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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

In 2011 hebben de gezamenlijke weidevogelbeherende organisaties in Fryslân (BoerenNatuur, 

Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten) de intentie uitgesproken om de middelen 

en inspanningen voor weidevogelbescherming in Fryslân verder te concentreren in zogenaam-

de ‘weidevogellandschappen’. Het idee is globaal uitgewerkt in een Gezamenlijke verklaring 

die in het voorjaar van 2011 aan Gedeputeerde Staten van Fryslân is aangeboden. Inmiddels 

is het initiatief breder getrokken en zijn ook de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten 

(BFVW) en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) aangehaakt. Dit initiatief loopt 

parallel aan het landelijk onderzoek naar weidevogelkerngebieden dat in opdracht van het mi-

nisterie van EL& wordt uitgevoerd door Alterra, SOVON en A&W.  

Het is nu tijd voor een verdere uitwerking in Fryslân. De meeste behoefte bestaat aan het con-

creet maken van het idee van het weidevogellandschap voor een paar voorbeeldgebieden. De 

doelstelling daarvan is: 

 

1. Nagaan of het begrippenkader van weidevogellandschappen uit de Gezamenlijke verkla-

ring tot een goede beschrijving van de vereiste kwaliteiten leidt,  

2. Onderzoeken in hoeverre huidige beheer en inrichting voldoen aan de kenmerken van een 

vitaal weidevogellandschap, 

3. Als dat niet het geval is, duidelijk krijgen welke verbeteringen er aangebracht moeten wor-

den, 

4. Nagaan wat de verschillen zijn met de weidevogelkerngebieden uit het huidige provinciale 

beleid voor subsidiëring van het weidevogelbeheer.  

 

In dit rapport wordt de concretisering voor drie gebieden gemaakt: Burdaard/Wyns, Wom-

mels/Bolsward en de Súdwesthoeke (omgeving Idzegea). 

 

1.2 Begrippen en definities  

Het begrippenkader van de Gezamenlijke verklaring wordt beschreven in het rapport Selectie, 

beheer en inrichting van weidevogellandschappen in Fryslân (Oosterveld 2011a, A&W-rapport 

1572). In dit rapport worden de volgende begrippen geïntroduceerd: weidevogellandschap, 

weidevogelbeheermozaïek, weidevogelreservaat en agrarisch weidevogelgebied. In figuur 1.1 

zijn deze begrippen schematisch weergegeven en hieronder worden ze gedefinieerd.  

Weidevogellandschap 

Een weidevogellandschap wordt gevormd door open en rustige, vochtige tot natte graslandge-

bieden met weinig bebouwing en opgaande beplanting en met gemiddeld tenminste 10 Grutto-

broedparen per 100 ha (in de gezamenlijke verklaring is voor een ondergrens van 10 broedpa-

ren gekozen. Het landelijk project weidevogelkerngebieden hanteert een ondergrens van 15 

broedparen per 100 ha). Het weidevogellandschap is de grootste eenheid die in deze analyse 

wordt beschouwd. Binnen een weidevogellandschap vindt ongehinderde uitwisseling van indi-

viduele weidevogels plaats. Binnen een weidevogellandschap liggen twee typen gebied waar 

weidevogelbeheer wordt gevoerd, namelijk weidevogelreservaten en agrarisch weidevogelge-

bied. De combinatie van beide typen gebieden heet het weidevogelbeheermozaïek (of weide-

vogelkerngebied in termen van het landelijk onderzoek). Het weidevogellandschap geldt als 
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 Provincie 

 Weidevogellandschap  

 Agrarisch weidevogelgebied Weidevogelbeheermozaïek  

(Weidevogelkerngebied)  Weidevogelreservaat 

Figuur 1-1 Schematische voorstelling van het weidevogellandschap binnen een provincie met weidevogelbeheermoza-

ïeken en daarbinnen reservaten en agrarische weidevogelgebieden 

 

zoekgebied waarbinnen de weidevogelbeheermozaïeken worden georganiseerd. Binnen het 

weidevogellandschap ligt ook gangbaar boerenland. In figuur 1.1 is dit het lichtgroene gebied. 

Rond het weidevogellandschap ligt een schil van 1 km die voldoende open moet zijn om, via 

predatoren, geen negatief uitstralende werking naar het weidevogellandschap te hebben. De 

bufferzone van 1 km wordt betrokken bij het berekenen van de landschappelijke openheid. De 

vuistregel is dat deze tenminste 35% moet zijn om een stabiele Gruttopopulatie mogelijk te 

maken. 

Een vitaal weidevogellandschap is een landschap waarin de weidevogelpopulaties voldoende 

reproduceren om zichzelf in stand te houden en waarin het weidevogelbeheer toekomstbe-

stendig is georganiseerd. Toekomstbestendig wil o.a. zeggen dat de organisatie en financiering 
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van het beheer structureel is geregeld en dat de betrokken landbouwbedrijven een (econo-

misch) goed toekomstperspectief hebben. 

Weidevogelreservaat 

Een reservaat binnen een weidevogelbeheermozaïek is op alle aspecten van ruimtelijke lig-

ging, inrichting en beheer optimaal en produceert ruim meer jongen dan voor het handhaven 

van de lokale populatie nodig is. De betreffende populatie is een zogenaamde bronpopulatie. 

Het weidevogeldoel staat hier voorop. In reservaten, met hoog waterpeil, zijn hoge dichtheden 

van 30 Gruttopaar per 100 ha en meer en een breed soortenspectrum van algemene weidevo-

gels (Kievit, Scholekster, Krakeend), kritische weidevogels (Grutto, Tureluur, Graspieper, Kuif-

eend) en zeer kritische weidevogels (Slobeend, Watersnip, Zomertaling, Gele kwikstaart, Veld-

leeuwerik, Kemphaan) aan te treffen. 

Agrarisch weidevogelgebied 

Een agrarisch weidevogelgebied ligt qua ruimtelijke ligging ook optimaal in het open landschap, 

maar is qua inrichting en beheer een compromis met een landbouwkundige productiefunctie. 

De landbouwkundige productiefunctie staat voorop. Dit betekent dat hoge waterpeilen lokaal of 

gedurende een deel van het jaar voorkomen en het graslandbeheer wordt gevoerd volgens de 

vuistregels van agrarisch mozaïekbeheer (onder andere 1,4 ha kuikenland per Gruttopaar dat 

goed bereikbaar is voor de kuikens, oppervlakteverhouding gemaaid en beweid grasland is 2 : 

1, tenminste 0,5 ha plasdras per 100 ha). Toegepast in van oudsher goede weidevogelgebie-

den en als onderdeel van een gebiedsaanpak is het mogelijk met dit type agrarisch mozaïek-

beheer weidevogelpopulaties in redelijke dichtheden van ca. 20 broedparen Grutto per 100 ha 

in stand te houden. De betreffende populatie produceert tenminste voldoende vliegvlugge jon-

gen om de populatie op peil te houden.  

Weidevogelbeheermozaïek 

De ruimtelijke combinatie van reservaten en agrarische mozaïekgebieden binnen een weide-

vogellandschap wordt een weidevogelbeheermozaïek genoemd. In termen van het landelijk 

onderzoek zijn dit de weidevogelkerngebieden. 

 

Gangbaar agrarisch grasland 

Het gangbaar agrarische grasland heeft een agrarische hoofdfunctie. De landschappelijke 

randvoorwaarden (grasland, openheid, rust) voor weidevogels zijn hier aanwezig, maar onmis-

bare randvoorwaarden voor een succesvol reproducerende populatie (geschikt waterpeil en 

beheer) ontbreken. 

Netwerkpopulatie 

In de praktijk bevinden zich binnen de weidevogelbeheermozaïeken, met de samenstellende 

reservaten en agrarische weidevogelgebieden, clusters van broedende weidevogels die ruimte-

lijk van elkaar gescheiden zijn, zogenaamde deelpopulaties. Als uitwisseling van individuele 

vogels tussen de deelpopulaties plaatsvindt, is sprake van een netwerkpopulatie. Om uitwisse-

ling mogelijk te maken moeten deelpopulaties bij voorkeur niet verder dan 2-4 km uit elkaar 

liggen. Een vitale netwerkpopulatie brengt tenminste voldoende jongen voort om zichzelf in 

stand te houden. Binnen een weidevogelbeheermozaïek is het streven de versnippering van 

deelpopulaties zo veel mogelijk terug te dringen en er zoveel mogelijk aaneen gesloten popula-

ties van te maken.  
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1.3 Afbakening 

De concretisering van de begrippen leunt sterk op de Grutto. De gebiedskwaliteit voor wat be-

treft dichtheden weidevogels, netwerkpopulatiestructuur en de effectiviteit van het beheersmo-

zaïek wordt afgemeten aan de mate waarin het voor de Grutto voldoet. De reden is dat van de 

Grutto het meest in detail bekend is welke eisen de soort aan zijn omgeving stelt en wat de 

broedbiologische eigenschappen zijn. Daarnaast is het een soort waar Nederland internatio-

naal voor aan de lat staat en is het de ambassadeur van het weidevogellandschap. Op basis 

daarvan zijn hulpmiddelen gemaakt waarmee gebiedskwaliteit is te meten, zoals vuistregels 

voor mozaïekbeheer en waterpeilen en het computerprogramma Beheer op Maat, waarmee de 

ruimtelijke kwaliteit van beheersmozaïeken voor de Grutto is te toetsen (Schotman et al. 2006). 

De rechtvaardiging voor de sterke nadruk op de Grutto ligt in het feit dat Nederland een grote 

internationale verantwoordelijkheid heeft voor de soort.  

Bij een aantal aspecten van inrichting en beheer worden ook habitateisen van andere weide-

vogelsoorten meegewogen, bijvoorbeeld in het waterpeil en met beweiding. Het is de bedoeling 

dat de weidevogellandschappen duurzame mogelijkheden bieden voor het hele spectrum van 

algemene tot zeer kritische weidevogelsoorten. In het landelijk project weidevogelkerngebieden 

worden schattingen gemaakt welk deel van de landelijke populaties meeliften met de Grutto. In 

deze studie mist daarvoor de gelegenheid.  
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2 Werkwijze 

2.1 Gebiedskeuze 

Voor de selectie van de voorbeeldgebieden is uitgegaan van de Gruttokaart van 2009 uit de 

evaluatie van het provinciale weidevogelbeleid (Provinsje Fryslân 2011), eigen gebiedskennis, 

de beschikbaarheid van gegevens en de inschatting dat de gebieden in principe kansrijk zijn 

om zich te ontwikkelen tot vitale weidevogellandschappen. Hiermee zijn drie zoeklocaties gese-

lecteerd. Dat zijn de Súdwesthoeke (omgeving Idzegea), Burdaard/Wyns en Wom-

mels/Bolsward.  

Idzegea is gekozen omdat dit gebied recent tot de betere weidevogelgebieden in Fryslân hoort. 

Daarnaast is er al een aantal jaren een Skriezekrite actief die blijk geeft van een grote ambitie 

om op gebiedsschaal en in nauwe samenwerking tussen boeren, terreinbeheerders, vrijwillige 

weidevogelbeschermers en wildbeheerders een florerende weidevogelpopulatie te realiseren. 

Hiermee zijn ze al een eind gevorderd maar succes op langere termijn is nog niet gegaran-

deerd. Hiervan is de Skriezekrite ook zelf doordrongen en ze staat open voor een verdere kwa-

liteitsslag.  

Ook in Burdaard/Wyns is een Skriezekrite actief (Tusken Wâld en Ie) die al een aantal jaren 

intensief en met visie op gebiedsschaal bezig is (in de combinatie weidevogelreservaat en boe-

renland). Dit gebied hoort ook tot de actueel betere weidevogelgebieden in de provincie. Naar 

verwachting staan de betrokkenen ook daar open voor een verdere kwaliteitsslag.  

Het gebied rond Wommels ligt in een hoek van Fryslân waar de weidevogels zich de laatste 

10-20 jaar het beste handhaven (o.a. Wymenga & Engelmoer 2001). Dit komt onder andere tot 

uiting in een paar reservaten (Skrok, Skrins, Lionserpolder) die tot de beste weidevogelgebie-

den van Fryslân horen. In dit gebied liggen daarom veel potenties voor een vitaal weidevogel-

landschap. Een lastig punt is dat de samenwerking tussen de boeren en de terreinbeheerders 

nog niet soepel verloopt. Omdat er in de provincie meer gebieden zijn waar die combinatie 

speelt (ecologische potenties maar nog weinig animo onder de boeren) is dat juist een reden 

om het gebied als voorbeeldgebied bij de kop te pakken. 

 

2.2 Beoordelingskader 

Voor de concretisering van de weidevogellandschappen in de drie voorbeeldgebieden is ge-

bruik gemaakt van het rapport Selectie, beheer en inrichting van weidevogellandschappen in 

Fryslân (Oosterveld 2012). Dit rapport is het achtergrondrapport bij de Gezamenlijke verklaring 

van de TBO’s en BoerenNatuur uit 2011. Het rapport beschrijft welke ruimtelijke criteria (ver-

spreiding en dichtheid Grutto’s, netwerkpopulatiestructuur, omvang) en vuistregels voor inrich-

ting en beheer gelden voor een vitaal weidevogellandschap1. De criteria en vuistregels vormen 

het beoordelingskader voor de kwaliteit van een gebied als weidevogellandschap. Als de crite-

ria en vuistregels op alle fronten goed en in samenhang worden toegepast, brengen de weide-

vogels in zo’n gebied in principe voldoende jongen groot om vitale populaties in stand te hou-

den binnen het weidevogellandschap. De drie voorbeeldgebieden zijn met behulp van de crite-

ria en vuistregels op hun kwaliteit als vitaal weidevogellandschap beoordeeld. Hier vatten we 

het beoordelingskader samen. Voor de achtergronden wordt verwezen naar Oosterveld (2012). 

 

                                                      
1
 Het is mogelijk dat sommige criteria en vuistregels aanpassing behoeven als de resultaten van het landelijk project 

weidevogelkerngebieden definitief zijn. Dat is op het moment van schrijven van dit rapport nog niet het geval. Waar 

mogelijk is afgestemd met de laatste stand van zaken in het landelijk project. 
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Ruimtelijk criterium 1 Gruttodichtheid:  

 De actuele Gruttoverspreiding is richtinggevend voor de locaties van het weidevogelland-

schap. Voor de afbakening geldt een ondergrens van 10 Gruttobroedparen per 100 ha vol-

gens de Gruttokaart van de Provinsje (gegevens 2009). 

