goede nazorg  staat of valt bij 

een goede samenwerking en overleg tussen boer en nazorger. Alleen door 

gezamenlijk goede afspraken te maken kan een goed resultaat worden bereikt. Uit 

ons eigen verslag van de nazorggegevens blijkt dat we een alarmerende terugloop in 

het aantal grutto’s hebben. Ook opvallend is het grote verschil tussen de 

verschillende rayon’s. In sommige rayons is het stil/dood terwijl in andere rayons de 

levendigheid in het land weer toeneemt. Oorzaken liggen waarschijnlijk in de 

diepteontwatering / landwerkzaamheden en de aanwezigheid van predatoren. Elk 

jaar worden we weer opgetrommeld door particulieren die onze hulp nodig hebben. 

Zo hebben we dit jaar hulp geboden bij het plaatsen van uilenkasten, het aanbrengen 

van plankjes onder nesten van huiszwaluwen. Verder is het heel positief dat een 

aantal ouders hulp heeft geboden bij het inventariseren van de nestkasten in het 

Harichsterbos en de mogelijke plaatsing van een oeverzwaluwenwand nabij de 

vijver Jachthaven “Lutsmond”. Op 27 januari j.l. werd er een filmavond gehouden 

waarbij ca 50 personen (jong en oud) aanwezig waren. Hierbij werden films 

getoond over reeën in Nederland en een film over de wetlands in Polen en 

Hongarije.  

 

In het voorwoord van het jaarboekje heeft de voorzitter gesproken over de 

natuurramp in ZO Azië. Als we naar die beelden kijken kunnen we alleen maar stil 

zijn en met respect naar de enorme krachten van de natuur kijken, als gevolg 

waarvan  vele duizenden doden te betreuren waren. Naast het verdriet van deze 
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mensen moeten we het verdriet van de mensen dichtbij niet vergeten. We noemen 

de namen van Bauke Weerman, de vrouw van ons erelid Hindrik Veltman en 

onlangs dhr. Hindrik Huisman.  

 

De jeugd van tegenwoordig leeft in het computer tijdperk. Vernieling , vandalisme 

en zinloos geweld zijn aan orde van de dag. Het lijkt wel of de jeugd steeds minder 

tijd heeft voor het bouwen van hutten, slootje springen en om buiten te zijn. Toch is 

de steeds grotere groep leden bij de Jeugdvogelwacht een positieve ontwikkeling.  

Vol goed moed gaan we voorwaarts in het jaar 2005. 

 

Vaststellen agenda 

Aanvulling op de agenda is punt 4c: Vaststelling contributie voor het jaar 2006. 

Verder is Dhr. Jacob van Dijk aftredend maar herkiesbaar. 

 

2. Ingekomen stukken 

 Ledenvergadering BFVW op vrijdag 4 maart in Leeuwarden. 

 Uitnodiging Vogelwacht Nijemirdum / Oudemirdum i.v.m.    

            hun jubileum. 

 Uitnodiging Bosk & Greide voor een Revue. 

 

Mededelingen 

Na 40 jaar trouwe dienst heeft Henk Kanninga, om gezondheidsreden besloten te 

stoppen met het werk voor de jeugdvogelwacht. Opvolging van Henk is gevonden 

in de persoon van Tjipke van der Galien. Om Henk te bedanken voor al zijn werk 

wordt hem een boekje over de grutto, een bosk bloemen en een spiegel met 

inscriptie aangeboden. Tevens wordt hij benoemd tot Erelid van de Vogelwacht.  

Auke Volbeda complimenteert Henk Kanninga voor de wijze waarop hij vele jaren 

de functie van voorzitter van de Jeugdvogelwacht heeft ingevuld. 

Verder geeft Auke Volbeda aan  te stoppen met de propagandawerk voor de 

vogelwacht. Deze functie zal worden overgenomen door Ines Bergsma. Om Auke te 

bedanken voor alle tijd en inzet wordt ook hem een spiegel met inscriptie 

aangeboden. 

 

3. Verslag vorige ledenvergadering op 18 februari 2004. 

Met dank aan secretaris worden notulen zonder op of aanmerking goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag penningmeester / verslag en benoeming kascommissie / 

vaststelling contributie voor het jaar 2006: 

Het jaar 2004 wordt afgesloten met een positief saldo van € 146,35. De 

penningmeester wordt bedankt voor het vele werk. De kascommissie Hendrik de 

Roos en Benny Stegenga, stellen voor de penningmeester decharge te verlenen wat 

door de aanwezigen met applaus wordt beloond. Voor Hendrik de Roos wordt Tom 

Bootsma benoemd als kascommissielid.  

Voor het jaar 2006 wordt de contributie vastgesteld op € 5,= 



 6 

5. Bestuursverkiezingen: 

Aftredend zijn Jacob van Dijk (herkiesbaar), Gerrit van der Meer (niet herkiesbaar) 

en Arjen Terpstra (niet herkiesbaar). Onder applaus worden Jacob van Dijk, Ale 

Overwijk en Johan Deinum benoemd als bestuursleden. Gerrit en Arjen worden met 

een bloemetje en een presentje bedankt voor hun jarenlange inzet.  
 

6. Verslagen nazorg, kerkuilen en roofvogels en jeugdvogelwacht. 
Alle verslagen staan in het jaarboekje. 

Enige toelichting op het nazorg verslag: Uit het nazorg verslag blijkt dat er een 

flinke toename is in het aantal jongen in 2004. Dit schept goede verwachtingen voor 

het komende seizoen. Hoogstwaarschijnlijk is dit het resultaat van het bejagen van 

de vos.  Men is momenteel druk bezig om weer vergunning te krijgen voor de jacht 

op de vos . 

De opstellers van de verschillende verslagen worden bedankt voor hun werk.  
 

7. Afvaardiging naar de Algemene Ledenvergadering BFVW op 4 maart 

a.s.  

Jacob van Dijk, Durk Venema en Johan Deinum gaan naar deze vergadering. 
 

8. Rondvraag 

 Er zijn weer een aantal goede oplossing van de puzzel          

               binnengekomen. 

               Mevr. Emden wordt getrokken als winnaar.  

 Huidige kernactiviteiten BFVW   Meine Veenstra  

- De aandacht van de nazorgcommissie verlegt zich steeds van    

  de nestbescherming naar de kuikenbescherming. 

- Druk bezig om vergunning te krijgen voor het bejagen van   

   de vos en om het eierzoeken dit jaar open te houden.  

- Toewijzing van ganzen gedooggebied. Momenteel loopt er  

   ook een onderzoek hoe ganzen en weidevogels elkaar   

   verdragen. 

  - BFVW probeert iets te ondernemen tegen het jagen van  

    weidevogels in Frankrijk.   

 

Na de pauze wordt er een presentatie gehouden door Jelle de Boer, voormalig boer 

in en nu beheerder van het natuurgebied “It Skrok” nabij Wommels. Hij verteld 

over de manier van weidevogelbescherming in dit prachtige natuurgebied aan de 

hand van sheets, verhalen en diverse dia’s. 
 

Na afloop bedankt de voorzitter de heer de Boer voor zijn verhaal. 
 

Vervolgens wordt de vergadering gesloten en de voorzitter wenst ieder wel thuis. 
 

Harich, 21 juli 2005, 

Wybren de Boer  
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Informatie van uw penningmeester 
 

Onderstaand treft u het financiële overzicht aan over het jaar 2005, een jaar dat we 

met een positief saldo hebben kunnen afsluiten. 

 

Financieel overzicht 2005 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 31-12-2004 

Rente Rabobank 

Bosk en Greide 

Advert. Jaarboek 

Contrib.-donaties    

Nazorgpassen/jaarversl. 

Diapres. A. Volbeda 

Bijdr. Uilenkast Lorb. 4        

V’wacht Sloten  

Bijdr. kaartjes Aquazoo    

€ 3936,76 

-      38,66 

-  1724,28 

-    550,00 

-  1663,75 

-    205,25 

-      24,50 

-      25,00 

-      21,00 

-      18,00 

BFVW nazorgpassen 

Bouwbedr.v.d.Veer (nestmat.) 

Kosten girogebruik 

Uittreksels KvK 

Bloemen Burghgraef  

Drukken jaarboek (Flapper) 

BFVW-film 

Treemter: ledenverg./film 

Hotel Welg.: nazorgverg. 

Kaartjes Aquazoo 

Bloemen Flower Power 

CR Bargebeck: voorl.avond 

Reiskosten spreker jaarverg. 

Gift Sovon/Fûgelhelling 

Abonnem. Vanellus 

Afdracht contr. BFVW 

Kosten websitebeheer 

Overige bestuurskosten 

 

Saldo 31-12-2005 

€  164,70 

-1501,78 

-    11,70 

-    38,82 

-      8,50 

-    40,00 

-  226,10 

-  340,50 

-  135,20 

-  313,80 

-    25,00 

-    75,60 

-    25,00 

-    65,00 

-    36,00 

-  405,00 

-    74,26 

-    18,00 

 

€4702,24 

 

Totaal € 8207,20 Totaal €8207,20 

 

 

 

 Giro 31-12-2005  € 2148,43 

 Bank 31-12-2005  € 2553,81 

 Saldo 31-12-2005 € 4702,24 

 

 

 

 Saldo 31-12-2004 € 3936,76 

 Saldo 31-12-2005 € 4702,24 

 Positief saldo over 2005 €   765,48 

 

 



 9 

Betaling contributie: 

De contributie voor dit jaar is vastgesteld op € 5,--: degenen die ook aan nazorg 

doen betalen € 7,70. 

Ik vraag u om het voor u geldende bedrag bij voorkeur door middel van de in het 

jaarboek bijgevoegde accept-giro (a.g.) te voldoen. 
 

Maakt u om welke reden dan ook geen gebruik van de a.g., denkt u er dan even aan 

om uw naam en adres te vermelden op uw alternatieve betalingswijze?! 
 

Verder zou ik het zeer op prijs stellen, indien u het bedrag zo spoedig mogelijk na 

ontvangst van de a.g. overmaakt, doch in ieder geval vóór 1 juni 2006. 

U kunt hiermee namelijk de penningmeester veel extra werk uit handen nemen. 
 

Adreswijzigingen/opzeggingen lidmaatschap: 

Het komt betrekkelijk vaak voor, dat leden van de Vogelwacht tijdens een 

contributiejaar naar een ander adres verhuizen en dit niet altijd (tijdig) doorgeven 

aan de penningmeester (of ander bestuurslid). 

Op deze wijze worden de nieuwe contributie-aanslagen in voorkomende gevallen 

bij de verkeerde personen bezorgd, hetgeen uiteraard zo veel mogelijk moet worden 

voorkomen. 
 

Ik wil de leden dan ook uitdrukkelijk vragen om tijdig en (bij voorkeur) schriftelijk 

een verhuizing/adreswijziging aan mij door te geven.  

Het bovenstaande geldt ook indien u uw lidmaatschap op zeker moment wenst op te 

zeggen. 
 

Voor de goede orde is dit het adres waar u één en ander kunt doorgeven: 

De Weind 7, 8561 JA te Balk. 
 

Kascontrole: 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren B. Stegenga en T. Bootsma te Balk. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 2 maart a.s. zullen zij verslag uitbrengen 

van hun bevindingen. 
 

Adverteerders jaarboek: 

Bij deze wil ik namens het bestuur en leden van de Vogelwacht Balk e.o. de 

bedrijven hartelijk dank zeggen die ook dit jaar weer een advertentie in ons jaarboek 

hebben willen laten opnemen. 

Zonder de medewerking van deze bedrijven zou dit jaarboek niet kunnen 

verschijnen!! 

 

Nieuwe adverteerders zijn uiteraard van harte welkom: zij kunnen zich in dit geval 

altijd bij ondergetekende melden! 

 

Ale Overwijk  
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Verslag weidevogelnazorg 2005 

 

Door het schorsen van de ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren 

begon het nazorgseizoen dit jaar eerder dan normaal. De nesten moesten hierdoor 

bij meer werkzaamheden beschermd worden, aangezien veel werkzaamheden zoals 

rollen, slepen en bemesten normaalgesproken in de eierzoekperiode (1 mrt t/m 8 

apr) gebeuren.  

 

Het aantal broedparen van de kievit en tureluur vertoonden dit jaar een kleine 

toename ten opzichte van vorig jaar. Het is echter wel lager als in 2003. Het aantal 

broedparen van de grutto en scholekster zijn ook dit jaar weer afgenomen. In grafiek 

1 zijn de aantal broedparen per 100 hectare over de periode 2002-2005 

weergegeven. Nazorggebieden die na 2002 bij onze vogelwacht zijn gekomen zijn 

hierin niet meegenomen om een betrouwbaar beeld te krijgen. In alle overige 

grafieken is met de toename van het nazorggebied geen rekening gehouden. Sinds 

2002 is er 415 hectare nazorggebied bij gekomen. De totale oppervlakte waar onze 

vogelwacht nazorg pleegt komt hierdoor op 1691 hectare. 

 

Grafiek 1. Aantal broedparen per 100 hectare nazorggebied over de periode 2002-2005. 

 

Door de toename van het nazorggebied geeft het aantal broedparen in ons totale 

nazorggebied een vertekend beeld. In 2005 hebben wij ons ingezet voor 191 

broedparen kievit, 102 broedparen grutto, 64 broedparen scholekster en 32 

broedparen tureluur.  
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Het totaal aantal broedparen in ons nazorggebied over de periode 2002-2005 is 

weergegeven in grafiek 2.  

Grafiek 2. Aantal broedparen in gehele nazorggebied over de periode 2002-2005. 

 

Het aantal nesten dat door onze inspanning uitkomt is voor de kievit en scholekster 

iets toegenomen ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal uitgekomen nesten van 

de grutto is helaas na twee jaren met een vrij goede uitkomstpercentage aanzienlijk 

gedaald. Dit jaar is er ook weer een rayon bij gekomen waar de grutto niet meer 

broedt sinds vele jaren van aanwezigheid. De uitkomstpercentage over 2002-2005 

zijn weergegeven in grafiek 3. In totaal zijn de volgende aantallen nesten gevonden: 

178 kievit, 69 grutto, 51 scholekster en 9 tureluur.  

Grafiek 3. Percentage uitgekomen nesten over de periode 2002-2005. 
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De belangrijkste oorzaak van het niet uitkomen is predatie. Predatie door de vos is 

de laatste jaren afgenomen. Dit zal zeer waarschijnlijk komen doordat de vos door 

bejaging weer terug gedrongen is. In één nazorgrayon heeft Reintje echter nog 

behoorlijk huisgehouden en een aantal legsels “opgehaald”. Momenteel prederen 

zwarte kraai, meeuwen en hermelijn de grootste aantallen nesten. Iets 

meer dan 20 procent van de nesten wordt gepredeerd. In grafiek 4 is 

het percentage verloren nesten van 2005 weergegeven. 

Grafiek 4. Percentages oorzaken verloren nesten in 2005. 
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Hoewel kievit, grutto, scholekster en tureluur de belangrijkste vogels voor nazorgers 

zijn, worden ook andere soorten in het nazorggebied beschermd en/of geteld. Hierna 

wordt het aantal broedparen van deze soorten opgesomd: bergeend 1, buizerd 4, 

ekster 5, fazant 1, fuut 5, gele kwikstaart 1, graspieper 23, kuifeend 2, meerkoet 18, 

slobeend 2, torenvalk 8, veldleeuwerik 57, waterhoen 7, watersnip 4, wilde eend 28, 

witte kwikstaart 13, zomertaling 2 en zwarte kraai 15. Hoewel landelijk de 

veldleeuwerik afneemt, lijkt deze in ons nazorggebied vrij constant te blijven. De 

graspieper neemt zelf toe. 

 

Zoals ieder jaar hopen we er toch weer op dat het eens wat beter zal gaan met onze 

weidevogels of dat er in ieder geval geen afname meer is. 

 

De nazorgcoördinatoren, 

    

Durk Venema en Jacob van Dijk 
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels 2005 

 

Het jaar 2005 begon al vroeg lenteachtig te worden, eind februari waren er al heel 

wat paartjes bezig met nestbouw en balts. Begin maart, namelijk de 2
e 

werden we 

wakker met bij ons tussen de 40 en 50 cm sneeuw, een klein drama voor de 

muisetende roofvogels zoals buizerd, torenvalken en ransuilen. Gelukkig bleef de 

sneeuw niet langer dan 4 dagen liggen, maar het had wel tot gevolg dat daarna de 

muizenstand drastisch was gedaald.  

Na 15 maart waren de roofvogels al weer druk bezig met de nestbouw en bij een 

globale inspectie rond 20 april hadden verschillende paartjes al een volledig legsel, 

waarbij verschillende torenvalken met 6 eieren. Ook nu weer was het in de 

Gaasterlandse bossen over het algemeen slecht gesteld met het aantal roofvogels.  
 

Tijdens een inspectie/controle van de uitgezette bosuilkasten op 27 april bleek dat 

bijna alle kasten waren bezocht door de “boommarter”. Enkele kasten werden ook 

daadwerkelijk bewoond door de marter en Durk Venema wist hiervan een mooie 

foto te maken met de marter in de kast. Ook de nijlgans verstoorde weer nesten van 

de buizerd en de bruine kiekendief. Hoe “stiller” het wordt in de “echte” bossen, 

hoe “drukker” het wordt in het zogenaamde buitengebied. Vooral rond Elahuizen 

was het dit jaar een verscheidenheid van roofvogels. Vanaf het dorp tot aan 

Waterloo telden we dit jaar: 5 paartjes torenvalken, 3 paartjes ransuilen, 2 paartjes 

buizerds en 3 paartjes kerkuilen. In één “nestboom” namelijk een linde vonden we 

eerst een ransuil met 4 jongen in een oud kraaiennest, dan een houtduif met 2 eieren, 

daarna een torenvalk met 6 eieren in een oud eksternest en de ekster had daarop 

weer een nest gebouwd waar 6 eieren in lagen.  
 

Ook dit jaar heb ik het als inventariseerder en ringer weer heel druk gehad omdat 

Jan van der Sluis nog niet heel veel heeft geringd, ik hoop dat hij er weer “aan toe 

komt”. Maar gelukkig dat er jongens zijn zoals Durk, Johan, Theo en Jurjen, dan 

hou je er plezier in en kun je bergen werk verzetten. Ander hou je het ook niet vol 

om dagen te maken van bv. 8 uur ’s morgens tot 11 uur ’s avonds. 

We zijn in vele bomen geweest en soms moesten we ook te water, gelukkig is Johan 

een echte waterrat maar ook nog een klimgeit die heel nieuwsgierig is, Durk is 

meestal wat voorzichtiger die kijkt gewoon de kat uit de boom, wat op zich ook een 

kunst is.  

Van de uitgezette kunstnesten voor de ransuil waren er twee bezet, één nest is 

gepredeerd door de havik die de al vrij grote pullen heeft verorberd en één nest 

verlaten met 4 eieren.  

Op 4 mei ringden we onze eerste ransuilen, namelijk een nest met 4 jongen bij Balk. 

Tevens ringden we enkele vrouwtjes torenvalken die in de nestkasten op eieren 

zaten, ook hierin is Durk Venema een kunstenaar met zijn lange grijparmen. 

Op 8 augustus ringden we de laatste roofvogels, namelijk een nestje boomvalken 

met 3 jongen in de buurt van Koudum. 
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Het totaal overzicht van de gevonden en geringde roofvogels in onze regio zag er 

als volgt uit: 

Geslaagd en geringd: 

Soort Aantal nesten Geringde jongen Gemiddeld 

Buizerd 55 123 2.24 

Ransuil 19 61 + 4 vliegvlug 3.42 

Torenvalk 93 422 + 3 vliegvlug 4.57 

Sperwer 9 37 4.11 

Bruine Kiekendief 10 33 3.30 

Havik 12 29 + 1 vliegvlug 2.50 

Boomvalk 3 9 3.00 

Geslaagd en maar niet geringd: 

Soort Aantal nesten Aantal jongen Gemiddeld 

Buizerd 2 4 2.00 

Ransuil 15 46 3.06 

Torenvalk 6 19 3.16 

Sperwer 1 4 4.00 

Bruine Kiekendief 16 48 3.00 

Niet geslaagd, dus mislukt: 

Soort Aantal nesten Fase Oorzaak 

Buizerd 13 eieren / jongen 
weer – zwarte kraai – 

nijlgans – marter - mensen 

Ransuil 7 eieren / jongen 
zwarte kraai – kauw – 

mensen  

Torenvalk 13 eieren / jongen 
onbevruchte eieren – zwarte 

kraai – kauw – mensen  

Sperwer 3 eieren / jongen havik – onbevruchte eieren 

Bruine Kiekendief 3 eieren / jongen 
nijlgans – onbevruchte 

eieren 

Havik 1 eieren mensen 

Boomvalk 2 eieren weer ( wind ) 

 

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat we in totaal 283 broedparen van roofvogels 

hebben kunnen lokaliseren, vorig jaar waren dit 211 broedparen. Er waren 41 

paartjes torenvalken meer, 14 paartjes ransuilen meer, deze twee soorten deden het 

dit jaar uitermate goed. De boomvalk en de bruine kiekendief zijn ongeveer gelijk 

gebleven, ten opzichte van 2004.  