 

Ruimtelijk criterium 2 Omvang weidevogellandschap van openheid en rust:  

 Een weidevogellandschap wordt gekenmerkt door weinig en rustige wegen, een lage be-

bouwingsdichtheid (minder dan twee gebouwen per km
2
), weinig tot geen opgaande be-

planting en geen andere storende objecten als hoogspanningsleidingen, windturbines en 

dergelijke.  

 De oppervlakte is minimaal 250 ha, met een streven naar tenminste 1.000 ha.  

 De openheid van het weidevogellandschap is tenminste 35% en liefst tenminste 50%. 

 

Ruimtelijk criterium 3 Netwerkpopulatiestructuur:   

 De deelpopulaties binnen het (beheerde) gebied vormen tezamen een netwerkpopulatie-

structuur, waarin de deelpopulaties niet verder dan 2 km uit elkaar liggen. 

 

Ruimtelijk criterium 4 Omvang weidevogelbeheermozaïek:  

 Een weidevogelbeheermozaïek (iedere combinatie van reservaat en agrarisch weidevogel-

gebied) heeft een minimumoppervlakte van 170 ha.  

 Het streven is gericht op weidevogelbeheermozaïeken van tenminste 1.000 ha. 

 

Criterium 5 Gebiedsproces:  

 De betrokken partijen werken op gebiedsschaal samen in een weidevogelkring (Skriezekri-

te) binnen een weidevogellandschap en voeren een kwaliteitsbeleid conform de Handlei-

ding gebiedsaanpak weidevogelbeheer en het Kwaliteitshandboek gebiedscoördinatoren. 

 

Beheersrichtlijnen waterpeil:  

 Het optimale waterpeil voor de Grutto-groep is in het voorjaar een peil van 20-40 cm bene-

den het maaiveld (-mv) dat in mei/juni niet dieper wegzakt dan 45-60 cm –mv2. 

 Het optimale waterpeil voor de Watersnip-groep is een voorjaarspeil van 0-20 cm –mv, dat 

in mei/juni niet verder uitzakt dan 45-60 cm –mv. 

 

Beheersrichtlijnen bemesting en bekalking: 

 pH 4,8-5,5 

 bemesting met vaste (runder)mest met 10-13 ton/ha.jr 

 P-Al-getal <27 

 

Beheersrichtlijnen graslandbeheer: 

 Optimaal is een oppervlakteverhouding van laat gemaaid, structuur- en kruidenrijk grasland 

en extensief beweid grasland van 2 : 1, 

 Voor (agrarisch) mozaïekbeheer geldt een minimumhoeveelheid kuikenland van 1,4 ha per 

Gruttobroedpaar, waarvan tenminste 1 ha structuur- en kruidenrijk (met een 50%-

doorzichthoogte tussen 30 en 60 cm), 

                                                      
2 

In voorjaren met normale neerslag zijn bij lagere peilen (tot 100 cm -mv) stabiele populaties mogelijk met lagere 

dichtheden dan bij optimaal peil en onder de voorwaarde dat het van oudsher (jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw) 

goed weidevogelgebied betreft en een intensieve gebiedsaanpak met mozaïekbeheer wordt toegepast. Deze lage 

peilen vormen echter een risico in droge voorjaren  zoals we die de laatste jaren hebben gehad 
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 Het kuikenland aanbieden binnen het bereik van de kuikens, afhankelijk van het stadium 

van de opgroeiperiode, 

 Of door een bepaald geconstrueerd mozaïek in een gebied aan deze laatste twee richtlij-

nen wordt voldaan, kan worden bepaald met het computerprogramma Beheer op Maat 

(BoM), 

 

Beheersrichtlijnen predatiebeheer: 

De hier volgende richtlijnen voor predatiebeheer zijn ontleend aan het recente standpunt van 

de gezamenlijke weidevogelorganisaties over de predatieproblematiek bij weidevogels in Frys-

lan (Oosterveld 2011a). Voor de achtergronden wordt naar dit rapport verwezen. 

 

 Optimaliseren van het broedbiotoop: waterpeil omhoog, laat maaien, extensief weiden, 

intensieve mozaïekregie, 

 Openheid landschap herstellen door verwijderen van opgaande landschapselementen en 

riet,  

 Verstoring minimaliseren, onder andere door minimaliseren van nestbezoek, 

 Binnen de wettelijke mogelijkheden: bestrijding van Vos en Zwarte kraai optimaliseren, 

 Alleen in weidevogellandschappen en met ontheffing van de Flora- en faunawet: buiten het 

broedseizoen verwijderen van nestbomen van Buizerd, Havik, Sperwer, Ooievaar, Blauwe 

reiger, Torenvalk; verwijderen van ruigte en rommelbulten, 

 Verbeteringen doorvoeren op alle fronten tegelijk. 

 

2.3 Gegevens en bewerkingen 

Voor het toepassen van de vuistregels in de drie gebieden is gebruik gemaakt van de volgende 

gegevens en bewerkingen: 

 

 Stippenkaarten van Gruttobroedparen uit de Collectief Beheerplannen (CBP) van 2012 van 

de drie gebieden, met de Gruttoverspreiding van 2011 (soms aangevuld met die van 2010). 

Voor het gebied Bolsward/Wommels bertreft het de CBP’s van de deelgebieden Bolsward, 

Súdhoeke, Easterlittens-Hinnaard-Britswerd, Hidaard-Easterein-Rien, Spannum-Winsum 

en Easterein-Wommels-Iens van de agrarische natuurvereniging (ANV) Greidhoeke (De 

Greidhoeke 2012). Voor het gebied Burdaard/Wyns betreft het de CBP’s van de deelge-

bieden Tusken Wâld en Ie en De Claerkamp van de koepel van ANV’s Noardlike Fryske 

Wâlden (Noardlike Fryske Wâlden 2012). Voor het gebied Súdwesthoeke betreft het de 

CBP’s van de deelgebieden Idzegea en omstreken van ANV Südwesthoeke (De Súdwest-

hoeke 2012). Op de stippenkaarten staan ook de broedparen in de reservaten ingetekend. 

De stippenkaarten waren alleen als pdf beschikbaar en niet als shapefiles die direct in een 

GIS-analyse konden worden toegepast. Om geen tijd aan het digitaliseren van de stippen 

te verliezen zijn de Gruttostippen tot deelpopulaties geclusterd en deze clusters zijn ge-

bruikt voor de GIS-analyse van de netwerkpopulaties,  

 Mozaïekkaarten met het gecontracteerde beheer uit de CBP’s van 2012. Dit betekent dat 

het last-minutebeheer niet meedoet voor de beoordeling van de kwaliteit van de mozaïe-

ken. Deze gegevens waren ten tijde van de analyse niet beschikbaar. Dit kan in sommige 

gevallen wel hebben uitgemaakt. Het beheer in de reservaten ontbreekt op de kaarten. 

Voor berekening van bijvoorbeeld de hoeveelheid beschikbaar kuikenland is het beheer in 

het reservaat standaard op uitgesteld maaien na 15 juni gezet. De mozaïekkaarten zijn als 

GIS-bestanden gedownload van de site bron.portaalnatuuren-landschap.nl, maar bleken 

na vergelijking met de CBP’s onvolledig. Het vereiste extra digitaliseerwerk om de kaarten 

compleet te krijgen, 
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 De drooglegging. De drooglegging is het verschil tussen de hoogteligging van het maaiveld 

en de hoogte van het oppervlaktewaterpeil (polderpeil). Dit geeft een globale indicatie van 

de hoogte van het grondwater in het voorjaar ten opzichte van het maaiveld. Als polderpeil 

is het winterpeil genomen. Dit is het peil dat gedurende de vestiging van de weidevogels 

heerst (februari-april) en waarop de Grutto mede zijn keuze van het broedterritorium ba-

seert. De informatie over de polderpeilen stamt van Wetterskip Fryslân en de hoogteligging 

van het maaiveld van de Algemene Hoogtekaart van Nederland (AHN 2). De drooglegging 

van de gebieden is met een bewerking in GIS berekend, 

 Verstoringsafstanden voor openheid en rust in het landschap die ook door de Provinsje 

Fryslân in haar weidevogelbeleid worden gebruikt (tabel 2.1). Bruinzeel & Schotman (2011) 

bevelen aan de verstoringsafstand van bos te verlagen tot 250 m (was 400 m) en die van 

een gaswinlocatie te vergroten tot 325 m (was 200 m). In de analyses voor deze studie zijn 

deze aanbevelingen gevolgd. Met behulp van de verstoringsafstanden zijn in een GIS-

analyse de oppervlaktes verstoord en niet-verstoord gebied per voorbeeldgebied berekend. 

Bovendien is in navolging van Oosterveld (2007) per voorbeeldgebied de landschappelijke 

openheid berekend als percentage van het oppervlakte dat vrij is van verstoring door op-

gaande landschapselementen (beplantingen, bosjes, rietvelden, boerderijen, bebouwde 

kom) met inbegrip van een straal van 1 km rondom het gebied. Deze straal is relevant om-

dat predatoren die in opgaande landschapselementen in de omgeving van een weidevo-

gelgebied huizen tot in het weidevogelgebied kunnen jagen. De verstoring door opgaande 

elementen zit hem onder andere in de aanwezigheid van predatoren, die door weidevogels 

wordt gemeden (Oosterveld 2011b), 

 Als topografische ondergrond voor de ruimtelijke analyses is de Top 10NL gebruikt. 

 

Tabel 2-1 - Verstoringsafstanden voor weidevogels voor openheid en rust. De verstoringsafstand geeft aan over welke 

gemiddelde afstand vanaf een stoingsbron sprake is van lagere dichtheden van broedende weidevogels dan zonder de 

verstoringsbron. Bron: Bruinzeel & Schotman 2011.  

 
Verstorend object Gemiddelde verstoringsafstand 

Gemeentelijke wegen 50 

Provinciale wegen 100 

Auto (snel)wegen 150 

Spoorlijn (intercity) 150 

Spoorlijnen (lokaal) 100 

Fietspad 50 

Hoogspanningsleiding 100 

Landschapsbeplantingen 200 

Lijnvormige beplantingen  200 

Bos (> 0,5 ha) 250 

Huizen (onbebouwde kom) 200 

Huizen (bebouwde kom) 300 

Rietland  200 

Gaswinstation  325 

Windturbines 200 
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3 Voorbeeldgebied Burdaard/Wyns 

3.1 Gebiedsschets 

Het voorbeeldgebied Burdaard/Wyns heeft een totale oppervlakte van 4.100 ha en omvat twee 

deelgebieden: De Claerkamp tussen Burdaard en Dokkum, en het gebied Tusken Wâld en Ie 

tussen Leeuwarden en Burdaard (figuur 3-1). De Claerkamp is een zeekleigebied in de ge-

meente Dantumadiel met een gevarieerde hoogteligging en naar het zuiden toe overgaand in 

veen. Het grenst aan de noordzijde aan de Dokkumer Ie. Het deelgebied Tusken Wâld en Ie is 

eveneens een zeekleigebied aan de oostkant van de Dokkumer Ie, dat ter hoogte van Aldt-

sjerk, Oentsjerk en Gytsjerk uitwigt tegen het zandlandschap van de Trynwâlden en aan de 

zuidkant tegen het laagveengebied van de Grutte Wielen. 

 

Het deelgebied Claerkamp is 1.400 ha groot en omvat het weidevogelreservaat Klaapkamper-

meer van Staatsbosbeheer (15 ha). In 2012 is 411 ha onder collectief beheer (exclusief het 

reservaat). Dit is 29% van het werkgebied. Het collectief weidevogelbeheer wordt hier sinds 

enige jaren gecoördineerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.  

 

Het deelgebied Tusken Wâld en Ie is het werkgebied van de Skriezekrite Tusken Wâld en Ie. 

Dit werkgebied is 2.700 ha groot en omvat drie weidevogelreservaten, de Wynserpolder (100 

ha) en de Puollen (20 ha) van Staatsbosbeheer en de Binnemiede- en Weeshûspolder (179 

ha) van It Fryske Gea. Het deelgebied omvat dus 300 ha weidevogelreservaat en de rest is 

gewoon boerenland. Onder de vlag van de Skriezekrite Tusken Wâld en Ie nemen de ANV 

Wâld en Finnen, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, een aantal Vogelwachten en Wildbeheer-

eenheden deel in een gebiedsaanpak voor weidevogelbeheer (Collectief Beheerplan Wâld en 

Ie 2012). Op het boerenland doen de boeren sinds een aantal jaren aan collectief weidevogel-

beheer met financiering uit de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). In de 

reservaten is het beheer al tientallen jaren gericht is op weidevogels. In de Skriezekrite worden 

sinds 2006 de beschermingsactiviteiten op elkaar afgestemd.  

 

Op 42% van het totale gebied wordt weidevogelbeheer gevoerd in de vorm van reservaatbe-

heer of collectief agrarisch beheer. 18% Van de beheerde oppervlakte (315 ha) wordt gevormd 

door de weidevogelreservaten. Het grootste deel van de oppervlakte agrarisch beheer betreft 

legselbeheer. Legselbeheer zonder voldoende kuikenland is niet effectief. Of het beheer vol-

doende effectief is (voldoende kuikenland voor de Grutto bevat), wordt verderop geanalyseerd. 

Tabel 3-1 – Deelgebieden met de oppervlaktes van het werkgebied, de oppervlaktes die in 2012 onder collectief be-

heer of reservaat vallen en de aantallen Gruttoparen op de beheerde oppervlakte. Bron: Noardlike Fryske Wâlden 

2012  

Deelgebied Oppervlakte 

werkgebied 

(ha) 

Oppervlakte in beheer 

in 2012 

% in beheer 

van werkge-

bied 

Aantal Grut-

toparen 

2009-11 per 

100 ha 

Claerkamp 1.400 411 29 12 

Tusken Wâld en Ie 2.700 1.323 49 19 

Totaal 4.100 1.734 42 17 
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In de omgeving liggen nog meer gebieden met weidevogels waar collectief beheer wordt ge-

voerd. Voor deze studie zijn deelgebieden geselecteerd die op de Gruttokaart van 2004 de 

hoogste dichtheden in de regio scoorden.  

 

Uitbreiding uitwerking in A&W-rapport 1572 

Een uitwerking van het gebied Tusken Wâld en Ie is eerder opgenomen in het A&W-rapport 

1572 Selectie, beheer en inrichting van weidevogellandschappen in Fryslân. In het onderhavi-

ge rapport is het voorbeeldgebied uitgebreid langs de Dokkumer Ee richting Dokkum met het 

deelgebied Claerkamp.  