 17 

In 2005 heb ik ongeveer 70 stuks 

terugmeldingen ontvangen van de door 

mij gerinde vogels of teruggevonden 

vogels. Ook dit jaar zijn weer enkele 

vogels verdronken in veedrinkbakken, 

veehouders leg alstublieft een balkje in 

deze bakken, waardoor de vogels gered 

kunnen worden. De verste 

terugmelding kwam uit Marokko van 

een bruine kiekendief welke ik geringd 

had op 27 juni 2003 te Follage, deze 

vogel is geschoten op 3 april 2005, dus 

op weg naar zijn broedgebied. Afstand 

was 2336 km en de vogel werd 646 

dagen oud na ringdatum. Een 

boomvalk geringd op 28 juli 2003 te Hindeloopen is op 1 juli 2005 tegen een ruit in 

Workum gevlogen en was op slag dood. Dit mannetje had met z’n vrouwtje een 

broedsel in Workum, het broedsel is helaas op deze manier mislukt. Een torenvalk, 

geringd op 20 juni 2003 in Oudega (G.S.) is dood gevonden op 14 oktober 2005 in 

St. Tolquin in Frankrijk. Afstand 333 km en 847 dagen oud. Van de terugmeldingen 

waren er 17 van nog levende vogels, vooral torenvalken. Van de rest zijn de meeste 

doodgereden! Dus lieve mensen zij in het “buitengebied” heel rustig in uw auto. U 

spaart vogels en dieren.  

In 2005 zijn in totaal door mij geringd: 

Buizerd   76        nesten 160   jongen 

Ransuil   35        nesten 110   jongen 

Torenvalk 144        nesten 633   jongen 

Torenvalk       6   oude vogels 

Havik   14        nesten   31   jongen 

Br. kiekendief   13        nesten   38   jongen  

Sperwer    14        nesten   62   jongen 

Boomvalk     3        nesten     9   jongen 

In totaal dus zo’n 1050 geringd en door de hand gegaan. Het was weer een goed 

roofvogeljaar, al zijn er nog steeds gebiedjes waar geen roofvogeljong groot wordt ( 

verstoring door mensen)  

Vrijwilligers zijn nog steeds welkom, aanmelden graag bij ondergetekende. 

 

Namens de werkgroep, 

 

Willem Louwsma 
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Weidevogelbeheer: zinvol of niet? 

 

Verwarrende berichten in de krant! Enerzijds is er groot animo onder boeren om aan 

natuurbeheercontracten deel te nemen en anderzijds zou het agrarisch natuurbeheer 

voor weidevogels bijna niets opleveren. Is agrarisch weidevogelbeheer nu zinvol of 

niet?  

 

De eerste vraag die we hierbij moeten stellen is: wat is eigenlijk “goed” 

weidevogelbeheer? Met de oude beheersovereenkomsten was dat altijd laat maaien 

in juni en dan zou het wel goed komen. Maar de achteruitgang van met name de 

grutto heeft laten zien dat er méér nodig is. Een heel scala aan maatregelen  is 

noodzakelijk om grutto’s, en daarmee veel ander weidevogels, kansen te bieden. Dit 

zogenaamde mozaïekbeheer bestaat onder meer uit een combinatie van land (waarin 

vee wordt geweid) en vroeg en laat gemaaid grasland op verschillende data in juni 

met daarnaast maaitrappen op het in mei gemaaide gras. Daarnaast vindt 

nestbescherming plaats door nazorgers van de plaatselijke vogelwachten zodat er 

een grotere kans is dat de eieren ook kunnen uitkomen. Deze maatregelen zouden in 

een groot gebied van minimaal 100 hectare, uitgekiend ten opzichte van elkaar, 

geplaatst moeten worden zodat vogels voedsel kunnen zoeken, kunnen broeden en 

er voor hun jongen altijd percelen met de geschikte graslengte  in de buurt zijn voor 

bescherming en voedsel. Er is op kleine schaal al wat ervaring mee opgedaan en de 

resultaten geven hoop.  
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In de buurt van Gaastmeer en Ouderga (WB) wordt het 

komende jaar een project gestart dat gesteund wordt 

door een groot aantal deelnemende boeren, zodat een 

groot gebied is gewaarborgd, in combinatie met een 

Vereniging van boerennatuur en de plaatselijke 

vogelwachten. 

Men hoopt dat de weidevogelstand in deze gebieden in 

3-4 jaar tijd écht vooruit zal gaan daar waar de trend in 

Nederland juist negatief is.   

In het nieuwe Programma Beheer wordt al meer gewerkt met 

natuurbeheercontracten op gebiedschaal. Binnen deze collectieve contracten zitten 

een aantal maatregelen die ook in mozaïekbeheer voorkomen. Het ontwikkelen van 

een  beheerpakket voor mozaïekbeheer is dan ook noodzakelijk. Dan is het ook 

nodig om meteen een goede monitoring van de resultaten op te zetten, waar 

ontegenzeggelijk een rol voor de vogelwachten is weggelegd. Nazorgers moeten 

laten zien dat er resultaten worden behaald.  

Ook de agrariërs zullen dus in hun beheer een stap verder moeten gaan. Het  

aanbieden van een voldoende oppervlakte lang gras in mei en juni (via bijvoorbeeld 

gespreid maaien in mei, maaidatumland in juni, stalvoedering of voorbeweiden) is 

voor weidevogels en met name de grutto noodzakelijk.  

 

Recente berichten in de pers meldden dat weidevogelbeheer, volgens onderzoeken 

van o.a. Alterra, (te) weinig oplevert. Wanneer je goed naar de resultaten kijkt dan 

blijkt dat de schaal waarop gemeten is erg klein is en dat de vergelijkingsgebieden 

wel erg dicht bij elkaar liggen. Om het effect van beheer op de ontwikkeling van de 

weidevogelstand goed te meten, moet je dus op een groter schaalniveau kijken. 

Bovendien betreffen de beheermaatregelen, waarnaar is gekeken, maar één type 

maatregel: het late maaien in juni. Op basis van dit nieuwe onderzoek mag je 

daarom geen conclusies over het hele agrarisch weidevogelbeheer trekken. Wel is 

duidelijk dat alleen laat maaien niet genoeg is! De rol van een hogere 

grondwaterstand, welke door de onderzoekers wordt bepleit, is nog niet uitgebreid 

onderzocht al lijkt een grondwaterverhoging wel degelijk een positieve bijdrage te 

kunnen leveren aan een vooruitgang van de weidevogelstand. 

 

De contouren van nieuwe vormen van weidevogelbeheer worden steeds duidelijker 

en met de mogelijkheden voor het afsluiten van collectieve contracten, waarbij op 

gebiedsniveau een mozaïek van maatregelen wordt uitgelegd, gaat het beheer de 

goede kant op. In dat opzicht is het grote animo voor agrarisch natuurbeheer terecht 

en mag je hopen op een verbetering van de weidevogelstand in Friesland. In 

Gaasterland lijkt er een taak weggelegd voor een vereniging als Bosk en Greide om 

initiatieven in deze richting van agrarisch natuurbeheer te steunen.  
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen 2005 

Het jaar begon goed voor de kerkuilen namelijk een vrij zachte winter en veel 

velmuizen in januari en februari. Begin maart een pak sneeuw van tussen de 40 á 50 

cm, een ramp voor de kerkuilen ze kunnen nu niet meer bij hun voedsel, de  muis 

komen. In de week na de sneeuwval hadden we in onze regio al ongeveer 50 dode 

kerkuilen. In één schuur op de Indyk waren zelfs vier kerkuilen doodgegaan van de 

honger. Na de sneeuwval bleek de muizenplaag ook opgelost, er waren nog wel wat 

muizen maar nu in een heel normaal aantal.  

In april / mei was het muizen aanbod niet groot te noemen dus afwachten wat we bij 

onze eerste inspecties in begin juni zouden aantreffen. We hadden al bij de inspectie 

van de bosuilkasten op 27 april een paartje kerkuilen ontdekt met maar liefst 7 

eieren. Op de kast lag “marter” stront dus afwachten, als veiligheidsmaatregel nog 

maar een bosuilkast in de buurt geplaatst. 

 

Op 7 juni konden we de eerste 5 jongen ringen bij Kl. Steenbeek op Koufurderrige, 

de jongen waren toen 3 á 4 weken oud. Van de geïnspecteerde nestbakken bleken er 

heel wat bezet te zijn en er waren meestal tussen de 3 á 5 kleine jongen aanwezig. 

De uitschieter dit jaar was in een nestkast te Hieslum waar we op 20 juni maar liefst 

8 vrij grote jongen konden ringen. Zo omstreeks de 20
ste

 juni hadden we de meeste 

nestkasten gecontroleerd, de conclusie was: veel broedpaartjes met gemiddeld 3 á 4 

jongen waarvan er vaak één belabberd slecht uit zag, dus niet veel muizen. 
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Het overzicht van onze regio is: 
 

69 broedparen      met       250 jongen    geringd 

  1 broedpaar        met           2 jongen    niet geringd, wel vlieg vlug 

  1 broedpaar        met           ? jongen    niet geringd, achter riet 

  9 broedparen      met       meest eieren / jongen , verlaten 

80 broedparen 

 

Uit het overzicht blijkt dat 2005 een record aantal broedgevallen heeft opgeleverd, 

met een aantal jongen per nest dat zo rond het gemiddelde ligt namelijk 3,6 per 

broedgeval. Tweede broedgevallen waren er dit jaar niet! 

 

Ook van de geringde jongen zij 

al weer een tiental verhonger 

teruggevonden. Een natuurlijke 

selectie vindt nu plaats, omdat 

het aanwezige aantal muizen 

niet toereikend is voor dit groot 

aantal aanwezige kerkuilen in 

onze regio. Het was in Friesland 

niet overal het zelfde beeld. In 

de meeste regio`s was er geen 

merkbare vooruitgang in het 

aantal broedparen, rond 

Wolvega was het zelfs slecht te 

noemen.  

 

Nu een overzicht van de laatste 10 jaren, daarvoor schommelde het aantal 

broedparen meest rond de twintig. 

 

Jaartal 
Aantal 

broedparen 

Aantal 

jongen 

Aantal broed-

paren mislukt 
Gemiddelde 

1996 26 69 0 2.65 

1997 20 66 3 3.30 

1998 32 142 3 4.43 

1999 46 181 0 3.93 

2000 49 199 5 4.06 

2001 62 184 5 2.96 

2002 32 113 3 3.53 

2003 35 110 3 3.24 

2004 72 312 4 4.33 

2005 71 256 9 3.60 
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Het aantal terugmeldingen van de kerkuil is niet precies aan te geven omdat een 

storing in de computer of iets dergelijks veel problemen geeft. Naar schatting zullen 

er rond de 100 kerkuilen zijn overleden.  

 

In totaal heb ik in 2005 635 kerkuilen geringd, dus weer een groot aantal. Vele 

nestkasten moesten twee maal worden bezocht en ook hebben we jongen uit 

hooiblazers gehaald en in een nestkast teruggezet. Johan Deinum weet wat voor 

werk dit oplevert zo hoog in de schuur, gelukkig helpt de boer dan meestal wel mee.  

 

Nu zijn we weer druk bezig met het schoonmaken van de broedkasten en om enkele 

te vervangen of nieuw te plaatsen.  

Er kunnen nog wel enkele vrijwilligers bij in onze werkgroep. Meld je aan!! 
 

Namens de Werkgroep Kerkuilen, 

 

Willem Louwsma 
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Het verbod op het eierzoeken in het kort 

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 17 december 2002 een ontheffing aan 

de BFVW verleend voor het rapen en zoeken van kievitseieren. Stichting 

Faunabescherming en Vogelbescherming Nederland hebben hier tegen bezwaar 

gemaakt. Het voorschift is hierdoor op 1 april 2003 enigszins gewijzigd.  

 

Stichting Faunabescherming en Vogelbescherming Nederland zijn echter 

vervolgens hiertegen in beroep gegaan. Op 16 maart 2005 heeft de rechtbank 

Leeuwarden de ingestelde beroepen op twee punten gegrond verklaard en het besluit 

van de ontheffing geschorst. Het betrof hier de argumenten dat er geen maximum is 

vastgesteld aan het aantal eieren dat geraapt mag worden en dat er wordt toegestaan 

dat er in speciale beschermingszones voor vogels ook gezocht mag worden. Op het 

punt dat het rapen van eieren ten onrechte wordt gekoppeld aan nestbescherming 

hebben ze geen gelijk gekregen. De uitspraak betekende dat vanaf 18 maart 2005 

geen eieren meer mochten worden meegenomen.  

 

Tegen de uitspraak hebben Stichting Faunabescherming, Gedeputeerde Staten van 

Fryslân en de BFVW hoger beroep ingesteld. Op 7 december heeft de Raad van 

State hierover een uitspraak gedaan en heeft het hoger beroep van Stichting 

Faunabescherming gegrond verklaard. Hierdoor zal Gedeputeerde Staten van 

Fryslân de gronden voor de ontheffing moeten verbeteren. Het hoger beroep van 

Stichting Faunabescherming was nu gericht op de koppeling zoeken en rapen 

enerzijds en het beschermen van de legsel anderzijds. Deze koppeling mag dus voor 

de verlening van de ontheffing niet meer gemaakt worden. De uitspraak biedt 

volgens de Gedeputeerde Staten van Fryslân en het hoofdbestuur van de BFVW 

voldoende mogelijkheden om de ontheffing te repareren in de zin dat onderbouwd 

moet worden dat het rapen van de eieren geen nadelige invloed heeft op het aantal 

broedparen van de kievit, zonder dat hieraan nazorg is gekoppeld. Er zal alles aan 

worden gedaan om voor 1 maart 2006 een nieuwe ontheffing te kunnen verlenen, 

zodat we nog in het komende voorjaar een eitje mee mogen nemen. 
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"Teleurstellende uitspraak Raad van State, It ljipaaisykjen blijft verboden" 

  

Het rapen van kievitseieren blijft verboden in de provincie Friesland, dit heeft de 

Raad van State op woensdag 7 december in hoger beroep bevestigd. Waar overal in 

de Europese Unie al een verbod gold op het rapen van de gespikkelde eitjes, mocht 

de sport in Friesland op cultuurhistorische gronden wel doorgaan. De rechtbank in 

Leeuwarden had begin dit jaar echter een streep gehaald door deze 

uitzonderingspositie. Helaas heeft het hoger beroep bij de Raad van State ook niet 

geholpen, deze hebben bevestigd dat het rapen van kievitseieren in strijd is met de 

Europese vogel- en habitat richtlijn. Hiermee lijkt een eeuwenoude traditie te 

verdwijnen.  
     

Mulder: " De uitspraak van het hoger beroep bij de Raad van State inzake het 

ljipaaisykjen is teleurstellend. In Frankrijk mogen ze onder dezelfde vogelrichtlijn 

wel jagen op kieviten en in Friesland mogen ze de eieren niet rapen. Terwijl niet 

bewezen is dat dit schadelijk is voor de populatie. Het lijkt erop dat hier sprake is 

van rechtsongelijkheid tussen de lidstaten. Bovendien is het rapen van 

kievitseieren gebonden aan nazorg. De nazorg houdt in dat er bijvoorbeeld een 

stokje bij het nest wordt geplaatst, zodat de boer bij het maaien het nest niet kapot 

rijdt. De cultuurhistorische waarde zou een grotere rol moeten spelen. Deze rol is 

wel erkent, maar heeft niet voor een uitzonderingspositie kunnen zorgen".  
  

Het zoeken en rapen van kievitseieren is in Fryslân een diepgewortelde traditie. 

Deze traditie maakt deel uit van het culturele erfgoed in deze provincie en is 

onlosmakelijk verbonden met de vrijwillige weidevogel bescherming, één van de 

pijlers van het provinciale weidevogelbeleid.  
   

In samenwerking met Monique Boskma van de VVD Statenfractie Fryslân heeft 

VVD-Europarlementariër Jan Mulder vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de 

Europese Commissie over de toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Hij 

hoopt hiermee meer duidelijk te krijgen over de mogelijkheden die er nog zijn om 

het eieren rapen weer legaal te maken. 
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‘Ontheffing repareren’ 
  

Dat uiteindelijk de drie staatsraden in Den Haag op 7 december j.l. uitspraak 

deden inzake het hoger beroep van betrokkenen over het ljipaaisykjen, dat 

kunt u niet gemist hebben. Friese en Nederlandse media, gesproken, met en 

zonder beelden, en ook eenvoudig geschreven, ze  brachten allemaal het 

nieuws. Ook de nationale media besteedden ruime aandacht aan de uitspraak.  

  

Gedegen analyse van de negen kantjes A-vier bracht aan het licht dat de Friese 

werkwijze, het harmoniemodel van de BFVW, steeds ruimere erkenning verwerft. 

Daarmee bevestigde de Raad van State het oordeel van de Leeuwarder rechter van 

dit voorjaar en tevens het zo belangrijke oordeel van de Europese Commissie van 

oktober 2003. Tegenstanders van het eierzoeken mogen nimmer meer het argument 

gebruiken dat de Europese Vogelrichtlijn het zou verbieden. Dat veel gebruikte 

fabeltje is de wereld uit. 

 

Maar de ontheffing van de Provincie Fryslân van december 2002 heeft niet 

gedeugd. Die uitspraak van de Leeuwarder rechter van dit voorjaar werd óók 

bevestigd. Dat lag ook aan de basis, de ‘Regeling zoeken, rapen en beschermen van 

kievitseieren’, van het ministerie van LNV. Er moet dus op minstens twee plekken 

opnieuw huiswerk worden gedaan. De zaak moet beter dichtgespijkerd worden, 

maar er is geen reden tot wanhoop. “Ik ben tige opgelucht’, zei de 

verantwoordelijke gedeputeerde Anita Andriesen (PvdA). 

 

De uitspraak leek aanvankelijk en op het allereerste gezicht wel verontrustend.  

Zodanig zelfs dat het Friese Tweede Kamerlid Joop Atsma (CDA) onmiddellijk in 

het geweer kwam en via de vaste commissie van LNV vragen stelde aan minister 

Veerman. Het is buitengewoon belangrijk dat de hoogste top van het ministerie alert 

gemaakt wordt als er gemorreld wordt of dreigt te worden aan het voortbestaan van 

de cultuur van weidevogelbescherming in deze provincie die zo’n sterke verbinding 

heeft met ‘it ljipaaisykjen’.  

  

Die relatie bestaat ook buiten onze provincie. Het is doodzonde dat dat verband 

doorbroken is door de zinloze –sterker nog: contra-productieve- verboden voor het 

eierzoeken en rapen in de andere landsdelen. Natuurlijk kijkt SBNL/Vanellus 

vanellus, de organisatie buiten Fryslân die deze band wel graag weer willen 

herstellen, naar het voorbeeldgebied Fryslân. Misschien biedt de aanstaande 

evaluatie in 2006 van de Flora- en Faunawet kansen om de in 1997 bepaalde 

decentrale vaststelling van het eierzoeken weer te wijzigen in generieke 

regelgeving. Dat zou voor de weidevogels goed nieuws zijn! “Wat voor Friesland 

goed is kan niet slecht zijn voor de andere provincies”, zei VVD-woordvoerder Piet 

Blauw in maart 1993. Wat toen een keiharde waarheid was is nu geen onzin 

geworden. 
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Anita Andriesen zet scherp in op een betere provinciale ontheffing. Dat zal nog ‘in 

hiele toer’ worden. De tijd is immers kort. Haar komt grote lof toe voor de geheel 

open wijze van werken en haar enorme en directe inzet. Zij ziet deze vorm van 

weidevogelbescherming als een belangrijk vierde provinciale spoor. BoerenNatuur, 

Provinciehuis en BFVW zijn éénsgezind in hun wil de voorsprong die Fryslân heeft 

ten opzichte van de andere provincies waar het gaat om de weidevogelbescherming, 

te bewaren en te benutten. Stukje voor stukje lijken deze partijen er steeds beter in 

te slagen die voorsprong te borgen en te verzilveren.  
  