 

3.2 Toepassing ruimtelijke criteria 

In het navolgende worden de selectiecriteria voor Gruttodichtheid, netwerkpopulatie, gebieds-

omvang, openheid en rust en gebiedorganisatie en de vuistregels voor beheer en inrichting 

toegepast.  

Ruimtelijk criterium 1: Gruttodichtheid tenminste 10 per 100 ha 

De gemiddelde Gruttodichtheid over het hele gebied (zwart omlijnd in fig 3-1) is over de afgelo-

pen drie jaar 17 broedparen per 100 ha, in De Claerkamp 12 en in Tusken Wâld en Ie 19 

broedparen per 100 ha (tabel 3-1). Deze dichtheden zijn inclusief de reservaten. Deze herber-

gen de hoogste dichtheden. 

 

Conclusie: Beide deelgebieden halen een norm van 10 broedparen per 100 ha. Bij een norm 

van 15 of 20 broedparen per 100 ha zou De Claerkamp afvallen. Tusken Wâld en Ie voldoet 

dan net. 

Ruimtelijk criterium 2: Netwerkpopulatie: afstand tussen deelpopulaties < 2 km 

In het beheerde gebied van 1.734 ha zijn 11 clusters van Gruttoterritoria die in omvang varië-

ren van 6 tot 40 territoria (figuur 3-1). De vier grootste clusters herbergen respectievelijk 40, 36, 

27 en 25 territoria. De drie grootste omvatten de reservaten Wynserpolder, Binnemiede- en 

Weeshûspolder en de Puollen. De Puollen vormt een cluster met de plasdraslocatie van PTC+, 

waar in 2011 op ongeveer 10 ha 30 paar Grutto’s zaten. De vierde grootste cluster ligt op het 

boerenland bij Tergreft. De clusters zijn op te vatten als deelpopulaties. De onderlinge afstan-

den tussen de deelpopulaties zijn 450-3.200 m. De grootste afstand ligt tussen de clusters bij 

Burdaard. Het deelgebied De Claerkamp valt af. Hier liggen de Gruttoclusters op meer dan 2 

km van de clusters in Tusken Wâld en ie en vormen dus geen levensvatbaar onderdeel van de 

totale netwerkpopulatie. In het tussenliggende gebied nemen de boeren niet deel aan het col-

lectief beheer. Het is mogelijk dat hier nog weidevogelclusters liggen. In dat geval is de onder-

linge afstand kleiner en wordt mogelijk wel voldaan aan de ondergrens van 2 km.  

 

Conclusie: Het deelgebied De Claerkamp valt af vanwege de geïsoleerde ligging ten opzichte 

van deelgebied Tusken Wâld en Ie. Hierdoor is onvoldoende uitwisseling van individuele 

broedvogels met de zuidelijke deelpopulaties mogelijk. 

Ruimtelijk criterium 3: Omvang weidevogelmozaïekgebied tenminste 170 ha, liefst 1.000 

ha 

Het weidevogelmozaïekgebied (agrarische weidevogelgebied en reservaat tezamen) beslaat 

een totale oppervlakte van 1.734 ha (de oppervlakte in beheer in tabel 3-1). In beide deelge-

bieden liggen vier min of meer aaneengesloten afzonderlijke weidevogelmozaïekgebieden: 
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Figuur 3-1 Voorbeeld van het weidevogellandschap in het gebied Burdaard/Wyns met reservaten en agrarische weide-

vogelgebieden en clusters van Gruttoterritoria. In de kaart is het geplande beheer voor 2012 weergegeven en ook de 

onderlinge afstanden tussen de Gruttoclusters. Bron: Noardlike Fryske Wâlden 2012 
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Figuur 3-2 Openheid en rust in het weidevogellandschap Burdaard/Wyns  in relatie tot de ligging van de ligging van de 

Gruttoterritoria. De roze gebieden geven het deel van het gebied weer dat onder verstorende invloed staat van op-

gaande begroeiing, bebouwing en infrastructuur 
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 Twee van ca 200 ha in de Claerkamp met het reservaat Klaarkampermeer er tussenin. Het 

oostelijke mozaïekgebied is weinig aaneengesloten en herbergde anno 2011 nog slechts 

twee Grutto’s en ook verder weinig weidevogels meer. De aantallen in dit gebied zijn de  

laatste jaren snel gedaald (Noardlike Fryske Wâlden 2012). Het westelijke mozaïekgebied 

is meer aaneengesloten en herbergde in 2011 twee Gruttoclusters met 13 en 15 territoria, 

 Het reservaat Binnemiede- en Weeshûspolder met het westelijk gelegen boerenland van 

ca 200 ha en één Gruttocluster van 27 territoria,Het gebied ten zuiden van Burdaard  van 

ongeveer 800 ha met de reservaten Wynserpolder en De Puollen. Hier lagen in 2011 zes 

clusters met 11-40 territoria.  

 

Met deze oppervlaktes voldoen de afzonderlijke mozaïekgebieden allemaal aan de minimum-

omvang van 170 ha. Omdat de verbinding tussen de deelmozaïeken ontbreekt, voldoet het 

gebied als geheel nog niet aan de streefoppervlakte van tenminste 1.000 ha aaneengesloten.  

 

Conclusie: De oppervlaktes van de weidevogelmozaïekgebieden zijn in principe groot genoeg 

om levensvatbare Gruttopopulaties te kunnen herbergen. De oppervlakte van Tusken Wâld en 

ie van 1.323 ha voldoet ook aan de streefwaarde van tenminste 1.000 ha. Die van De Claer-

kamp niet. Uit de verdere analyse zal blijken of het broedbiotoop van voldoende kwaliteit is. 

Ruimtelijk criterium 4: Weidevogellandschap van openheid en rust tenminste 250 ha, 

liefst 1.000 ha  

In figuur 3-2 is weergegeven welk deel van het totale gebied onder de invloed van verstorings-

bronnen staat en waar het broedbiotoop vanuit dit criterium dus niet optimaal voldoet. Van de 

totale oppervlakte van 4.100 ha is 2.525 ha verstoord en 1.575 ha ongestoord (39%). In de 

figuur is te zien dat het overgrote deel van de Gruttonesten zich in het ongestoorde gebied 

bevindt. Op het punt van verstoring wordt dus ruim voldaan aan zowel de minimumomvang van 

250 ha, als de streefwaarde van minimaal 1.000 ha. Uit GIS-berekeningen blijkt dat 34% van 

het gebied als geheel (inclusief een omtrek van 1 km er omheen) vrij is van verstoring door 

opgaande landschapselementen (‘de openheid is 34%’). Dit percentage is voor De Claerkamp 

37% en voor Tusken Wâld en Ie 33%. Deze percentages liggen rond de kritische ondergrens 

voor stabiele Gruttopopulaties van 35%. Voor populatiegroei is een openheid van 50% nood-

zakelijk. 

 

Conclusie: De oppervlakte open en rustig landschap voldoet met 1.575 ha zeer ruim aan de 

minimumoppervlakte van 250 ha en ook aan de streefwaarde van tenminste 1.000 ha van het 

weidevogellandschap. De openheid is met 34% maar net voldoende voor stabiele Gruttopopu-

laties en waarschijnlijk te laag voor populatiegroei.  

Criterium 5: Gebiedsproces 

In het deelgebied Tusken Wâld en Ie wordt door de ANV Wâld en Finnen, Staatsbosbeheer, It 

Fryske Gea, enkele Vogelwachten en de Wildbeheereenheid samengewerkt in de Skriezekrite 

Tusken Wâld en Ie met ondersteuning van een coördinator. Met name door de inzet van de 

coördinator is deze Skriezekrite zeer actief. Er is veel aandacht voor het ontwerp van een ef-

fectief mozaïek en het motiveren van boeren. Tijdens het broedeizoen is er via de mozaïekre-

gisseur veel aandacht voor het nemen van lastminutebeheer ten behoeve van kuikenoverle-

ving. Dit komt de kwaliteit van het beheer ten goede. Op het vlak van predatiebeheer loopt de 

samenwerking wat minder soepel. Er is met name verschil van inzicht tussen de boeren en 

jagers en IFG over de bestrijding van Vossen en kraaien in de Binnemiede- en Weeshûspolder. 

 

In het kader van SNL is er een CBP voor het deelgebied. Voor het opstellen wordt gewerkt 

volgens de richtlijnen van het Handboek Gebiedscoördinatie Collectief natuurbeheer. Op de 
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inhoud van het CBP is nog wel wat aan te merken. Zo ontbreken kwantitatieve onderbouwin-

gen van de gebiedskwaliteit op het vlak van openheid, rust, waterpeilen, reproductie, predatie-

druk en onderdelen van het mozaïekbeheer zoals de oppervlakte beweiding. Een toets van de 

bereikbaarheid van het kuikenland (via BoM) ontbreekt voor Claerkamp. Sterke punten van het 

CBP Tusken Wâld en Ie zijn een zekere evaluatie van voorgaande seizoenen en het toewerken 

naar een duidelijke langetermijnvisie op het realiseren van een effectief mozaïek waarbij reke-

ning wordt gehouden met de bereidheid tot deelname onder de boeren (de ‘centrale as’). 

 

Voor zover bekend, fungeert er in De Claerkamp geen Skriezekrite. Wel is er ondersteuning in 

het gebied vanuit de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De beheermozaïeken in de deelge-

bieden voor 2012 zijn wel tot stand gekomen in overleg met de Vogelwachten, Staatsbosbe-

heer, It Fryske Gea en de WBE’s (Noardlike Fryske Wâlden 2012). Het is niet duidelijk of in het 

gebied een mozaïekregisseur actief is. 

 

Conclusie: In beide deelgebieden is in de planfase redelijk tot goede samenwerking tussen alle 

betrokken partijen. Met name door de grote inzet van de lokale coördinator/mozaïek-regisseur 

is de samenwerking in de Skriezekrite Tusken Wâld en Ie redelijk intensief en vruchtbaar en is 

er veel aandacht voor de gang van zaken tijdens het broedseizoen. Dit komt de kwaliteit van 

het beheer ten goede. In De Claerkamp is dit minder. 

In het CBP ontbreekt een kwantitatieve onderbouwing op het vlak van openheid, rust, waterpei-

len, reproductie, predatiedruk en onderdelen van het mozaïekbeheer zoals de oppervlakte 

beweiding. Voor Claerkamp ontbreekt een toets van de bereikbaarheid van het kuikenland (via 

BoM) .  

 

3.3 Toepassing beheersrichtlijnen 

3.3.1 Waterpeil 

In figuur 3-3 is de drooglegging opgenomen. Hieruit kan worden afgelezen waar (grofweg) aan 

de optimale waterpeilen voor de Grutto-groep (beheersrichtlijn voorjaarspeil 20-40 cm –mv) en 

de Watersnip-groep (voorjaarspeil 0-40 cm –mv) wordt voldaan. Het optimale peil voor de Grut-

to blijkt alleen te worden gehaald in de reservaten en voor de Watersnip-groep alleen in delen 

daarvan. Het peilbeheer in beide reservaten is gericht op een slootpeil van ca 20 cm beneden 

het maaiveld in het voorjaar. Door de verschillen in maaiveldhoogte is het lokaal natter of dro-

ger. Met name het zuidelijk deel van de Binnemiede- en Weeshûspolder is een landelijk bol-

werk voor de Watersnip. In het kader van de Opkrikplannen is de waterhuishouding recent nog 

verbeterd voor de zeer kritische soorten (Oosterveld 2006b). In het agrarisch weidevogelgebied 

is de drooglegging voor ongeveer de helft van de oppervlakte meer dan een meter. In de ande-

re helft is die 40-80 cm. Met name in de omgeving van Burdaard ligt een aantal gebiedjes  met 

een drooglegging van 40-50 cm. Voor steltloperweidevogels is dit een redelijk vochtige toe-

stand. Het is echter opvallend dat hier nauwelijks Grutto’s zitten. Deels ontbreken echter ook 

gegevens. 

 

Conclusie: In een groot deel van het agrarisch gebied is het waterpeil met een drooglegging 

van meer dan een meter verre van optimaal. Met een drooglegging van 40-80 cm is het in de 

omgeving van Burdaard beter. Aan het optimale waterpeil voor de Grutto- en de Watersnip-

groep wordt alleen in (een deel van) de reservaten voldaan. De Binnemiede- en Weeshûspol-

der is een landelijk bolwerk voor de Watersnip. Bij het aanhouden van droge voorjaren vormen 

lage waterpeilen een extra risico, ook al is de habitatkwaliteit op andere punten (openheid, 

graslandbeheer, predatiedruk) op orde. 
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Figuur 3-3 Drooglegging in het weidevogellandschap van Burdaard/Wyns in relatie tot de ligging van de weidevogelbe-

heermozaïeken en de ligging van Gruttoterritoria. Drooglegging is de ligging van het maaiveld ten opzichte van de 

polderpeilen in het gebied (winterpeil. Gegevens Wetterskip Fryslân). Een drooglegging van -49 cm wil zeggen dat het 

polderpeil 49 cm beneden het maaiveld staat 
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3.3.2 Bodemkwaliteit 

De CBP’s geven geen informatie over de bemesting, ook niet over de hoeveelheid uit te rijden 

vaste mest (die opgenomen zou moeten zijn als kostenpost). In het algemeen is op regulier 

onderhouden boerenland een goede pH geen probleem en ligt het P-Al-getal boven 27. In de 

reservaten krijgen de zuurgraad en bemesting met vaste mest de laatste jaren meer aandacht 

in het kader van de Opkrikplannen. De pH lag in 2006 in de Wynserpolder en B&W-polder tus-

sen 4,5 en 4,9 (Oosterveld 2006a, b). Dit is voldoende, maar kritisch. De zuurgraad wordt re-

gelmatig gemeten. Het bemestingsniveau op het boerenland is doorgaans zo hoog dat zich 

geen kruiden- en structuurrijke vegetatie ontwikkelt. In hoeverre in het maaidatumland minder 

wordt bemest om kruidenrijke vegetaties te ontwikkelen, is niet bekend. Het reservaat Wynser-

polder werd tot 2005 jaarlijks met 10-15 ton vaste mest of 15 m
3
 drijfmest per ha bemest (Oos-

terveld 2006). Het is niet bekend wat de bemesting de laatste jaren is, maar op het biologische 

bedrijf dat het beheer voert, is in principe voldoende vaste mest beschikbaar. De bemesting in 

de B&W-polder schiet te kort voor voldoende aanvoer van verse organische stof voor het bo-

demleven. Jaarlijks komt niet meer dan ca 20% van de oppervlakte onder de vaste mest (Oos-

terveld 2006) en er is niet meer vaste mest beschikbaar. Een oplossing lijkt vooralsnog niet 

voorhanden (mededeling It Fryske Gea). 

 

Conclusie bodemkwaliteit: Er is geen informatie beschikbaar over de bemesting in het gebied. 

De zuurgraad op het boerenland is normaal gesproken goed. In de reservaten is die ook goed 

en wordt regelmatig in de gaten gehouden. Het bemestingsniveau op het boerenland is door-

gaans zo hoog dat zich geen kruiden- en structuurrijke vegetatie ontwikkelt. In hoeverre in het 

maaidatumland minder wordt bemest om kruidenrijke vegetaties te ontwikkelen, is niet bekend. 

In de reservaten wordt vaste mest toegepast. In de Wynserpolder is de bemesting op orde, in 

de Binnemiede- en Weeshûspolder is een tekort aan vaste mest. 

3.3.3 Graslandbeheer en kuikenland 

In figuur 3-1 zijn ook de beheermozaïeken van beide deelgebieden weergegeven met de situe-

ring van de Gruttoterritoria en het kuikenland (maaidatumland en voorbeweid land met rustpe-

riode, kruidenrijk weidevogelgrasland, extensieve beweiding, botanische randen, reservaat). In 

de CBP’s is voor ieder deelgebied een ambitie voor het te bereiken aantal Gruttoparen gefor-

muleerd. Op dit aantal moet de oppervlakte kuikenland worden afgestemd. In tabel 3-2 wordt 

samengevat in welke mate de geplande mozaïeken van 2012 aan de benodigde oppervlakte 

kuikenland voldoen. 

Tabel 3-2 – Oppervlaktes kuikenland in 2012 in de verschillende deelgebieden in het weidevogellandschap Bur-

daard/Wyns. De oppervlaktes die aan de norm voldoen zijn vet gedrukt. Bron: Noardlike Fryske Wâlden 2012  

Deelgebied Aantal 

Grutto-

paren 

2011 

Ambitie 

aantal 

Grutto-

paren 

Oppervlakte kuikenland 2012 

per Gruttopaar voor huidige 

populatie (ha) 

Oppervlakte kuikenland 2012 

per Gruttopaar voor ambitie-

populatie (ha) 

 waarvan 

kruidenrijk 

De Claerkamp 49* 49* 2,4* 0,9* 2,4* 0,9* 

Tusken Wâld en Ie 205 250 2,8 2,3 2,3 1,9 

* alleen boerenland 
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Beide deelgebieden voldoen met 2,4 en 2,8 ha per paar heel ruim aan de norm voor kuiken-

land voor de Grutto, zowel voor de totale oppervlakte (1,4 ha per paar) als voor de oppervlakte 

kruidenrijk kuikenland (0,4 ha per paar).  

In een analyse van het mozaïek van 2012 van het deelgebeid Tusken Wâld en Ie met het pro-

gramma Beheer op Maat (BoM) door Alterra blijkt dat gedurende het hele seizoen voor bijna 

alle Gruttoparen voldoende kuikenland beschikbaar is. BoM rekent echter nog met hergroeid 

grasland als kuikenland, maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van hergroei 

als kuikenland onvoldoende is (Teunissen & Wymenga 2011). Als hergroei niet meer meegere-

kend wordt als kuikenland, vormt weliswaar de totale oppervlakte maaidatumland geen pro-

bleem (zoals hierboven bleek), de bereikbaarheid voor kuikens kan dat wel zijn. 80% van het 

maaidatumland bevindt zich namelijk geconcentreerd in de reservaten. Het lijkt erop dat de 

Gruttoclusters bij Tergracht, PTC+ en het dorp Wyns te weinig maaidatumland binnen hun 

bereik hebben. Er ontbreekt informatie over reproductie (BTS) waarmee aangetoond zou kun-

nen worden dat het ook goed gaat zonder dat aan de kuikenlandnorm wordt voldaan. Van De 

Claerkamp is geen BoM-analyse beschikbaar. Een belangrijk deel van het maaidatumland 

overlapt met de noordelijke Gruttocluster, dus de bereikbaarheid daarvan lijkt goed. Dit geldt 

minder voor de zuidelijke cluster. Voor de helft van de Grutto’s ligt het maaidatumland te ver 

weg (ca 500 m).  

 

Conclusie kuikenland: Beide deelgebieden voldoen ruim aan de kuikenlandnorm van 1,4 ha 

per Gruttopaar. De Claerkamp voldoet niet aan de norm van 1 ha kruidenrijk kuikenland. De 

provincie stelt als norm voor kruidenrijk grasland een oppervlakte van 0,4 ha per Gruttopaar en 

hier wordt in alle deelgebieden aan voldaan. Het kuikenland ligt sterk geconcentreerd in enkele 

reservaten. Het lijkt er daarom op dat 4 van de 11 Gruttoclusters in beide deelgebieden te wei-

nig maaidatumland binnen hun bereik hebben. Deels kan dit met last-minutebeheer worden 

opgelost 

Tabel 3-3 – Plasdras in het weidevogellandschap Burdaard/Wyns in 2012. Bron: Noardlike Fryske Wâlden 2012  

Deelgebied opp. plasdras (ha) per 100 ha 

beheerd gebied 

Claerkamp 0 

Tusken Wâld en Ie 0,2 

 

In de deelgebied Claerkamp is geen plasdras, ook niet binnen 1 km (tabel 3.3). Binnen het 

deelgebied Tusken Wâld en Ie liggen twee plasdrasplekken van in totaal 2,6 ha. Op de totale 

oppervlakte beheerd gebied is dat 0,2 ha per 100 ha. Dit voldoet niet aan de norm van 0,5 ha 

plasdras per 100 ha. In de reservaten is alleen in het zuidelijk deel van de B&W-polder in het 

vroege voorjaar plasdras vanwege het hoge waterpeil. Deze oppervlakte is niet meegerekend 

 

Conclusie plasdras: In beide deelgebieden is te weinig plasdras vergeleken met de norm van 

0,5 ha per 100 ha beheer.  

 

Over beweiding is alleen informatie uit de reservaten Wynserpolder en de B&W-polder uit de 

Opkrikplannen van 2006 (Oosterveld 2006a, b). In de Wynserpolder wordt een redelijke opper-

vlakte beweid. Er is geen informatie over de oppervlakte die op het boerenland wordt beweid.  

 

Conclusie beweiding: In het reservaat Wynserpolder wordt een redelijk deel van de oppervlakte 

beweid. Van het boerenland is geen informatie over beweiding. 

 

In 2009 is in het deelgebied Tusken Wâld en Ie onderzoek uitgevoerd naar het effect van gras-

landbeheer en predatie op de overleving van Grutto- en Kievitkuikens (Roodbergen et al. 



 

 

18 A&W-rapport 1753  Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân 

2010). Het werd uitgevoerd op ca 350 ha, waarvan 100 ha reservaat (Wynserpolder) en 250 ha 

boerenland met meer of minder intensief mozaïekbeheer richting Tergreft. Uit het onderzoek 

bleek dat de hoeveelheid vliegvlugge kuikens bij de Kievit en de Grutto (de reproductie) ruim 

onvoldoende was om de populatie op peil te houden. De belangrijkste verliesoorzaak bleek 

predatie van kuikens door verschillende predatoren. Zilvermeeuwen en Kleine mantelmeeuwen 

waren mogelijk verantwoordelijk voor een groot aantal vermiste kuikens.Er werden geen verlie-

zen door landbouwactiviteiten vastgesteld. In het onderzoek is berekend wat de overleving zou 

zijn als de Gruttokuikens hun hele opgroeiperiode in ongemaaid gras zouden doorbrengen, 

waar ze zich beter kunnen verstoppen voor predatoren. In dat geval zouden per broedpaar 

0,52 jonge Grutto’s vliegvlug worden. Voor het in stand houden van de populatie is een produc-

tie van 0,6-0,85 vliegvlugge jongen per Gruttopaar nodig. 0,52 Is nog steeds onvoldoende om 

de populatie in stand te houden. Extensiveren van het beheer alléén is dus niet voldoende om 

de predatie te verminderen. 

 

Conclusie kuikenonderzoek: Het kuikenonderzoek wijst in de richting dat extensief beheer al-

léén niet voldoende lijkt om voldoende reproductie bij de Grutto en Kievit te realiseren. Ook op 

de punten waterbeheer, openheid en rust en predatiebeheer zijn aanvullende maatregelen 

nodig. Voor predatiebeheer is daar onlangs een advies over verschenen (Oosterveld 2011a). 

3.3.4 Predatiebeheer 

Predatiebeheerplan 

In de CBP’s staan paragrafen over predatiedruk (predatorsoorten, soms een beschrijving van 

de waargenomen predatie), opgaande landschapselementen en rietkragen (aangegeven op 

kaart), samenwerking met WBE, TBO’s en mogelijke en voorgenomen maatregelen. De beide 

CBP’s zijn ongeveerop deze manier opgebouwd. Als predatiebeheerplan is dit wel erg mager. 

Er ontbreken: 

 

 Overzichten van predatieverliezen, 

 Cijfers over aantallen en verspreiding van predatoren, 

 Er is te weinig toelichting op aard en omvang van de predatie, 

 Een systematische analyse van de belangrijkste predatoren, 

 Een systematische analyse van effectiviteit en inzet van vangmiddelen en –methoden.  

 

De samenwerking tussen ANV, Vogelwachten en WBE’s loopt goed.  

Optimaliseren van het broedbiotoop 

Zie voorgaande paragrafen. 

Openheid landschap verbeteren 

In beide CBP’s zijn goede overzichten op kaart opgenomen van storende landschapselemen-

ten en rietkragen. Er mist echter een kwantitatieve onderbouwing van het verstorende effect. 

Wel wordt aangegeven van wie men actie verwacht en wat de mogelijkheden zijn.  

Verstoring minimaliseren 

Er is geen aandacht voor het predatieverhogende effect van nestbezoek (die afhankelijk is van 

de lokale predatiedruk. SOVON geeft hiervoor vuistregels) en hoe men die denkt te kunnen 

terugdringen. 
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Bestrijding van Vos en Zwarte kraai optimaliseren 

Hier wordt redelijk aandacht aan besteed, maar het is niet altijd even duidelijk hoe effectief de 

gevolgde werkwijze is (bijvoorbeeld de timing van de jacht door het jaar). 

Verwijderen nestbomen Buizerd etc volgens protocol Predatieproblematiek 

Deze mogelijkheid was op het moment van schrijven van het CBP nog niet bekend. 

Verbeteringen op alle fronten tegelijk 

Er wordt hard gewerkt om inrichting en beheer te verbeteren. Het besef dat in de eerste plaats 

het broedbiotoop verbetering behoeft spreekt duidelijk uit de CBP’s. 

 

Conclusie: Een samenhangend en compleet predatiebeheerplan ontbreekt in beide CBP’s. De 

onderbouwing van aard en omvang van de predatie en de effectiviteit van de ingezette maatre-

gelen laat nog veel te wensen over. Er is een goed besef dat predatiebeheer niet losgezien 

moet worden van verbetering van het broedbiotoop. 

 

3.4 Conclusies  

1. Het begrippenkader dat met de Gezamenlijke verklaring in 2011 is gelanceerd, voldoet 

goed om de vereiste kwaliteiten van het weidevogellandschap in Burdaard/Wyns. te be-

schrijven. 

 

2 Binnen het werkgebied van 4.100 ha de ANV wordt op 42% van de oppervlakte (1.734 ha) 

weidevogelbeheer gevoerd. 18% van de beheerde oppervlakte is reservaat. Binnen de bei-

de deelgebieden varieert de beheerde oppervlakte tussen 29 en 49%,  

 

3 De gemiddelde Gruttodichtheid in het hele gebied over de laatste drie jaar is 17 broedparen 

per 100 ha (Claerkamp 12, Tusken Wâld en Ie 19 paar). Beide deelgebieden halen een 

norm van 10 en 13 broedparen per 100 ha. Bij een norm van 15 of 20 broedparen per 100 

ha zou De Claerkamp afvallen. Tusken Wâld en Ie ligt er dicht tegenaan, 

 

4 De Gruttoclusters in het deelgebied De Claerkamp liggen te zeer geïsoleerd van de andere 

clusters om te kunnen spreken van een goed functionerende netwerkpopulatie. In het deel-

gebied Tusken Wâld en Ie voldoet het geheel van deelpopulaties wel aan de kenmerken 

van een netwerkpopulatie waarbinnen voldoende onderlinge uitwisseling van individuele 

vogels tussen de deelpopulaties mogelijk is, 

 

5 De oppervlaktes van de weidevogelmozaïekgebieden liggen tussen 200 en 800 ha en zijn in 

principe groot genoeg om levensvatbare Gruttopopulaties te kunnen herbergen. Tusken 

Wâld en Ie voldoet met 1.323 ha ook aan de streefomvang van tenminste 1.000 ha. De 

Claerkamp voldoet daar met 411 ha niet aan. In de volgende punten wordt geanalyseerd of 

het broedbiotoop van voldoende kwaliteit is. 

 

6 De oppervlakte van het ongestoorde gebied binnen het totale werkgebied van 4.100 ha is 

1.575 ha (39%) en haalt daarmee heel ruim zowel de minimumwaarde van 250 ha van een 

open en rustig weidevogellandschap als de streefwaarde van tenminste 1.000 ha. De open-

heid is met 34% maar net voldoende voor stabiele Gruttopopulaties en waarschijnlijk te laag 

voor populatiegroei. 
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7 In een groot deel van het agrarisch gebied is het waterpeil met een drooglegging van meer 

dan een meter verre van optimaal. Met een drooglegging van 40-80 cm is het in de omge-

ving van Burdaard beter. Aan het optimale waterpeil voor de Grutto en de Watersnip-groep 

wordt alleen in (een deel van) de reservaten voldaan. De Binnemiede- en Weeshûspolder is 

een landelijk bolwerk voor de Watersnip. 