Een nieuwe regeling wordt ook weer aangevochten, zoveel heeft Faunabescherming 

al meteen voor Omrop Fryslân TV aangekondigd. Zij zijn al bij voorbaar TEGEN. 

De Flora- en Faunawet geeft hun die gelegenheid. In de Flora- en Faunawet is voor 

deze systematiek gekozen. Het lijkt een eindeloos verhaal en hun uitgangspunt is 

niet de diversiteit in het veld maar een simplistisch ideologisch uitgangspunt: niet 

ingrijpen. “Wij willen met onze handen op de rug kijken hoe alles zich ontwikkelt”, 

zo beschrijft Harm Niesen dat uitgangspunt letterlijk. 

De BFVW wil nadrukkelijk wél het oog houden op de biodiversiteit in het veld.  

Het is niet een vrolijk makende constatering dat de nieuwe Flora- en Faunawet 

(2002) op die weg niet zelden eerder een hinderpaal is dan een stimulans.  

De acties van Faunabescherming hebben niets meer met bescherming te maken. Is 

het de bedoeling van de Flora- en Faunawet om deze obstructie mogelijk te maken? 
 

Uit: Vanellus, tijdschrift van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten 

(BFVW). 
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Resultaten neisoarchjier 2005   Rayon 8 
 

Neisoargers: Evert Steensma en Ines Bergsma 

Kontakt mei boer: Yn hâdsaak mei famylje Huisman (goed 

kontakt, sy helpe hiel goed mei by it beskermjen) It stik 

maisbou fan Altenburg? Hawwe wie in pear kear besocht mar 

dêr wiene gjin resultaten 

 

Ynlieding 

2005 is in bisûnder neisoarchjier wurden, omdat der foar it earst in ferbod wie op 

aaisykjen. Dat hâlde foar ús yn dat wie daliks mei neisoarch begûn binnen. Dat is 

sa’n twa wiken earder as oare jierren. Yn maart siten der no al ljippen te brieden. Us 

neisoarch gebiet is 61 ha grut, wêrfan 1/3 diel maislân is. Op gerslân binnen earst 

noch wol in pear span ljippen, mar die trekke letter ek nei de mais. Wie hawwe dus 

de neisoarch foaral op de maisbou dien. 18 kear hawwe wy neisoarch dien. Trije 

kear troch it hiele rayon. Dêrby die it bliken dat der gjin skries mear yn ús rayon 

briedt. Dat is dit jier foar it earst en dat stimt net fleurich. Wol briede yn de 

sletskant in ein en in tûfein (op 7 aaien). Fan de útkomst is ús neat bekind. 

Ek binnen der noch mar twa span tjirken, mar die komme wol oan it brieden ta en sy 

litte gedrach sjen  dat sy ek jongen hawwe. Wy hawwe hun nêsten net fûn. 

 

De neisoarch 

Omdat de ljippen en de strânljippen eigenliks allinne mar op de bou oan it brieden ta 

komme hawwe wy yn haadsaak dêr de neisoarch op dien. 

De neisoarch bestie út: 

Nesten sykje en markeare mei stokken. Dat die ek de boer fanút de trekker by syn 

wurk op it lân! En wy hawwe dit jier foar it earst mei nêstbakjes wurke. De 

resultaten dêrfan binne net sa bêst.  

Kontrôle fan de briedsels. (stokken en bakjes wer fourtnimme en sjen as der jongen 

binne) Wie hawwe neisoarch dien fan 24 maart oant 9 juni. (dat hie noch wol in 

wike of twa langer moatten) 

 

Yndieling maislân fan famylje Huisman 
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1
e
 lêch (24/3  -  24/4) 

lân nr. fûgelsoart nêsten aaien út ûnbekind ferlern sukses opm 

2 ljip 1 4 4     

3 lj. 5 20 16  4   

4 lj. 2 8 4  4   

5 lj. 6 24 4 8 12   

totaal  14 56 28 8 20 50%  

 

 

2
e
 lêch  (25/4  -  18/5) 

lân nr. fûgelsoart nêsten aaien út ûnbekind ferlern sukses opm 

2 ljip 1 3 3     

3 lj. 3 9 8  1   

5 lj. 5 20 13 7   nest 

mei 5 

totaal  9 32 24 7 1 75%  

 

lân nr. fûgelsoart nêsten aaien út ûnbekind ferlern sukses opm 

2 strânljip 1 3 3     

3 strlj. 3 7   7   

totaal  4 10 3  7 30%  

 

 

3
e
 lêch  (19/5  -  10/6) 

lân nr. fûgelsoart nêsten aaien út ûnbekind ferlern sukses opm 

2 ljip 1 4 4     

3 strlj. 1 2 2  7   

totaal  2 6 6  7 100%  

 

lân nr. fûgelsoart nêsten aaien út ûnbekind ferlern sukses opm 

2 strânljip 1 3  3    

4 strlj. 1 4 4     

totaal  2 7 4 3  57%  

 

 

Totaal resultaat per lân en per soart 

lan nr. soart nêsten aaien út prosint rest. 

2 ljip 3 11 11 100% 

3 lj 9 31 26 84% 

4 lj 2 8 4 50% 

5 lj 11 44 17 39% 

totaal  25 94 58 Gem. 62% 
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     lan nr.    soart   nêsten    aaien     út prosint rest. 

        2       strânljip       1          3          3     100% 

        3       strlj       4        10          0         0% 

        4       strlj       1          4          4     100% 

     totaal        6       17          7 Gem. 41% 

Konkluzjes 
 

 It is foar ús neisoargers net dúdlik as it aaisykjen oant en mei de earste lêch 

fan ynfloed is op it resultaat 

 Wy tinke dat op de maisbou de twadde lêch likefolle kâns hat as de earste 

lêch, mar dat is foar in grut part mei ôfhinkelik fan it waar yn maart en 

begjin april en dêrmei gearhingjend it boerewurk op de maisbou. 

 It is tige wichtich om goed mei de boer ôf te stimmen wannear der wurke 

wurdt op it maislân. Dêrfoarút moat der dan neisoarch dien wêze. 

 Wy kinne, no der gjin skriezen mear binne, as neisoargers better ús tiid 

stekke yn de soarch op de bou as op de greide. Op de greide liket it ferlerne 

tiid. 

 Wy moatte in kommend jier wol in pear wike langer neisoargje. Dan krije 

wy mear ynsjoch op it tal jonge fûgels tinke wy. As de mais dan noch net 

te heech stiet. 

 De resultaten mei de bakjes binne net goed, mar dêroer al in konkluzje te 

hawwen is te gau. 
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Jaarverslag van de Jeugdvogelwacht te Balk. Seizoen 2005 
 

Beste vogelwachters, 

 

Hierbij weer het jaarlijkse verslag van de jeugdvogelwacht in Balk. Ook afgelopen 

jaar hebben wij  de nestkastjes in het Harichsterbos weer gecontroleerd. Bij deze 

controles tellen wij het aantal eieren en later het aantal jongen. 

Er hangen in het Harichsterbos in totaal 134 nestkastjes verspreid over het bos 

waarvan er dit jaar zeker zo’n kleine 100 bewoond waren. Doordat we weer vele 

nestkasten moesten controleren, waren er in sommige kasten bij de eerste controle 

zelfs al jongen. We hebben de resultaten van het afgelopen jaar samengevoegd in de 

onderstaande tabel. 

 

 

De bonte vliegenvanger komen wij de laatste jaren steeds meer tegen en het is 

bekend dat ze dit jaar 5 nesten hadden. Omdat deze vogel snel verstoort kan raken 

hebben we niet vaker in deze nestkasten gekeken en gecontroleerd. Hoeveel eieren 

en jongen we precies hadden is om deze reden niet bekend. Over het algemeen legt 

deze zwart wit gekleurde vogel 4 tot 6 eieren per nest. 

 

En verder beginnen we vanaf half april weer aan het volgend seizoen  en  hopen wij 

weer op goede resultaten.      

 

     
 

Met vriendelijke groet,  

 

Tjipke v/d Galiën 

 

  nesten  eieren jongen 

Pimpelmees  14 70 85 

Koolmees 52 153 221 

Ring mus  15 31 30 

Bonte vliegenvanger 5 10 12 

Totaal  86 264 348 
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Nestkastcontrole 2005 in het M. v. Coehoornbos te Wijckel 

 

Zoals ieder jaar controleren we de bijna 40 nestkasten die door de jaren heen in het 

bos door ons en onze voorgangers zijn opgehangen. Dit jaar zijn we de eerste ronde 

gestart op 3 mei. Tijdens de eerste rond bleek al snel dat er vrij veel hokjes bezet 

waren. De meeste vogels waren al begonnen met broeden en  er waren nog maar 

enkelen aan de leg. 18 dagen later zijn we er weer bij langs geweest, toen waren de 

vogels al druk bezig met het groot brengen van de jongen.  

 

Tijdens de controles kom je veel andere nesten tegen, meestal beschut in de 

struiken, maar dit jaar hadden we weer iets anders. Een winterkoninkje had een 

nestkastje uitgezocht die op de zijkant was open gebikt door een specht en daar zijn 

mooie bolle nest in gemaakt. Dat de specht de nestkastjes open bikken vinden we 

echter niet leuk, en repareren deze hokjes meestal snel. Dit jaar was dat er bij 

gebleven en daar profiteerden de spreeuwen optimaal van. Alle nestkastjes die de 

specht had gekraakt, werden door de spreeuw als nestplaats gebruikt.  
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De resultaten van de controles: 

 

Soorten nesten eieren jongen % 

Gem. 

eieren per 

nest 

Gem. 

jongen per 

nest 

Koolmees 13 121 108 89,3 9,3 8,3 

Pimpelmees 8 83 65 78,3 10,4 8,1 

Spreeuw 3 15 13 86,7 5,0 4,3 

Boomklever 2 16 15 93,8 8,0 7,5 

Totaal 26 235 201    

 

Er waren twee broedsels mislukt, een nest met 6 eieren van de spreeuw was verlaten 

om dat er vleermuizen in zaten die daar de dag door brachten. De andere was een 

koolmeesnest met 11 eieren, welke om onbekende reden niet geslaagd is. Deze 

beide legsels zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen. De koolmezen deden 

het dit jaar redelijk goed in tegenstelling tot de pimpelmees. Ook de spreeuw heeft 

goede resultaten geleverd. Maar de beste resultaten waren van de boomklever. Na 

enige jaren 1 paartje boomklevers was het nu dan toch raak. Voor het eerst waren er 

twee boomklevers die de nestkasten als broedplaats hadden uitgezocht, er was zelfs 

een derde bezig met nestelen, maar die is door een koolmees verdreven.  