In beide deelgebieden is te weinig plasdras vergeleken met de norm van 0,5 ha per 100 ha 

beheer, 

 

8 In beide deelgebieden is in de planfase redelijk tot goede samenwerking tussen alle betrok-

ken partijen. Met name door de grote inzet van de lokale coördinator/mozaïekregisseur is de 

samenwerking in de Skriezekrite Tusken Wâld en Ie intensief en vruchtbaar en is er veel 

aandacht voor de gang van zaken tijdens het broedseizoen. Dit komt de kwaliteit van het 

beheer ten goede. In De Claerkamp is dit minder, 

 

9 In het CBP ontbreekt een kwantitatieve onderbouwing op het vlak van openheid, rust, wa-

terpeilen, reproductie, predatiedruk en onderdelen van het mozaïekbeheer zoals de opper-

vlakte beweiding en de bereikbaarheid van het kuikenland (via BoM) (alleen Claerkamp), 

 

10 Beide deelgebieden voldoen ruim aan de kuikenlandnorm van 1,4 ha per Gruttopaar. De 

Claerkamp voldoet niet aan de norm van 1 ha kruidenrijk kuikenland. De provincie stelt als 

norm voor kruidenrijk grasland een oppervlakte van 0,4 ha per Gruttopaar en hier wordt in 

beide deelgebieden aan voldaan.  

Het kuikenland ligt sterk geconcentreerd in enkele reservaten. Het lijkt er daarom op dat 4 

van de 11 Gruttoclusters in beide deelgebieden te weinig maaidatumland binnen hun bereik 

hebben. Deels kan dit met last-minutebeheer worden opgelost,  

 

11 De zuurgraad op het boerenland is normaal gesproken goed. In de reservaten is die ook 

goed en wordt regelmatig in de gaten gehouden.  

Er is geen specifieke informatie beschikbaar over de bemesting in het gebied. Het bemes-

tingsniveau op het boerenland is doorgaans zo hoog dat zich geen kruiden- en structuurrijke 

vegetatie ontwikkelt. In hoeverre dat in het maaidatumland wel gebeurt, is niet bekend. In de 

reservaten wordt vaste mest toegepast. In de Wynserpolder is de bemesting op orde, in de 

Binnemiede- en Weeshûspolder is een tekort aan vaste mest, 

 

12 In het reservaat Wynserpolder wordt een redelijk deel van de oppervlakte beweid. Van het 

boerenland is geen informatie over beweiding, 

 

13 Onderzoek aan kuikenoverleving in 2009 wijst in de richting dat extensief beheer alléén niet 

voldoende lijkt om voldoende reproductie bij de Grutto en Kievit te realiseren. Ook op de 

punten waterbeheer, openheid en rust en predatiebeheer zijn aanvullende maatregelen no-

dig, 

 

14 Een samenhangend en compleet predatiebeheerplan ontbreekt in beide CBP’s. De onder-

bouwing van aard en omvang van de predatie en de effectiviteit van de ingezette maatrege-

len laat nog veel te wensen over. Er is een goed besef dat predatiebeheer niet losgezien 

moet worden van verbetering van het broedbiotoop. 
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3.5 Verbeterpunten 

1 Om te kwalificeren als vitaal weidevogellandschap liggen de Gruttoclusters in het deelge-

bied De Claerkamp te zeer geïsoleerd van de clusters in Tusken Wâld en Ie. In de 60% van 

het werkgebied van de ANV’s waar nog geen collectief beheer wordt gevoerd, is het wen-

selijk om clusters met Grutto’s (en andere weidevogels) met voorrang bij het beheer te be-

trekken, 

 

2 Het is wenselijk extra inspanningen te verrichten om de openheid van het landschap te 

vergroten, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk wegbeplanting en andere beplantingen buiten 

de bebouwing te verwijderen. Erfbeplanting zou zoveel mogelijk geknot kunnen worden. De 

wenselijke maatregelen worden in beide CBP’s goed benoemd,  

 

3 Het is wenselijk het maximaal mogelijke te doen om waterpeilen in het boerenland te ver-

hogen, waar mogelijk op polderniveau. Tenminste zou ernaar gestreefd moeten worden om 

het peil na het uitvoeren van de voorjaarswerkzaamheden flink te verhogen, in complete 

peilvakken, in laagten, afzonderlijke sloten en met plasdras. Andere mogelijkheden zijn het 

dichtzetten en volpompen van greppels. Zeker in droge voorjaren verdient dit aandacht. Het 

verdient aandacht ook in de Wynserpolder in een groter deel van het gebied het voorjaars-

waterpeil in het maaiveld te zetten ten behoeve van de Watersnip-groep.  

In beide deelgebieden is het wenselijk de oppervlakte plasdras te vergroten, 

 

4 Het is wenselijk dat op het boerenland zoveel mogelijk vaste mest wordt toegepast. Alter-

natieven voor slecht beschikbare vaste rundermest zijn goed gerijpte paardenmest, groen-

compost en de dikke fractie van gescheiden drijfmest  (Jonge Poerink 2008).  

Het is wenselijk de hoeveelheid vaste mest voor de Binnemiede- en Weeshûspolder te ver-

groten. Groencompost en de dikke fractie van gescheiden drijfmest zijn mogelijkheden om 

de gewenste stimulering van het bodemleven in de reservaten te realiseren zonder de 

grasproductie te veel te vergroten (Beekman et al. 2010), 

 

5 In de vier Gruttoclusters met wellicht te weinig bereikbaar kuikenland is het wenselijk dat er 

extra (kruidenrijk) maaidatumland wordt gecontracteerd. Zolang dat niet is gelukt, is het ur-

gent dat lastminutebeheer wordt toegepast. Een alternatief is dat met een voldoende hoog 

BTS of met behulp van BoM wordt aangetoond dat dat niet nodig is.  

Om te kwalificeren als weidevogelmozaïekgebied is het wenselijk dat in De Claerkamp 

meer kruidenrijk weidevogelgrasland wordt gerealiseerd, 

 

6 Het is wenselijk de oppervlakte beweiding op het boerenland te gaan registreren,  

 

7 Om de reproductie van Kievit en Grutto op voldoende hoog peil te krijgen is het nodig ver-

dergaande maatregelen te nemen voor verbetering van het broedhabitat (zie hierboven) en 

het predatiebeheer te verbeteren volgens de nieuw ontwikkelde richtlijnen Predatieproble-

matiek (zoals het landschap minder geschikt maken voor predatoren, nestbezoek minimali-

seren en de regulering van Vos en Zwarte kraai verbeteren, zie Oosterveld 2011a), 

 

8 Het is wenselijk dat in het CBP de toestand op het vlak van openheid, rust, drooglegging, 

beweiding en bereikbaarheid van het kuikenland met kaarten en kwantitatieve berekenin-

gen duidelijk wordt gemaakt (via BoM), en dat gegevens verzameld en gepresenteerd wor-

den over reproductie en predatiedruk. Het is wenselijk dat een nieuwe versie van BoM ge-

bruikt wordt waarin hergroei niet meer als kuikenland kwalificeert, 
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9 Gegevens over aard en omvang van de predatiedruk dienen te worden ingebouwd in een 

samenhangend en compleet predatiebeheerplan met een goede onderbouwing van de 

noodzaak en effectiviteit van de in te zetten maatregelen. Hierbij is het aan te bevelen het 

Prorocol Predatieproblematiek te volgen (Oosterveld 2011a). Het protocol acht onder ande-

re het verwijderen van nestbomen van roofvogels buiten het broedseizoen acceptabel, 

maar sluit roofvogelvervolging uit.  

 

3.6 Kansen 

1 Vanwege ruimtelijke ontwikkelingen rond Dokkum is compensatie van verlies van weidevo-

gelgebied nodig. Door deze compensatie te realiseren in aansluiting op de weidevogelmo-

zaïekgebieden van De Claerkamp en Tusken Wâld en Ie wordt bijgedragen aan versterking 

van het weidevogellandschap. 
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4 Voorbeeldgebied Wommels/Bolsward 

4.1 Gebiedsschets 

Dit voorbeeldgebied is gelegen in de omgeving van Bolsward en Wommels in het open weide-

gebied op zeeklei van de Greidhoeke in het Westen van Fryslân (figuur 4-1). Door inklinking 

van de veenondergrond is een gebied ontstaan met variatie in hoogteligging en lokaal in de 

laagten voorkomen van zoute kwel. Karakteristiek is het ontbreken van grote doorgaande we-

gen en het verkavelingspatroon van een onregelmatige blokverkaveling. In het slotenpatroon is 

de natuurlijke afwatering van het vroegere kwelderlandschap via geulen en prielen nog te her-

kennen. Met name in de lagere gebiedsdelen huizen hier en daar aanzienlijke aantallen weide-

vogels. 

Onder de vlag van de ANV De Greidhoeke werken de boeren, Natuurmonumenten, Vogel-

wachten en wildbeheerseenheden samen in het weidevogelbeheer (zie De Greidhoeke 2012). 

Op het boerenland doen de boeren sinds een aantal jaren aan collectief weidevogelbeheer met 

financiering uit de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). In de reservaten 

Skrok en Skrins van Natuurmonumenten is het beheer al tientallen jaren gericht op weidevo-

gels. 

 

Het gebied omvat zes deelgebieden met een werkgebied van totaal 5.100 ha. De deelgebieden 

met totale oppervlakte en de oppervlaktes in beheer, zijn opgesomd in tabel 4-1. Op 36% van 

het totale gebied wordt weidevogelbeheer gevoerd in de vorm van reservaatbeheer of collectief 

agrarisch beheer. 10% Van de beheerde oppervlakte wordt gevormd door de weidevogelreser-

vaten. Een groot deel van het weidevogelbeheer bestaat uit legselbeheer. 

Tabel 4-1 – Deelgebieden met de oppervlaktes van het werkgebied, de oppervlaktes die in 2012 onder collectief be-

heer of reservaat vallen en de aantallen Gruttoparen op de beheerde oppervlakte. Bron: De Greidhoeke 2012  

Deelgebied Oppervlakte 

werkgebied 

(ha) 

Oppervlakte in beheer 

in 2012 

% in beheer 

van werkge-

bied 

Aantal Grut-

toparen 2011 

per 100 ha 

Bolsward 630 250 39 17 

Súdhoeke 410 220 53 48,5 

Easterein-Wommels-Iens 662 272 (105 ha reservaat) 41 44 

Easterlittens-Hinnaard-Britswerd 1.160 355 (95 ha reservaat) 30 60,5 

Hidaard-Easterein-Rien 1.365 411 30 10 

Spannum-Winsum 890 350 39 17,5 

     

Totaal 5.117 1.858 36 32 

  

In de omgeving liggen nog meer gebieden met weidevogels waar collectief beheer wordt ge-

voerd. Voor deze studie zijn de deelgebieden geselecteerd die op de Provinciale Gruttokaart 

(Provinsje Fryslân 2011) de hoogste dichtheden in de regio scoorden. 

4.2 Toepassing ruimtelijke criteria 

In het navolgende worden de selectiecriteria voor Gruttodichtheid, netwerkpopulatie, gebieds-

omvang, openheid en rust en gebiedorganisatie en de vuistregels voor beheer en inrichting 

toegepast.  
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Ruimtelijk criterium 1: Gruttodichtheid tenminste 10 broedparen per 100 ha 

De gemiddelde Gruttodichtheid over het hele gebied is 32 broedparen per 100 ha3 (tabel 4-1). 

Over de deelgebieden varieert dit tussen 10 en 60 paar per 100 ha. In 2 van de 3 gebieden met 

dichtheden tussen 40 en 60 paar per 100 ha is dat dankzij de aanwezigheid van reservaat. Eén 

gebied met agrarisch weidevogelbeheer (Súdhoeke met het weidevogelbeheer van Murk Nij-

dam) haalt een vergelijkbaar hoge dichtheid als de gebieden met reservaat. 

 

Conclusie: Alle deelgebieden halen de norm van 10 broedparen per 100 ha. Als een hogere 

norm van 15 broedparen wordt aangehouden, dan zou het deelgebied Hidaard afvallen. Bij een 

norm van 20 broedparen per 100 ha zouden op één na alle deelgebieden zonder reservaat 

afvallen.  

Ruimtelijk criterium 2: Netwerkpopulatie: afstand tussen deelpopulaties < 2 km 

In het totale gebied van 5.000 ha zijn 16 clusters van Gruttoterritoria die in omvang variëren 

van 4 tot 203 territoria (figuur 4-1). Er zijn vier grote clusters van respectievelijk 203, 110, 98 en 

64 territoria, waarvan de grootste worden gevormd door de reservaten Skrok en Skrins. Die 

van 98 territoria ligt in het gebied Súdhoeke rond het bedrijf van Murk Nijdam en die van 64 

territoria ligt op het boerenland aan de westkant van Spannum Deze laatste is over een veel 

groter gebied verspreid dan de andere drie. De clusters zijn op te vatten als deelpopulaties. De 

onderlinge afstanden tussen de deelpopulaties zijn 250-2.000 m.  

 

Conclusie: Het geheel van deelpopulaties voldoet aan de kenmerken van een netwerkpopulatie 

waarbinnen voldoende onderlinge uitwisseling van individuele vogels tussen de deelpopulaties 

mogelijk is. 

Ruimtelijk criterium 3: Omvang weidevogelmozaïekgebied tenminste 170 ha, liefst 1.000 

ha 

Het weidevogelmozaïekgebied (agrarische weidevogelgebied en reservaat tezamen) beslaat 

een totale oppervlakte van 1.858 ha (de oppervlakte in beheer in tabel 4-1). De onderscheiden 

deelgebieden vormen daarbinnen zes min of meer aaneengesloten afzonderlijke weidevogel-

mozaïekgebieden die in oppervlakte variëren van 220 tot 411 ha. Met deze oppervlaktes vol-

doen de afzonderlijke mozaïekgebieden allemaal aan de minimumomvang van 170 ha. Omdat 

hier en daar de verbinding tussen de deelmozaïeken ontbreekt, voldoet het gebied als geheel 

nog net niet aan de streefoppervlakte van tenminste 1.000 ha aaneengesloten.  

 

Conclusie: De oppervlaktes van de weidevogelmozaïekgebieden zijn in principe groot genoeg 

om levensvatbare Gruttopopulaties te kunnen herbergen. Doordat hier en daar verbinding tus-

sen deelmozaïeken ontbreekt, haalt het weidevogelmozaïekgebied als geheel niet de streef-

waarde van tenminste 1.000 ha.  Uit de verdere analyse zal blijken of het broedbiotoop daar-

voor van voldoende kwaliteit is. 