 

Hieronder een foto van een boomklever, let op de zwarte streep bij zijn ogen,  die 

zich niet van zijn nest liet jagen door de controleurs. 
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Bij een latere controle met Durk Venema kwamen we er achter dat echter de 

spechten zelf ook, na het broedseizoen, gebruik maakten van de nestkasten die ze 

gekraakt hadden. We troffen namelijk toen we vleermuizen aan het zoeken waren, 

tegen het schemer, in twee nestkasten een grote bonte specht aan die daar de nacht 

door zou brengen. Dit was iets waar wij totaal niet op hadden gerekend. 
 

Waar er vorig jaar nog een paartje ringmussen goed was voor twee legsels, was deze 

dit jaar niet aanwezig. De ringmus  is een aantal jaren terug sterk achter uit gegaan 

en lijkt nu helemaal verdwenen uit het bos. We hopen dat er komend jaar toch weer 

een paartje zich in de nestkasten laat bewonderen. 
 

Ook hopen we dat er eens een specht in een nestkast zal gaan broeden.  
 

Johan Deinum & Jelmer Luyckx 
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Experiment Gaasterland (2000-2005) 

Inleiding 

In 1990 werd heel Nederland en dus Gaasterland geconfronteerd met het 

Natuurbeleidsplan. Dit plan was bedoeld om de bestaande natuurgebieden met 

elkaar te verbinden en nieuwe natuurgebieden te creëren. In 2018 zou er dan een 

zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moeten liggen: Een landsdekkend 

netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. 

Na de presentatie van dit Natuurbeleidsplan en de goedkeuring door de Tweede 

Kamer was het vervolgens aan de provincies om die natuur te gaan ontwikkelen. Zij 

moesten zeggen waar en vooral ook welke natuur er moest komen. Anno 2005 

hebben de provincies de EHS begrensd en wordt er nu overal gewerkt aan de 

uitvoering. Dat proces verloopt in de meeste provincies op een vergelijkbare manier. 

Belangrijkste uitzondering daarop is Gaasterland. Door allerlei omstandigheden 

bleek de ‘normale’ manier van werken aan natuur in dit Friese gebied niet mogelijk. 

De bewoners, en dan vooral de agrariërs in het gebied, wilden niets weten van de 

manier waarop de EHS in hun gebied werd gepland. Nadat de provincie haar 

plannen gereed had, volgde er een heuse opstand in Gaasterland.  

Na veel overleg kwam uiteindelijk het experiment Gaasterland tot stand. In dit 

experiment is geprobeerd om vergelijkbare natuur aan te leggen als in de plannen 

voor de EHS, maar met het grote verschil dat de inwoners zelf in grote lijnen 

mochten gaan bepalen waar welke natuur zou komen liggen. Boeren en particulieren 

zouden de natuur gaan realiseren in plaats van de natuurorganisaties.  

 

Het experiment Gaasterland is gedurende vijf jaar gevolgd door onderzoekers van 

Alterra.  

Daarover zijn twee rapporten geschreven. Eén rapport gaat in op het proces: hoe is 

het experiment tot stand gekomen, wat is er daarna gebeurd en hoe staat het er nu 

voor? Het andere rapport is een ecologische evaluatie en laat zien hoeveel natuur er 

is bijgekomen in het experiment en hoe de kwaliteit ervan is te beoordelen.  

Ingekleurd als natuur 

Begin jaren negentig liep de provincie Friesland nog gelijk op met de rest van 

Nederland. De provincie maakte afspraken met de landbouworganisaties over waar 

de EHS moest komen te liggen. In heel Friesland zou in totaal 6.700 hectare 

landbouwgrond, natuur worden. Daarvan werd 550 hectare in Gaasterland gepland. 

In 1993 werden de afspraken definitief en in 1994 werd het streekplan aangepast. 

Vervolgens werden de plannen door lokale commissies uitgewerkt. Tot dusver was 

er niets aan de hand en waren de onderhandelingen in een betrekkelijk goede sfeer 

verlopen. 
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Maar toen kwam de provincie op 20 maart 1995 de plannen uitleggen in 

Gaasterland. De plannen werden gepresenteerd en er kwam een kaart van de 

plannen op tafel. Tot op perceelsniveau was de kaart ingekleurd: natuur of geen 

natuur. De avond eindigde emotioneel en zeer rumoerig. De boeren waren woedend. 

Hun land was ingekleurd als natuur op een kaart. Het zou het einde betekenen voor 

vele boerenbedrijven.  

De Gaasterlanders lieten het er niet bij zitten en richtten de Initiatiefgroep 

Verontruste Gaasterlanders (IVG) op. Deze groep burgers en boeren lieten veel 

protesten horen en haalden daarmee zelfs de landelijke media. De groep wist 

bestuurders voor zich te winnen, aandacht te krijgen en heel Nederland wist op een 

gegeven moment dat Gaasterland streed tegen de overheidsplannen om natuur op 

boerenland aan te leggen. 

 

De bekendheid van de groep ging zelfs zo ver, dat in september 1995 bij de 

behandeling van het Structuurschema Groene Ruimte in de Eerste Kamer de 

problematiek van Gaasterland expliciet aan de orde kwam. Landbouwminister Van 

Aartsen gaf aan mogelijkheden te zien voor een experiment. 

Natuurpunten 

De woorden agrarisch natuurbeheer en 

experiment klonken als muziek in de oren van 

de mensen in  Gaasterland en dus bogen 

boerenorganisaties, bestuurders en wijze 

mannen zich vervolgens over de vraag hoe dat 

experiment vorm moest krijgen. In 1999 

kwam daar na veel overleg een Plan van 

Aanpak uit, waar de meeste partijen zich in 

konden vinden. Belangrijkste onderdeel van 

dat plan was de natuurmeetlat.  

Die houdt in dat er in Gaasterland in 2018 een 

bepaald aantal natuurpunten moet zijn 

gehaald. Zowel boeren, particulieren, als 

natuurbeschermingsorganisaties kunnen punten verdienen. Voor alle natuurtypen is 

een bepaald aantal punten te verdienen en geldt een minimum en een maximum te 

behalen aantal punten. Dat garandeert dat elk gewenst natuurtype straks ook 

daadwerkelijk in Gaasterland te vinden is. Heel belangrijk in de natuurmeetlat is dat 

deelname altijd en alleen op basis van vrijwilligheid plaats vindt. Dus geen harde of 

zachte dwang meer van bovenaf. Het is een project van de Gaasterlanders zelf. 

Bovendien benoemt het provinciaal gebiedsplan de hele gemeente Gaasterlân-Sleat 

als zoekgebied voor de nieuwe natuur. Met andere woorden, de bewoners en boeren 

mogen zelf uitmaken waar de natuur komt. De nieuwe vereniging Bosk & Greide is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de natuurmeetlat. 
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Het vertrouwen groeit 

Vijf jaar na de presentatie van de EHS-plannen, ligt er dus een geheel nieuwe 

aanpak waar de meeste betrokken partijen zich in kunnen vinden. Voor de achterban 

van Bosk & Greide is het vooral heel belangrijk dat het plan niet alleen gaat over de 

realisatie van het natuurbeleid, maar ook over andere onderwerpen, zoals 

bedrijfsontwikkeling en recreatie. Zo wordt het natuuronderwerp meer in het kader 

van de plattelandsontwikkeling van het gehele gebied geplaatst. Provincie en 

gemeente erkennen dit en stellen voor een aantal projecten geld ter beschikking. 

Uiteindelijk sluiten Bosk & Greide en de provincie een soort uitvoeringscontract. Er 

is wederzijds vertrouwen dat op deze manier recht wordt gedaan aan de gevoelens 

van de bewoners van Gaasterland. Ook vertrouwen de partijen er op dat Bosk & 

Greide dit experiment tot een goed einde kan brengen. 

Het experiment Gaasterland 

Om nu goed te begrijpen hoe het proces in Gaasterland is verlopen, is er in het 

onderzoek gekeken naar de rollen die verschillende organisaties hebben gespeeld. 

Ten eerste is dat natuurlijk Bosk & Greide. Om de beoogde 5.600 natuurpunten te 

halen heeft deze agrarische organisatie een aantal instrumenten ter beschikking. Zo 

betalen provincie en gemeente om voor vijf jaar een consulent in te huren. Deze 

consulent bekijkt in overleg met individuele agrariërs waar mogelijkheden liggen 

voor natuurbeheer op het bedrijf. Ook heeft Bosk & Greide een grondpot ter 

beschikking om de doelen van het Plan van Aanpak te realiseren. Via de grondpot 

kunnen gronden worden aangekocht. Alle betrokkenen in het experiment bepalen 

vervolgens samen wat er met die aangekochte grond gebeurt. Het bestaan van de 

grondpot sluit in feite uit dat de natuurorganisaties grond kopen in het gebied. 

 

Naast Bosk & Greide zijn er de natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Fryske Gea, 

Natuurmonumenten en de Stichting Behoud Natuur en Landschap Gaasterlân-Sleat, 

een zeer actieve lokale natuur- en milieugroep. Zeker de eerste jaren van het 

experiment waren de verhoudingen tussen de natuurorganisaties en Bosk & Greide 

niet goed. Dat heeft te maken met de periode 1995-1999 toen de emoties bij de 

(agrarische) bevolking tegen de natuurplannen en de natuurorganisaties soms hoog 

opliepen. Daarom richtte Bosk & Greide zich in eerste instantie op de realisatie van 

natuur door agrariërs en particulieren. De natuurorganisaties hebben daardoor vanaf 

de zijlijn moeten toekijken hoe Bosk & Greide in feite de touwtjes in handen kreeg. 

Persoonlijke contacten 

Onder dit gesternte en met deze onderlinge verhoudingen is het experiment 

Gaasterland in 1999 gestart. In de loop der jaren is er echter een duidelijk 

verbetering opgetreden in de sfeer. Daarbij is de ontwikkeling in de persoonlijke 

verhoudingen een belangrijk gegeven. Zo is de gedeputeerde van de provincie altijd 

sterk betrokken geweest bij het project en was hij daar ook persoonlijk op 



 37 

aanspreekbaar. Ook toen deze gedeputeerde vertrok, bleef de relatie tussen Bosk & 

Greide en de provincie goed. 

Ook bij de natuurorganisaties zijn persoonlijke contacten bepalend geweest voor het 

verdere verloop van het experiment. Een aantal lokale beheerders is op een gegeven 

moment doelbewust vervangen omdat deze mensen te emotioneel betrokken waren 

tijdens de roerige tijden. Pas toen er nieuwe  mensen kwamen, is de samenwerking 

tussen de natuurorganisaties en Bosk & Greide goed van de grond gekomen. 

Paarden verbinden 

Een belangrijk moment in het hele proces is het paardenproject geweest. Het is een 

mooi voorbeeld van een project waarin blijkt dat de verschillende partijen in 

Gaasterland elkaar nodig hebben en ook kunnen samenwerken als het gaat om het 

realiseren van concrete doelen. Het idee was om een ruiterpadennetwerk aan te 

leggen. Het aardige van dit project, dat overigens helemaal niet bedoeld is om 

natuurpunten te halen, is dat alle partijen elkaar hier tegenkomen. De geplande 

ruiterpaden lopen immers dwars door de bossen van alle natuurorganisaties in 

Gaasterland en verbinden de bestaande en nieuwe ruiterpaden met elkaar.  

Ook lopen de geplande ruiterpaden over particuliere gronden en boerenland. In de 

overleggroep komen allerlei gemeenschappelijke onderwerpen aan de orde. Het 

autoverkeer door het bos bijvoorbeeld. Of het op termijn sluiten van de oude 

manege. Zelfs een mogelijke grondruil tussen de gemeente en Staatsbosbeheer komt 

ter sprake. 

 

Wy gean der foar’ 

In 2005 was het 10 jaar geleden dat de streek in opstand kwam tegen de 

natuurplannen van de overheid. Om dit jubileum te vieren organiseerde Bosk & 

Greide in het dorpshuis van Nijemirdum een revue. Vier avonden zat de zaal vol. 

Op de eerste avond waren de betrokkenen van toen en nu allemaal uitgenodigd.  
Kamerleden, regionale en lokale bestuurders, 

ambtenaren, wijze mannen en natuurorganisaties waren 

allemaal aanwezig. De revue is exemplarisch voor de 

sfeer na vijf jaar in Gaasterland. Er is een duidelijke 

samenwerking tot stand gekomen tussen de 

verschillende partijen. Daarbij is langzaam maar zeker 

meer vertrouwen ontstaan tussen Bosk & Greide, 

natuurorganisaties en overheden. Vijf jaar na de start 

van het onderzoek is er dan ook sprake van een duidelijk gegroeid vertrouwen in 

elkaar en in het experiment Gaasterland. Boeren en particulieren zijn nog steeds 

enthousiast over de natuurmeetlat. Steeds meer boeren en particulieren in 

Gaasterland dragen met een of andere vorm van natuurbeheer bij aan de realisatie 

van natuurpunten. Ook de natuurorganisaties hebben mogelijkheden om een 

bijdrage te leveren en doen dit steeds meer. 
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De meetlat en grondpot 

Met het verlaten van de oorspronkelijke opzet van de Ecologische Hoofdstructuur in 

Gaasterland, is afgesproken dat er uiteindelijk evenveel natuurwaarden zouden 

moeten komen. Dus als de streek het zelf wil regelen, vindt de provincie dat goed, 

maar het resultaat moet wel een zelfde hoeveelheid natuur zijn. Dat betekende dat er 

een systeem moest komen om de gerealiseerde natuurwaarden te bepalen. Dat is de 

natuurmeetlat geworden. Het is een systeem waarin punten zijn toegekend aan 

verschillende beheersovereenkomsten. SN-contracten (Subsidieregeling Natuur) 

waarmee het oorspronkelijke EHS-plan gerealiseerd zou worden krijgen 10 punten 

per ha, SAN-contracten (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) minder. 

Daarmee is het doel van de oorspronkelijke EHS-opzet gekwantificeerd en kan 

worden berekend of de experimentele opzet dat doel ook haalt. 

 

Tabel 1  De categorieën die meedoen in de natuurmeetlat 

Categorie Te behalen score Regeling Realisatie 

einu   eind 2004 

 minimaal maximaal Type Punten 

Weidevogelbeheer 1045 1705 SAN, SN 1705 

Botanisch beheer 825 1375 SAN, SN 1375 

Perceelsranden 220 330 SAN   103 

Bouwlandbeheer 220 330 SAN, SN   151 

Houtwallen en singels 220 330 SAN, SN    47 

Bos 605 1045 SN   252 

Heide 220 330 SN      5 

Plas-dras gebieden 220 330 SAN, SN   181 

Ganzengedoogbeheer 385 715 Overig LNV   202 

Bonus ecologische bouw - - -     83 

Totaal 5.600 5.600  4.104 

    
 

Het uiteindelijk meetsysteem is in goede aarde gevallen bij de meeste betrokkenen. 

Het systeem bevalt ook in de praktijk goed en het behalen van natuurpunten ligt 

zeker vijf jaar voor op schema: Als het zo doorgaat zijn de 5.600 afgesproken 

punten ruimschoots voor 2018 binnen. Maar, en die nuancering weten de meeste 

betrokkenen ook wel te maken, zijn tot op heden de gemakkelijkste punten 

binnengehaald. Dit was ook de filosofie van het experiment, waarin stap voor stap 

werken aan steeds moeilijkere natuurtypen centraal stond. Steeds meer mensen, ook 

boeren en particuliere grondeigenaren denken dan ook dat er uiteindelijk voor de 

laatste natuurtypen  misschien toch grond aangekocht moet worden. Maar de 

stemming daarover is de afgelopen jaren veel milder geworden. Voorwaarde voor 

de acceptatie van grondaankopen bij deze boeren is wel, dat het via Bosk & Greide 

gaat en de natuur op een geschikte plek komt. 
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Ecologische evaluatie 

Om te beoordelen of het experiment Gaasterland nu ook echt iets voor de natuur 

oplevert, is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Daarvoor is eerst gekeken hoeveel 

punten er nu eigenlijk gehaald worden voor welke natuurtypen. Op basis van 

expertoordelen en interviews met grondgebruikers is een inschatting gemaakt van 

de bereidheid van boeren en andere particulieren om in het natuurbeheer te stappen: 

Hoe kijken ze bijvoorbeeld aan tegen het omzetten van landbouwgrond in heide? 

Wil men dat er meer bos komt? Hoe ziet men de aanleg van landschapselementen? 

 

Daadwerkelijk ecologisch veldonderzoek is uitgevoerd voor weidevogelbeheer, 

botanisch beheer van percelen en perceelsranden. Binnen deze onderdelen waren 

namelijk in 2003/2004 al genoeg vergelijkbare percelen voorhanden om goed 

onderzoek te kunnen doen. In het onderzoek zijn percelen met elkaar vergeleken 

waarop 1) geen natuurbeheer, 2) agrarisch natuurbeheer, of 3) particulier 

natuurbeheer wordt gevoerd. Met agrarisch natuurbeheer krijgen boeren de 

mogelijkheid voor een vorm van natuurbeheer te kiezen waarbij enkele beperkingen 

worden opgelegd voor hun agrarisch beheer. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding 

vanuit de SAN. Maar grondeigenaren kunnen er ook voor kiezen om het beheer 

volledig te richten op de natuur. Ze krijgen dan een vergoeding uit de SN. SN-

beheer levert altijd 10 punten op per hectare. SAN-beheer levert, afhankelijk van het 

gekozen pakket, tussen de nul en tien punten per hectare op. 

Overigens is het voor een definitieve beoordeling van de ecologische kwaliteit nog 

wat vroeg. Veel van de natuurpunten zijn pas de laatste jaren gehaald. De conclusies 

van het ecologische onderzoek vormen dan ook een nulmeting voor de ecologische 

resultaten over een aantal jaren.  

Weidevogels 

Weidevogelbeheer is in Gaasterland erg populair onder boeren. Het maximaal aantal 

punten zit in 2000 dan ook al bijna meteen vol. De meeste boeren maken zich 

zorgen over de ontwikkeling van de weidevogelstand in het gebied. Toch vallen de 

resultaten van het weidevogelbeheer enigszins  tegen. 

Voor de weidevogels blijkt anno 2004 dat wel of geen SAN-contract praktisch geen 

verschil maakt. Er broeden gemiddeld namelijk niet 

meer vogels op natuurvriendelijke percelen (met 

SAN) dan op gewone agrarische percelen. Het 

experiment Gaasterland kan zich op dit onderdeel 

dus nog niet meten met de oorspronkelijke EHS-

benadering. Dit is overigens niet zonder meer aan 

het experiment, de inzet van Bosk & Greide of de 

boeren te wijten. Een omschakeling van beheer vergt 

enige tijd voordat de resultaten daarvan zichtbaar 

worden. Bovendien heeft Gaasterland nog steeds de 

potentie om in de toekomst beter te scoren.  
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Botanisch beheer van percelen 

Botanisch beheer is zowel bij boeren als particulieren in de periode 2000-2005 

steeds populairder geworden. Het gaat hier zowel om SAN-pakketten als om SN-

pakketten. De laatste vinden we vooral bij particulieren. 

Ook voor het botanisch beheer is een vergelijking gemaakt tussen percelen zonder 

beheer, percelen met een SAN-beheer en percelen met SN-beheer. Dat de SAN- en 

SN-percelen meer aan kwaliteit bezitten dan de percelen zonder 

beheersovereenkomst, ligt waarschijnlijk aan het feit dat de SAN- en SN-contracten 

selectief zijn afgesloten op botanisch betere percelen die van ouds her al een min of 

meer SAN-/SN-achtig beheer hadden.  