Ruimtelijk criterium 4: Weidevogellandschap van openheid en rust tenminste 250 ha, 

liefst 1.000 ha  

In figuur 4-2 is weergegeven welk deel van het totale gebied onder de invloed van verstorings-

bronnen staat en waar het broedbiotoop vanuit dit criterium dus niet optimaal voldoet. Van de 

totale oppervlakte van 5.000 ha is 3.250 ha verstoord en 1.750 ha ongestoord (36%). In de 

figuur is te zien dat het overgrote deel van de Gruttonesten zich in het ongestoorde gebied 

bevindt. Op het punt van verstoring wordt dus ruim voldaan aan zowel de minimumomvang van 

250 ha, als de streefwaarde van minimaal 1.000 ha. Uit GIS-berekeningen blijkt dat 38% van  

                                                      
3
 Er zijn enige twijfels over de betrouwbaarheid van de opgegeven aantallen broedparen en/of nesten. Geruchten gaan 

dat voor het boerenland soms nesten op kaart werden ingetekend die er in werkelijkheid niet waren. 
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Figuur 4-1 Voorbeeld van het weidevogellandschap in het gebied Wommels/Bolsward met reservaten en agrarische 

weidevogelgebieden en clusters van Gruttoterritoria. In de kaart is het geplande beheer voor 2012 weergegeven en 

ook de onderlinge afstanden tussen de Gruttoclusters. Bron: De Greidhoeke 2012 
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Figuur 4-2 Openheid en rust in het weidevogellandschap Wommels/Bolsward in relatie tot ligging van de Gruttoterrito-

ria 2011. De roze gebieden geven het deel van het gebied weer dat onder verstorende invloed staat van opgaande 

begroeiing, bebouwing en infrastructuur 
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het gebied als geheel (inclusief een omtrek van 1 km er omheen) vrij is van verstoring door 

opgaande landschapselementen (‘de openheid is 38%’). Dit percentage varieert voor de zes 

deelgebieden tussen 33 en 43%. Deze percentages liggen rond tot net boven de ondergrens 

van 35%.  

 

Conclusie: De oppervlakte open en rustig landschap voldoet met 1.750 ha zeer ruim aan de 

minimumoppervlakte van 250 ha en ook aan de streefwaarde van tenminste 1.000 ha van het 

weidevogellandschap. De openheid is met 38% maar net voldoende voor stabiele Grutto-

populaties maar te laag voor populatiegroei. Voor populatiegroei is een openheid van 50% 

noodzakelijk. 

Criterium 5: Gebiedsproces 

In het gebied is de ANV De Greidhoeke actief. ANV De Greidhoeke is ook de Gebiedscoördi-

nator die verantwoordelijk is voor het Collectief beheerplan. De gebiedscoördinator werkt vol-

gens de richtlijnen van het Kwaliteitshandboek gebiedscoördinatie, waarin de interne proces-

sen, taken en verantwoordelijkheden zijn uitgeschreven voor het opstellen van een CBP. Het 

kwaliteitshandboek werkt niet met een planmatig ontwerp van het beheersmozaïek volgens 

vuistregels. De Provinsje geeft wel een aantal vuistregels voor mozaïekkwaliteit waarvan men 

in het CBP moet laten zien in hoeverre het voorgestelde mozaïek daaraan voldoet. Deze vuist-

regels komen voor een aanzienlijk deel overeen met de vuistregels uit het basisrapport (Oos-

terveld 2012), maar schieten op enkele punten tekort (bijvoorbeeld voor het oppervlakteaan-

deel beweiding). In het CBP wordt alleen de beschikbare hoeveelheid kuikenland per Grut-

topaar gepresenteerd en het aantal plasdrasplekken. Kwantitatieve onderbouwingen van de 

gebiedskwaliteit op het vlak van openheid, rust, waterpeilen, reproductie, predatiedruk en on-

derdelen van het mozaïekbeheer zoals de oppervlakte beweiding en de bereikbaarheid van het 

kuikenland (via BoM) ontbreken. En het is niet duidelijk of een evaluatie van de effectiviteit van 

het mozaïek van de voorgaande jaren in het nieuwe plan is betrokken. Daarmee schiet het 

planproces in het gebied op een aantal belangrijke punten nog te kort. De beheermozaïeken in 

de verschillende deelgebieden voor 2012 zijn wel tot stand gekomen in overleg met de Vogel-

wachten, Natuurmonumenten en de WBE (Collectief beheerplan 2012), maar de samenwer-

king is nog beperkt. Voor de toetsing van de mozaïekkwaliteit is niet het computerprogramma 

BoM toegepast. Het is niet duidelijk in welke mate een mozaïekregiseur in het gebied actief is 

 

Conclusie: Qua gebiedsproces laat de samenwerking tussen de ANV, Vogelwachten en TBO 

nog mogelijkheden tot verbetering zien.  

In het CBP ontbreekt een kwantitatieve onderbouwing op het vlak van openheid, rust, waterpei-

len, reproductie, predatiedruk en onderdelen van het mozaïekbeheer zoals de oppervlakte 

beweiding en de bereikbaarheid van het kuikenland (via BoM). En het is niet duidelijk of een 

evaluatie van de effectiviteit van het gevoerde beheer in voorgaande jaren in het plan is be-

trokken en of een mozaïekregisseur actief is. 

4.3 Toepassing beheersrichtlijnen 

4.3.1 Waterpeil 

In figuur 4-3 is de drooglegging opgenomen. Hieruit kan worden afgelezen waar (grofweg) aan 

de optimale waterpeilen voor de Grutto-groep (beheersrichtlijn voorjaarspeil 20-40 cm –mv) en 

de Watersnip-groep (voorjaarspeil 0-40 cm –mv) wordt voldaan. Het optimale peil voor de Grut-

to blijkt alleen te worden gehaald in de reservaten Skrok en Skrins en voor de Watersnip-groep 

alleen op Skrins. Het peilbeheer in beide reservaten is gericht op een slootpeil van ca 20 cm 

beneden het maaiveld in het voorjaar. Door de verschillen in maaiveldhoogte is het lokaal nat-
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ter of droger. Dit kleinschalige reliëf is voor weidevogels erg gunstig. Met het oog op de zeer 

kritische soorten van de Watersnip-groep lijkt de droogleggingskaart erop te wijzen dat speciaal 

op Skrok het peil lokaal nog wel wat hoger mag. Op Skrins broedt in sommige jaren inderdaad 

de Watersnip (broedende Watersnippen zijn zeer zeldzam op de Friese klei). In het agrarisch 

weidevogelgebied is de drooglegging voor het overgrote deel meer dan een meter. Een droog-

legging van 60-90 cm is maar op een paar procent van de oppervlakte te vinden. Het (langja-

rig) voorkomen van Gruttoclusters laat zien dat tot dusver met goed beheer bij diepe ontwate-

ring nog redelijke broeddichtheden te handhaven waren, maar met een trend van zeer droge 

voorjaren is dit een riskante strategie. Doorslaggevend is of voldoende vliegvlugge jongen wor-

den voortgebracht en hier zijn nauwelijks gegevens van. Er zijn aanwijzingen dat dat in sommi-

ge gebieden ook lukt, bijvoorbeeld bij Murk Nijdam in het deelgebied Súdhoeke (mondelinge 

mededeling M. Nijdam). 

 

Conclusie: Het waterpeil in het agrarisch gebied is met een drooglegging van meer dan een 

meter verre van optimaal. Aan het optimale waterpeil voor de Grutto wordt alleen in de reserva-

ten Skrok en Skrins voldaan en voor de Watersnip-groep alleen op Skrins. Als de habitatkwali-

teit op andere punten (openheid, graslandbeheer, predatiedruk) op orde is, waren tot dusver 

ook bij lagere peilen redelijke weidevogeldichtheden houdbaar, maar het is de vraag of dit bij 

een trend van zeer droge voorjaren nog steeds zo is. 

4.3.2 Bodemkwaliteit 

Van de bemesting en de bekalking is alleen iets bekend over de oppervlaktes waarop vaste 

mest wordt uitgereden (tabel 4-2). Het aandeel van de beheerde oppervlaktes met vaste mest 

varieert tussen 11 en 45%. De hoge percentages zijn vooral dankzij de reservaten. Er is geen 

vuistregel voor het oppervlakteaandeel, maar de 11-17% van de beheerde oppervlakte in drie 

deelgebieden is wel heel weinig. 30-45% in de andere deelgebieden lijkt heel redelijk. Het pro-

bleem ligt voornamelijk bij de vastemestvoorziening op het boerenland. Moderne stalsystemen 

in de melkveehouderij produceren nauwelijks nog vaste mest (Oosterveld 2009). 

Tabel 4-2 – Oppervlakte waarop in 2012 vaste mest wordt uitgereden in het gebied met collectief beheer in het weide-

vogellandschap Wommels/Bolsward. Bron: De Greidhoeke 2012  

Deelgebied Oppervlakte vaste mest 2012 (ha) % van beheerde oppervlakte 

Bolsward 76 30 

Súdhoeke 38 17 

Easterein-Wommels-Iens 122 (incl. 105 ha reservaat) 45 

Easterlittens-Hinnaard-Britswerd 146 (incl. 95 ha reservaat) 41 

Hidaard-Easterein-Rien 47 11,5 

Spannum-Winsum 39 11 

  

In het algemeen is op regulier onderhouden boerenland een goede pH geen probleem en ligt 

het P-Al-getal boven 27. In de reservaten krijgen de zuurgraad en bemesting met vaste mest 

de laatste jaren meer aandacht in het kader van de Opkrikplannen. De pH lag in 2006 in beide 

reservaten tussen 4,9 en 6,5 (Oosterveld 2006). Dit is voldoende. De zuurgraad wordt regelma-

tig gemeten. Het bemestingsniveau op het boerenland is doorgaans zo hoog dat zich geen 

kruiden- en structuurrijke vegetatie ontwikkelt. In hoeverre in het maaidatumland minder wordt 

bemest om kruidenrijke vegetaties te ontwikkelen, is niet bekend. De reservaten Skrok en 

Skrins krijgen om de 3 à 4 jaar ca 30 ton vaste geitenmest per ha (Oosterveld 2006). Op de 

rijke kleigrond is dat voldoende om een kruiden- en structuurrijke vegetatie tot ontwikkeling te 

brengen met een hoge kwaliteit als kuikenland. Uit onderzoek bleek de hoeveelheid bodem-

fauna in beide reservaten wel aan de krappe kant (Beekman et al. 2010). Meer bemesten is  
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Figuur 4-3 Drooglegging in het weidevogellandschap van Wommels/Bolsward in relatie tot ligging van de Gruttoterrito-

ria 2011. Drooglegging is de ligging van het maaiveld ten opzichte van de polderpeilen in het gebied (winterpeil 2010. 

Gegevens Wetterskip Fryslân). Een drooglegging van -49 cm wil zeggen dat het polderpeil 49 cm beneden het maai-

veld staat 



 

 

30 A&W-rapport 1753  Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân 

onwenselijk omdat de vegetatie bij de huidige bemesting soms al te dicht wordt om als opti-

maal kuikenland te dienen. Alternatieven om het bodemleven extra te voeden zijn de toedie-

ning van groencompost of de dikke fractie van gescheiden drijfmest (Beekman et al. 2010). 

 

Conclusie bodemkwaliteit: In de helft van de deelgebieden komt een derde deel of meer van de 

beheerde oppervlakte onder de vaste mest, in de andere helft niet meer dan 11-17%. Het eer-

ste is redelijk; het tweede is erg krap. Het probleem ligt voornamelijk op het boerenland. 

De zuurgraad op het boerenland is normaal gesproken goed. In de reservaten is die ook goed 

en wordt regelmatig in de gaten gehouden. Het bemestingsniveau op het boerenland is door-

gaans zo hoog dat zich geen kruiden- en structuurrijke vegetatie ontwikkelt. In hoeverre in het 

maaidatumland minder wordt bemest om een kruidenrijke vegetatie te ontwikkelen, is niet be-

kend. In de reservaten is het bemestingsniveau zo laag dat over het algemeen een hoge kwali-

teit kuikenland wordt gerealiseerd. Wel is de hoeveelheid bodemleven aan de krappe kant. 

4.3.3 Graslandbeheer en kuikenland 

In figuur 4-1 zijn ook de beheermozaïeken in de verschillende deelgebieden weergegeven met 

onder andere de situering van het kuikenland (maaidatumland en voorbeweid land met rustpe-

riode, kruidenrijk weidevogelgrasland, extensieve beweiding, botanische randen, reservaat).  

In de CBP’s is voor ieder deelgebied een ambitie voor het te bereiken aantal Gruttoparen ge-

formuleerd. Op dit aantal moet de oppervlakte kuikenland worden afgestemd. In tabel 4-3 wordt 

samengevat in welke mate de geplande mozaïeken van 2012 aan de benodigde oppervlakte 

kuikenland voldoen. 

Tabel 4-3 – Oppervlaktes kuikenland per Gruttopaar in 2012 in de verschillende deelgebieden in het weidevogelland-

schap Wommels/Bolsward. De oppervlaktes die aan de norm voldoen, zijn vet gedrukt. De norm voor totaal kuikenland 

is 1,4 ha per Gruttopaar; de norm voor kruidenrijk kuikenland is 0,4 ha per Gruttopaar. Bron: De Greidhoeke 2012  

Deelgebied Aantal 

Grutto-

paren 

2011 

Ambitie 

aantal 

Grutto-

paren 

Oppervlakte kuikenland 2012 

per Gruttopaar voor huidige 

populatie (ha) 

Oppervlakte kuikenland 2012 

per Gruttopaar voor ambitie-

populatie (ha) 

 waarvan 

kruidenrijk 

Bolsward 43 53 2,8 1,4 2,3 1,1 

Súdhoeke 107 107 0,8 0,4 0,8 0,4 

Easterein-Wommels-Iens 119 130 1,5 1,4 1.4 1,3 

Easterlittens-Hinnaard-

Britswerd 

212 212 1,1 0,8 1,1 0,8 

Hidaard-Easterein-Rien 41 41 2,6 1,3 2,6 1,3 

Spannum-Winsum 61 65 1,2 0,5 1,1 0,47 

 

 

In het gebied Bolsward is ruim voldoende kuikenland (ook kruidenrijk en voor het aantal geäm-

bieerde aantal Grutto’s) maar de ligging sluit maar matig aan bij de verspreiding van de Grut-

to’s. Veel kruidenrijke stroken liggen op plekken waar geen Grutto’s zitten en er ligt geen be-

heer op plekken waar veel Grutto’s zitten. 

In het deelgebied Easterein-Wommels-Iens wordt aan de kuikenlandnorm voldaan (ook voor 

kruidenrijk en ook voor de ambitie), maar leunt dit voor 85% op het reservaat Skrok. Voor de 

Grutto’s buiten het reservaat is er te weinig kuikenland. Het maaidatumland buiten het reser-

vaat ligt wel op vogelrijke percelen, op enkele kleine stukjes na die tegen bebouwing aan liggen 

en daardoor weinig functioneel zijn als kuikenland (figuur 4-2 ).  
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In Easterlittens-Hinnaard-Britswerd is te weinig totale oppervlakte kuikenland voor zowel de 

huidige als geämbieerde populatie, maar genoeg kruidenrijk kuikenland. Dit laatste is voor 80% 

te danken aan het reservaat Skrins. De ligging van het kuikenland buiten het reservaat sluit niet 

goed aan bij de verspreiding van de Gruttoparen. Er te weinig op een plek met veel Grutto’s en 

te veel onbemeste randen op plekken met weinig Grutto’s.  