Toch blijken  er op SN-percelen meer botanische waarden te zijn dan op SAN-

percelen. De oorzaak is  waarschijnlijk dat de onderzochte SN-percelen al bij 

aanvang meer botanische waarden hadden.  

Botanisch beheer van perceelsranden 

Voor dit pakket is alleen een vergelijking gemaakt tussen percelen met en zonder 

SAN-overeenkomst. SN-overeenkomsten zijn voor perceelsranden niet mogelijk. 

Het resultaat van de beheersovereenkomsten is vooral een hoger opgaande, 

gevarieerde kruidenrijke begroeiing die rijkelijk tot bloei komt. Het ligt voor de 

hand om aan te nemen dat de betekenis van perceelsrandenbeheer eerder gezocht 

moet worden in het belang voor de fauna en voor de landschaps- en natuurbeleving 

van de mens dan in een bijzondere flora. 

Sommige grondgebruikers hebben wel twijfels over de natuurresultaten van het  

perceelsrandenbeheer. De ontwikkelingsperspectieven voor de botanische kwaliteit 

van de perceelsranden lijken inderdaad wat beperkt.  

            

                                 

Overige natuurpunten 

Naast het weidevogelbeheer en de twee vormen van botanisch 

beheer is er nog een aantal natuurtypen waarvoor punten 

behaald kunnen worden (zie tabel). Hoewel voor deze typen 

niet is bekeken wat het natuurrendement is van de punten, is 

aan de hand van veldbezoeken en interviews met betrokkenen 

wel nagegaan hoe groot de kans is dat deze natuurtypen nu of 

in de toekomst iets bij zullen dragen aan de natuurwaarde in 

Gaasterland. Twee ‘moeilijke’ natuurtypen zijn heide en bos.  
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Heide 

Van oudsher komen er heideterreinen voor in Gaasterland maar daar resten nu niet 

veel meer dan enkele snippers van. Een aantal boeren en particulieren wordt erg 

enthousiast van het eventueel herstellen van de Nijemirdumerheide. Critici van 

heideontwikkeling vinden echter dat heide niet in Gaasterland thuishoort maar op de 

Veluwe. Ook natuurbeheerders denken verschillend over heideontwikkeling. 

Natuurmonumenten en het Fryske Gea (en ook enkele particulieren) zijn enthousiast 

over heideontwikkeling in Gaasterland en hebben hiervoor elk ook plannen 

ontwikkeld. Natuurmonumenten wil de landbouwenclave van tien hectare in het 

Lycklemabos, die nu nog wordt beheerd als grasland, omvormen naar heideschrale 

vegetatie. Het Fryske Gea wil heide ontwikkelen in de bosrand van het Rijsterbos. 

Staatsbosbeheer ziet vooralsnog weinig in de heideontwikkeling. Tot op heden zijn 

nog maar vijf heidepunten gehaald. Gezien de plannen van een aantal 

grondeigenaren zijn er op de korte termijn meer heidepunten te verwachten in 

Gaasterland. 

Bos 

Bosaanleg is bij de grondgebruikers in Gaasterland een van de meest omstreden 

elementen uit de natuurmeetlat. De meeste boeren vinden dat er in Gaasterland 

genoeg bos is. Anderen zijn niet tegen bosaanleg, maar vinden het vooral belangrijk 

waar het bos wordt aangelegd. Het belangrijkste is volgens boeren, particulieren en 

ook natuurbeheerders, dat het kenmerkende coulisselandschap van Gaasterland 

behouden blijft (‘de doorkijkjes’). Vooral particulieren hebben interesse en leggen 

bos aan op nieuwe landgoederen. Voor de categorie Bos was de stand eind 2004 

bijna 27 hectare, goed voor 252 punten. Gezien het feit dat de landbouw zich steeds 

meer terugtrekt uit gebieden rond de Gaasterlandse bossen, nemen de 

mogelijkheden voor particuliere landgoederen in Gaasterland alleen maar toe. Dat 

biedt mogelijkheden voor het realiseren van natuurpunten, waaronder ook bos. 

Golfbaan 

Een speciaal project is de aanleg van de natuurgolfbaan. Het gebied van de huidige 

golfbaan bestond voorheen uit landbouwgrond. Het deels stevig bemeste 

akkercomplex lag als een enclave in het omringende voedselarme bos. De 

omvorming van dit gebied tot een natuurgolfbaan van 43 ha, bood mogelijkheden 

voor natuurontwikkeling. Bij de aanleg is ongeveer 16 ha bestemd voor de golfbaan 

en 27 ha voor de ontwikkeling van een natuurgedeelte. Het natuurgedeelte is 

ingevuld met schraalgrasland, bos, vennen en beken. De natuurwaarde van het 

gebied is na de aanleg aanzienlijk toegenomen. Die toename is gedocumenteerd 

voor vogels en libellen. Andere systematische inventarisaties ontbreken. De 

golfbaan realiseert een flink aantal punten voor de natuurmeetlat en de combinatie 

van golfbaan met natuur is in feite mede mogelijk dankzij het experiment 

Gaasterland. 
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Conclusies en kansen voor de toekomst  

In Gaasterland is er na een aanvankelijk wantrouwen, nu sprake van samenwerking 

tussen Bosk & Greide, natuurorganisaties en overheden. Vooral de concrete 

samenwerking heeft geleid tot steeds meer vertrouwen tussen de partijen. De 

samenwerking tussen Bosk & Greide en de provincie Fryslân is tussen 2000 en 

2005 versterkt. Ook bij boeren en particulieren heeft de provincie in deze periode 

veel vertrouwen teruggewonnen door consistent optreden en publiekelijk 

vertrouwen uit te spreken in het experiment Gaasterland. De gemeente Gaasterlân-

Sleat heeft met name veel vertrouwen gewonnen en waardering gekregen door de 

actieve rol die de gemeente speelde bij de aanleg van de ruiterpaden. 

 

Op lokaal niveau zijn ook de relaties tussen 

Bosk & Greide en de drie terreinbeherende 

natuurorganisaties (Staatsbosbeheer, Fryske 

Gea en Natuurmonumenten) sterk verbeterd. 

Bij de start van het experiment Gaasterland in 

2000 was er nog nauwelijks samenwerking en 

veel onderling wantrouwen tussen 

natuurorganisaties en Bosk & Greide. Op het 

gebied van natuurbeheer is er nog weinig 

samenwerking maar voor het vertrouwen in 

elkaar heeft de samenwerking in het 

ruiterpadenproject ‘wonderen’ gedaan.  

 

Het vertrouwen tussen de partijen heeft er toe bijgedragen dat alle partijen zich 

gezamenlijk in willen zetten voor de natuur in Gaasterland. De afspraak dat het Plan 

van Aanpak wordt uitgevoerd op basis van vrijwilligheid is belangrijk bij het 

beoordelen van de resultaten. De natuurmeetlat wordt breed gedragen en de meeste 

partijen zien het nut er ook van in. De steun van boeren in Gaasterland voor de 

natuurmeetlat uit zich in het afsluiten van beheersovereenkomsten.  

De grote uitdaging voor de komende jaren is om te bezien in hoeverre boeren in 

Gaasterland warm zijn te krijgen voor de minder populaire natuurpakketten. De 

eerste vijf jaar van het experiment Gaasterland hebben in ieder geval laten zien dat 

de belangstelling voor natuurbeheer onder agrariërs in korte tijd snel kan groeien, 

mede onder invloed van de actieve en vertrouwen wekkende houding van Bosk & 

Greide. 

 

Daarnaast zien steeds meer partijen dat realiseren van natuur met grondaankopen 

ook een optie is. Als boeren en particulieren de moeilijke natuurtypen niet kunnen 

of willen aanleggen, moeten natuurbeheerorganisaties dat wellicht gaan doen. De 

grondpot kan hierbij een belangrijke rol spelen.  
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Het paardenrecreatieproject heeft geleerd dat samenwerking tussen Bosk & Greide, 

natuurorganisaties en gemeente mogelijk is en ook resultaten oplevert. De 

betrokkenen bij dit project willen dat de samenwerking die hier is ontstaan 

duurzaam wordt voortgezet.  

 

De oprichting van een Gaasterlands gebiedsplatform wordt dan ook aanbevolen 

waarbij niet alleen de natuur, maar de brede problematiek van 

plattelandsontwikkeling in Gaasterland bespreekbaar gemaakt zou kunnen maken. 

Uiteindelijk is alleen door samenwerking en onderling vertrouwen tussen de 

verschillende organisaties en grondgebruikers de Gaasterlandse natuur 

daadwerkelijk te verbeteren. Op dit vlak zijn al veel resultaten gehaald in de 

afgelopen vijf jaar. Desondanks liggen er nog genoeg kansen om nog meer 

natuurpunten te realiseren en de kwaliteit van de natuur verder te verbeteren. Het is 

aan de Gaasterlanders en de organisaties in Gaasterland om deze uitdaging op te 

pakken! 

 

Balk, januari 2006 
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Maak de woordzoeker “HET DIERENRIJK” op deze bladzijde. Als alle 

namen zijn doorgestreept, vormen de overgebleven letters een spreekwoord. 

Zet het spreekwoord op een briefje (vermeld ook uw naam en adres) en lever 

dit briefje uiterlijk  woensdag 1 maart 2006 in bij de voorzitter. 

Uit de goede oplossingen wordt tijdens de algemene ledenvergadering 

geloot wie een prijs krijgt uitgereikt. De winnaar moet overigens wel op de 

Ledenvergadering aanwezig zijn om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen! 

 
 

AARDMUIS GRIZZLYBEER ROOFDIEREN 

APENHEUL HOKKEN STEKELVARKEN 

ARTIS HYENA STRUISVOGEL 

BAMBOERAT IJSBEER TIJGERS 

BEZOEKERS IJSVOGEL VOEDERTIJD 

BLIJDORP KANGOEROE VOGELBEKDIER 

BRULLEN LEGUAAN WRATTENZWIJN 

CHIMPANSEE NEUSHOORN ZILVERAAPJE 

CHINCHILLA NIJLPAARD ZOOGDIEREN 

DROMEDARIS REPTIELEN  
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 E IJ A K O O G S O N V B F D E K N L R  
 R A W G E O M E T E A D O L O E O I E  
 E D E Z E L K E R R I P B E U R N H E  
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 D N O T R E A A R A K I H I L A S N Y  
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 S I U M D R A A O D W B R U L L E N R  
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