In het deelgebied Hidaard-Easterein-Rien ligt ruim genoeg kuikenland voor zowel de huidige la 

de geämbieerde populatie, waarvan 28 ha aan onbemeste graslandranden die een belangrijk 

deel van het kuikenland vormen. De onbemeste randen sluiten echter maar matig aan bij de 

ligging van de Gruttoterritoria. 

In het deelgebied Spannum-Winsum wordt bijna voldaan aan de kuikenlandnorm voor totale 

oppervlakte en wordt goed voldaan aan de norm voor kruidenrijk kuikenland. Echter, alle maai-

datumland ligt op percelen waar geen Grutto’s broeden en ook niet aangrenzend (figuur 5- ). 

Dit is erg onder de maat. 

Het komt ook nogal eens voor dat maaidatumland in het verstoorde gebied langs wegen of 

bebouwing ligt. Er is geen BoM-toets van de kwaliteit van het mozaïekontwerp beschikbaar. 

 

Conclusie kuikenland: In de helft van de deelgebieden wordt niet voldaan aan de kuikenland-

norm van 1,4 ha per Gruttopaar maar in alle deelgebieden wel aan de norm van 0,4 ha krui-

denrijk grasland per paar. In 2 van de 3 gebieden waar wel voldoende kuikenland is, is dat 

dankzij de aanwezigheid van reservaten. Dat geldt helemaal voor de oppervlakte kruidenrijk 

kuikenland. Op het boerenland sluit de ligging van het kuikenland vaak slecht tot matig aan bij 

de ligging van de Gruttoterritoria of ligt het soms in verstoord gebied. 

Tabel 4-4 – Plasdras in het weidevogellandschap Wommels/Bolsward in 2012. Bron: De Greidhoeke 2012  

Deelgebied opp. plasdras (ha) per 100 ha 

Bolsward 0 

Súdhoeke 0,9 

Easterein-Wommels-Iens 0,3 

Easterlittens-Hinnaard-Britswerd 2,8 

Hidaard-Easterein-Rien 0,25 

Spannum-Winsum 0 

 

In de deelgebieden Bolsward en Spannum-Winsum is geen plasdras, ook niet binnen 1 km. 

Binnen het deelgebied Súdhoeke liggen twee plasdrasplekken van allebei ongeveer een kwart 

ha (Murk Nijdam). Ze liggen wel vlakbij elkaar. In het gebied Hidaard komt één permanente 

plasdrasplek. Dit voldoet niet aan de norm van 0,5 ha plasdras per 100 ha. In het gebied Eas-

terlittens zijn vijf permanente plasdrasplekken. Eén ligt minder gunstig direct langs de provin-

ciale autoweg.  

 

Conclusie plasdras: In 4 van de 6 deelgebieden is er te weinig plasdras vergeleken met de 

norm van 0,5 ha per 100 ha beheer. In 2 deelgebieden is de oppervlakte ruim voldoende maar 

is de ligging soms minder gunstig (langs een autoweg) 

 

Over beweiding is alleen informatie uit de 2 reservaten uit de Opkrikplannen van 2006 (Ooster-

veld 2006). Op Skrins werd toen slechts 6 ha (15%) beweid en op Skrok 10 ha (10%). Volgens 

de vuistregel zou ca. 33% van de oppervlakte beweid moeten worden. Daar werd toen dus 

lang niet aan voldaan. Voor Skrins werd als doel gestel 8,5 ha extra beweiding te realiseren. In 

2010 was dat maar voor 20% gerealiseerd (Oosterveld 2010). Er is geen informatie over de 

oppervlakte die tegenwoordig beweid wordt, noch van het reservaat, noch van het boerenland.  
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Conclusie beweiding: Voor zover er gegevens beschikbaar zijn, lijkt het erop dat het oppervlak-

teaandeel beweiding in de reservaten met 10-20% van de oppervlakte een aandeel van 33% 

lang niet haalt en dus ruim te laag is. Van het boerenland is geen informatie over beweiding. 

 

In 2009 is in het deelgebied Easterein-Wommels-Iens onderzoek uitgevoerd naar het effect van 

graslandbeheer en predatie op de overleving van Grutto- en Kievitkuikens (Roodbergen et al. 

2010). Het werd uitgevoerd op ca 250 ha, waarvan 90 ha reservaat (Skrok) en 160 ha boeren-

land met meer of minder intensief mozaïekbeheer. Uit het onderzoek bleek dat de hoeveelheid 

vliegvlugge kuikens bij de Kievit (de reproductie) ruim onvoldoende was (0,19 vliegvlugge jon-

gen per paar) om de populatie op peil te houden. Bij de Grutto lag dat iets gunstiger (0.64 

vliegvlugge jongen per paar), maar deze reproductie is amper voldoende om de populatie in-

stand te houden. Hiervoor is 0,6-0,85 vliegvlug jong per paar nodig. De belangrijkste ver-

liesoorzaak bleek predatie van kuikens door een keur van predatoren. Er werden geen verlie-

zen door landbouwactiviteiten vastgesteld. In het onderzoek is berekend wat de overleving zou 

zijn als de Gruttokuikens hun hele opgroeiperiode in ongemaaid gras zouden doorbrengen, 

waar ze zich beter kunnen verstoppen voor predatoren. In dat geval zouden per broedpaar 

0,76 jonge Grutto’s vliegvlug worden Dit is weinig meer dan in werkelijkheid en lijkt net vol-

doende om de populatie in stand te houden.  

 

Conclusie kuikenonderzoek: Het kuikenonderzoek wijst in de richting dat extensief beheer al-

léén niet voldoende lijkt om voldoende reproductie bij de Grutto (en Kievit) te realiseren. Ook 

op de punten waterbeheer, openheid en rust en predatiebeheer zijn aanvullende maatregelen 

nodig. Voor predatiebeheer is daar onlangs een advies over verschenen (Oosterveld 2011a). 

4.3.4 Predatiebeheer 

Predatiebeheerplan 

In de CBP’s staan paragrafen over predatiedruk (opsomming predatorsoorten, soms een be-

schrijving van de waargenomen predatie), opgaande landschapselementen en rietkragen 

(aangegeven op kaart), samenwerking met WBE, NM en mogelijke en voorgenomen maatrege-

len. De aandacht gaat vooral uit naar Vos, Zwarte kraai en Buizerd. De zes CBP’s zijn allemaal 

op deze manier opgebouwd. In twee CBP’s wordt een planmatige aanpak aangekondigd. Als 

predatiebeheerplan is dit mager. Er ontbreken: 

 

 Cijfers over predatieverliezen, 

 Cijfers over aantallen en verspreiding van predatoren, 

 Er is weinig toelichting op aard en omvang van de predatie, 

 Een complete analyse van de belangrijkste predatoren, 

 Een systematische analyse van effectiviteit en inzet van vangmiddelen en –methoden. Zo 

is de veelvuldig gemelde jacht op Vossen tijdens de maïsoogst in september/oktober wei-

nig effectief gezien vanuit bescherming tijdens het broedseizoen. 

 

De samenwerking tussen ANV, Vogelwachten en WBE’s lijkt redelijk tot goed te lopen.  

Optimaliseren van het broedbiotoop 

Zie voorgaande paragrafen. 

Openheid landschap verbeteren 

In de CBP’s zijn goede overzichten op kaart opgenomen van storende landschapselementen 

en rietkragen. Vervolgens wordt niet duidelijk wat daarmee wordt gedaan. Er mist kwantitatieve 
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onderbouwing van het verstorende effect. En er missen beschrijvingen van de mate waarin 

men kans ziet ze te verwijderen en hoe.  

Verstoring minimaliseren 

Er is geen aandacht voor het predatieverhogende effect van nestbezoek (die afhankelijk is van 

de lokale predatiedruk. SOVON geeft hiervoor vuistregels) en hoe men die denkt te kunnen 

terugdringen. 

Bestrijding van Vos en Zwarte kraai optimaliseren 

Hier wordt redelijk aandacht aan besteed, maar het is niet altijd even duidelijk hoe effectief de 

gevolgde werkwijze is (bijvoorbeeld de timing van de jacht door het jaar, zie boven). 

Verwijderen nestbomen Buizerd etc volgens protocol Predatieproblematiek 

Deze mogelijkheid was op het moment van schrijven van het CBP nog niet bekend. 

Verbeteringen op alle fronten tegelijk 

Er wordt hard gewerkt om inrichting en beheer te verbeteren. Het besef dat in de eerste plaats 

het broedbiotoop verbetering behoeft spreekt duidelijk uit de CBP’s. 

 

Conclusie: Een samenhangend en compleet predatiebeheerplan ontbreekt in alle zes CBP’s. 

De onderbouwing van aard en omvang van de predatie en de effectiviteit van de ingezette 

maatregelen laat nog veel te wensen over. Er is een goed besef dat predatiebeheer niet losge-

zien moet worden van verbetering van het broedbiotoop. 

 

4.4 Conclusies  

1. Het begrippenkader dat met de Gezamenlijke verklaring in 2011 is gelanceerd, voldoet 

goed om de vereiste kwaliteiten van het weidevogellandschap in Wommels/Bolsward. te 

beschrijven. 

 

2  Binnen het werkgebied van 5.100 ha de ANV wordt op een derde deel van de oppervlakte 

(1.858 ha) weidevogelbeheer gevoerd. 10% van de beheerde oppervlakte is reservaat. Bin-

nen de deelgebieden varieert de beheerde oppervlakte tussen 30 en 53%. Het grootste deel 

hiervan is legselbeheer, 

 

3 De gemiddelde Gruttodichtheid over het hele gebied is 32 broedparen per 100 ha. Over de 

deelgebieden varieert dit tussen 10 en 60 paar per 100 ha. In 2 van de 3 gebieden met 

dichtheden tussen 40 en 60 paar per 100 ha, is dat dankzij de aanwezigheid van reservaat. 

Eén agrarisch weidevogelgebied (Súdhoeke met weidevogelbeheer door Murk Nijdam) 

haalt een vergelijkbaar hoge dichtheid als de gebieden met reservaat. 

Alle deelgebieden halen de norm van 10 broedparen per 100 ha. Als een hogere norm van 

15 broedparen wordt aangehouden, dan zou het deelgebied Hidaard afvallen. Bij een norm 

van 20 broedparen per 100 ha zouden op één na alle deelgebieden zonder reservaat afval-

len, 

 

4 Het geheel van deelpopulaties voldoet aan de kenmerken van een netwerkpopulatie waar-

binnen voldoende onderlinge uitwisseling van individuele vogels tussen de deelpopulaties 

mogelijk is, 
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5 De oppervlaktes van de verschillende weidevogelmozaïekgebieden (deelgebieden) liggen 

tussen 220 en 411 ha en zijn in principe groot genoeg om levensvatbare Gruttopopulaties te 

kunnen herbergen. De totale beheerde oppervlakte van 1.858 ha fungeert als een netwerk-

populatie en voldoet aan de streefwaarde van tenminste 1.000 ha. In de volgende punten 

blijkt of het broedbiotoop van voldoende kwaliteit is, 

 

6 De oppervlakte van het ongestoorde gebied binnen het totale werkgebied van 5.100 ha is 

1.750 ha en haalt daarmee heel ruim zowel de minimumwaarde van 250 ha van een open 

en rustig weidevogellandschap als de streefwaarde van tenminste 1.000 ha. Voor het totaal 

aan Gruttoparen is ruim voldoende ongestoorde oppervlakte aanwezig. De openheid van 

het landschap van 38% is maar net voldoende om een stabiele Gruttopopulatie te herber-

gen, maar is mogelijk onvoldoende om populatiegroei mogelijk te maken, 

 

7 Het waterpeil in het agrarisch gebied is met een drooglegging van meer dan een meter ver-

re van optimaal. Aan het optimale waterpeil voor de Grutto wordt alleen in de reservaten 

Skrok en Skrins voldaan en voor de Watersnip-groep alleen op Skrins. 

In 4 van de 6 deelgebieden is er te weinig plasdras vergeleken met de norm van 0,5 ha per 

100 ha beheer. In 2 deelgebieden is de oppervlakte ruim voldoende maar is de ligging soms 

minder gunstig (langs een autoweg), 

 

8 Qua gebiedsproces laat de samenwerking tussen de ANV, Vogelwachten en TBO nog te 

wensen over.  

 

9 In het CBP ontbreekt een kwantitatieve onderbouwing op het vlak van openheid, rust, wa-

terpeilen, reproductie, predatiedruk en onderdelen van het mozaïekbeheer zoals de opper-

vlakte beweiding en de bereikbaarheid van het kuikenland (via BoM). En het is niet duidelijk 

of een evaluatie van de effectiviteit van het gevoerde beheer in voorgaande jaren in het plan 

is betrokken  

 

10 In de helft van de deelgebieden wordt niet voldaan aan de kuikenlandnorm van 1,4 ha per 

Gruttopaar en niet aan de norm van 1 ha kruidenrijk grasland per paar. In 2 van de 3 gebie-

den waar wel voldoende kuikenland is, is dat dankzij de aanwezigheid van reservaten. De 

provincie stelt als norm voor kruidenrijk grasland een oppervlakte van 0,4 ha. Hier wordt in 

alle deelgebieden aan voldaan. Op het boerenland sluit de ligging van het kuikenland vaak 

slecht tot matig aan bij de ligging van de Gruttoterritoria of het ligt te veel in verstoord ge-

bied,  

 

11 Van de bemesting is alleen iets bekend over de oppervlakte waarop vaste mest wordt uitge-

reden. Deze varieert in 2012 tussen 11 en 45% van de beheerde oppervlakte. In de helft 

van de deelgebieden komt een derde deel of meer onder de vaste mest, in de andere helft 

niet meer dan 11-17%. Het eerste is redelijk; het tweede is erg krap. Het probleem ligt voor-

namelijk op het boerenland. 

De zuurgraad is doorgaans op het regulier bemeste boerenland geen probleem. De zuur-

graad in de reservaten is goed. 

Het bemestingsniveau op het boerenland is doorgaans zo hoog dat zich geen kruiden- en 

structuurrijke vegetatie ontwikkelt. In hoeverre in het maaidatumland minder wordt bemest 

om kruidenrijke vegetatie te ontwikkelen, is niet bekend. In de reservaten is het bemes-

tingsniveau zo laag dat over het algemeen kuikenland met een hoge kwaliteit wordt gereali-

seerd. Wel is de hoeveelheid bodemleven aan de krappe kant, 
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12 Voor zover er gegevens beschikbaar zijn, lijkt het erop dat het oppervlakteaandeel bewei-

ding in de reservaten met 10-20% van de oppervlakte een aandeel van een derde van de 

oppervlakte lang niet haalt en dus ruim te laag is. Van het boerenland is geen informatie 

over beweiding, 

 

13 Uit onderzoek in het reservaat Skrok en omliggend boerenland met collectief beheer bleek 

dat de Kievit in 2009 ruim onvoldoende reproductie had en dat die van de Grutto amper vol-

doende was om de populatie in stand te houden. Het grootste knelpunt was predatieverlies 

onder de kuikens. Het onderzoek wijst in de richting dat extensief beheer alléén niet vol-

doende lijkt om voldoende reproductie bij de Grutto (en Kievit) te realiseren, 

 

14 Een samenhangend en compleet predatiebeheerplan ontbreekt in alle zes CBP’s. De on-

derbouwing van aard en omvang van de predatie en de effectiviteit van de ingezette maat-

regelen laat nog veel te wensen over. Er is een goed besef dat predatiebeheer niet losge-

zien moet worden van verbetering van het broedbiotoop. 

 

4.5 Verbeterpunten 

1 In het tweederde deel van het gebied waar nog geen collectief beheer wordt gevoerd, is het 

wenselijk om clusters met Grutto’s (en andere weidevogels) met voorrang bij het beheer te 

betrekken, 

 

2 Het is wenselijk om vooral in het deelgebied Hidaard extra moeite te doen de Gruttoaantal-

len te vergroten, 

 

3 Het is wenselijk extra inspanningen te verrichten om de openheid van het landschap te 

vergroten, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk wegbeplanting en andere beplantingen buiten 

de bebouwing te verwijderen. Erfbeplanting zou zoveel mogelijk geknot kunnen worden,  

 

4 Het is wenselijk het maximaal mogelijke te doen om waterpeilen in het boerenland te ver-

hogen, waar mogelijk op polderniveau. Tenminste zou ernaar gestreefd moeten worden om 

het peil na het uitvoeren van de voorjaarswerkzaamheden flink te verhogen, in complete 

peilvakken, in laagten, afzonderlijke sloten en met plasdras. Andere mogelijkheden zijn het 

dichtzetten  en volpompen van greppels. Zeker in droge voorjaren verdient dit aandacht.  

Op Skrok zou het peil lokaal tot in het maaiveld moeten voor de zeer kritische weidevogels. 

In 4 van de 6 deelgebieden is het wenselijk extra plasdras te realiseren. Als locatie dient 

het ongestoorde deel van het landschap te worden gekozen, 

 

5 Het is wenselijk dat op het boerenland de oppervlakte met vaste mest flink toeneemt. Alter-

natieven voor slecht beschikbare vaste rundermest zijn goed gerijpte paardenmest, groen-

compost en de dikke fractie van gescheiden drijfmest  (Jonge Poerink 2008).  

Groencompost en de dikke fractie van gescheiden drijfmest zijn ook mogelijkheden om de 

gewenste stimulering van het bodemleven in de reservaten te realiseren zonder de gras-

productie te veel te vergroten (Beekman et al. 2010), 

 

6 In de deelgebieden met te weinig kuikenland moet meer kuikenland worden gecontrac-

teerd. Een alternatief is dat met een voldoende hoog BTS of met behulp van BoM wordt 

aangetoond dat dat niet nodig is.  

Zeker zo belangrijk is dat het kuikenland goed aansluit op de ligging van de territoria en niet 

in verstoord gebied ligt, 
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7 Het is wenselijk dat de oppervlakte beweiding in de reservaten toeneemt tot een derde deel 

van de oppervlakte. Een alternatief is beweiding toe te passen op het boerenland direct 

aangrenzend aan het reservaat. Dit kan wenselijk zijn als de nestdichtheid in het reservaat 

te hoog is om meer te beweiden. 

Het is wenselijk ook de oppervlakte beweiding op het boerenland te gaan registreren, 

 

8 Om de reproductie van Kievit en Grutto op voldoende hoog peil te krijgen is het nodig ver-

dergaande maatregelen te nemen voor verbetering van het broedhabitat (zie hierboven) en 

het predatiebeheer te verbeteren volgens de nieuw ontwikkelde richtlijnen Predatieproble-

matiek (zoals het landschap minder geschikt maken voor predatoren, nestbezoek minimali-

seren en de bestrijding van Vos en Zwarte kraai verbeteren, zie Oosterveld 2011a), 

 

9 Het is wenselijk dat de samenwerking tussen de ANV, Vogelwachten en TBO verbetert. Zo 

zou voldoende beweiding op het boerenland rondom de reservaten de kwaliteit van het 

weidevogelgebied als geheel verbeteren, net zoals plasdras in de reservaten ook voor de 

vogels op het boerenland functioneel is, 

 

10 Het is wenselijk dat in het CBP de toestand op het vlak van openheid, rust, drooglegging, 

beweiding en bereikbaarheid van het kuikenland met kaarten en kwantitatieve berekenin-

gen duidelijk wordt gemaakt, en dat gegevens verzameld en gepresenteerd worden over 

reproductie en predatiedruk, 

 

11 Gegevens over aard en omvang van de predatiedruk dienen te worden ingebouwd in een 

samenhangend en compleet predatiebeheerplan met een goede onderbouwing van de 

noodzaak en effectiviteit van de in te zetten maatregelen. Hierbij is het aan te bevelen het 

advies Predatieproblematiek te volgen (Oosterveld 2011a). 

 

4.6 Kansen 

1. Als compensatie van het verlies van weidevogelgebieden door ruimtelijke ontwikkelingen 

rond Leeuwarden (de Haak, nieuwbouw) is de afgelopen jaren geïnvesteerd in weidevo-

gelbeheer in de regio rond Wommels. In de nabije toekomst gaat hier waarschijnlijk nog 

meer compensatie plaatsvinden. Door de locatiekeuze goed aan te laten sluiten op het 

weidevogellandschap (bijvoorbeeld in dit voorbeeldgebied) kunnen de verschillende initia-

tieven elkaar versterken, 

 

2. In de discussies rond de toekomst van de weidevogels in Fryslan speelt het idee van de J 

van Jorwert als toekomstig weidevogelgebied dat helemaal voor de weidevogels ingericht 

en beheerd wordt. Jorwert ligt op korte afstand van het voorbeeldgebied Wom-

mels/Bolsward, waardoor dit voorbeeldgebied in deze discussie al gauw in beeld is als een 

gebied met kansen, 

 

3. Recent heeft de gemeente Littenseradiel er blijk van gegeven beleid te willen ontwikkelen 

voor weidevogelbescherming. De eerste invulling daarvan (ontwikkelen van een kleine J 

van Jorwert als verbinding tussen de weidevogelreservaten Skrok, Sklris en Lionserpolder, 

waarbinnen schaalvergroting in de landbouw beperkt wordt) is politiek gesneuveld, maar 

de ambities van de gemeente kunnen het realiseren van een vitaal weidevogellandschap 

ondersteunen, 
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4. In de omgeving van het voorbeeldgebied Wommels/Bolsward liggen meer weidevogelland-

schappen, zoals in het zuiden rond Idzegea en in het noorden rond Blessum. De weidevo-

gellandschappen kunnen elkaar versterken door uitwisseling van individuele broedvogels 

die in uitzonderlijke gevallen hun nieuwe broedgebied op vergelijkbaar grote afstand zoe-

ken. De nabije ligging biedt ook mogelijkheden om deze hoek van Fryslân als attractief 

Fries weidelandschap met een rijke cultuurhistorie neer te zetten. 
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5 Voorbeeldgebied Súdwesthoeke 

5.1 Gebiedsschets 

Dit voorbeeldgebied is gelegen in het zuidwesten van Fryslân in de vierhoek Workum-

Bolsward-Sneek-Heeg (figuur 5-1). Het grenst aan de noordkant aan het voorbeeldgebied Bol-

sward/Wommels. Het betreft de overgang van de zware kleigronden van de Greidhoeke in het 

noordelijk deel naar de klei-op-veengronden van het Lege Midden in het zuiden, met het com-

plex van meren aan de noordkant van De Fluezen. Aan de westzijde wordt het gebied be-

grensd door de drukke provinciale weg tussen Bolsward en Warkum en aan de oostzijde door 

de provinciale weg tussen Spannenburg en Sneek. In het noorden vinden we de karakteristieke 

onregelmatige blokverkaveling van het voormalige kwelderlandschap; in de omgeving van de 

meren gaat dit over in een patroon met een meer opstrekkende verkaveling op de klei-op-

veengronden. 

 

Onder de vlag van de ANV Súdwesthoeke werken de boeren, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, 

Vogelwachten en wildbeheerseenheden samen in het weidevogelbeheer (zie Súdwesthoeke 

2012). Op het boerenland doen de boeren sinds een aantal jaren aan collectief weidevogelbe-

heer met financiering uit de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Binnen het 

gebied liggen ook een aantal weidevogelreservaten van Staatsbosbeheer (De Pine. Lange-

hoek, Pikesyl, Gouden Boaiem) en It Fryske Gea (Mûntsebuorsterpolder, De Ryp) die deels al 

tientallen jaren gericht voor weidevogels worden beheerd en deels in het kader van landinrich-

tingsprojecten recent zijn gerealiseerd (Langehoek, Mûnstebuorsterpolder, De Ryp). In het 

deelgebied Idzegea is de Skriezekrite Idzegea al een aantal jaren voorloper op het vlak van 

gebiedsgericht weidevogelbeheer met een intensieve en planmatige aanpak. 

 

Het voorbeeldgebied is in totaal 10.500 ha groot (tabel 5-1). Het omvat acht deelgebieden 

waarvan in vier collectief weidevogelbeheer wordt gevoerd.  

Tabel 5-1 – Deelgebieden met de oppervlaktes van het werkgebied, de oppervlaktes die in 2012 onder collectief be-

heer of reservaat vallen en de aantallen Gruttoparen op de beheerde oppervlakte. Bron: Súdwesthoeke 2012, Provins-

je Fryslân 2011 

Deelgebied Oppervlakte 

werkgebied 

(ha) 

Oppervlakte in 

beheer in 2012 

Waarvan 

reservaat 

% in beheer 

van werk-

gebied 

Aantal Grut-

toparen 2011 

per 100 ha 

Idzegea 1.856 1.444 170 77 24 

Nijhuizum-Parrega-Hieslum 840 446 41 53 23 

Dedgum 863 192 0 22 23 

Abbega 1.437 284 35 19 20 

      

Bolsward-Blauwhús 1.851 0 0 0 14* 

Sneek 352 0 0 0 6* 

IJlst-Heeg 2.036 0 0 0 13,5* 

Woudsend 1.217 0 185 0 12* 

      

Totaal 10.456 2.551 431 24 n.v.t. 

 * deze dichtheden betreffen het hele deelgebied en zijn niet goed vergelijkbaar met de dichtheden bij het collectief 

beheer in de andere deelgebieden 
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Figuur 5-1 Voorbeeld van het weidevogellandschap in het gebied Súdwesthoeke met reservaten en agrarische weide-

vogelgebieden en clusters van Gruttoterritoria. In de kaart is het geplande beheer voor 2012 weergegeven en ook de 

onderlinge afstanden tussen de Gruttoclusters. Voor de deelgebieden zonder collectief beheer zijn de Gruttoclusters 

afgeleid van de Gruttokaart van 2009 van de Provinsje en schematisch met cirkels per telgebied weergegeven. Hoe 

groter het rondje, hoe meer Grutto’s. Bron: De Súdwesthoeke 2012, Provinsje Fryslân  
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De vier deelgebieden zonder collectief beheer worden in deze analyse betrokken omdat van 

deze deelgebieden wel informatie beschikbaar is over het voorkomen van weidevogels (Pro- 

vinsje Fryslân 2011) en ze daardoor geschikt zijn om de kwaliteiten als weidevogellandschap 

over een grotere oppervlakte te analyseren dan alleen de deelgebieden met collectief beheer. 

Uit de overige vier deelgebieden is geen informatie over inrichting en beheer. De vier deelge-

bieden met collectief beheer beslaan 5.000 ha. De deelgebieden, hun oppervlaktes en de op-

pervlaktes in beheer zijn opgesomd in tabel 5-1. Op 24% van het totale gebied wordt in 2012 

weidevogelbeheer gevoerd in de vorm van reservaatbeheer of collectief agrarisch beheer. Er 

zijn grote verschillen in deelname met de grootste deelname in Idzegea en Nijhuizum-Parrega-

Hieslum met 77 en 53%. Op het grootste deel van de oppervlakte wordt legselbeheer toege-

past. 16% Van de beheerde oppervlakte (431 ha) wordt gevormd door weidevogelreservaten 

van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. 

 

In de omgeving liggen nog meer gebieden met weidevogels waar collectief beheer wordt ge-

voerd. Voor deze studie zijn de deelgebieden geselecteerd die op de Gruttokaart uit de Evalua-

tie van het Wurkplan Greidefûgels (Provinsje Fryslân 2011) hoge dichtheden in de regio scoor-

den. 

 

5.2 Toepassing selectiecriteria 

In het navolgende worden de selectiecriteria voor Gruttodichtheid, netwerkpopulatie, gebieds-

omvang, openheid en rust en gebiedorganisatie en de vuistregels voor beheer en inrichting 

toegepast.  

Ruimtelijk criterium 1: Gruttodichtheid tenminste 10 broedparen per 100 ha 

De gemiddelde Gruttodichtheid varieert in de deelgebieden van 6 tot 23 broedparen per 100 

ha4 (tabel 5-1). Van de deelgebieden met collectief beheer lijken de gegevens vollediger dan 

van de deelgebieden zonder collectief beheer. De gemiddelde Gruttodichtheid in de deelgebie-

den met collectief beheer is 22 broedparen per 100 ha en varieert tussen 20 en 23. In de deel-

gebieden Idzegea, Nijhuizum-Parrega-Hieslum, Abbega en Woudsend zijn de dichtheden me-

de dankzij de aanwezigheid van reservaat.  

 

Conclusie: Alle deelgebieden met collectief beheer halen de norm van 10 broedparen per 100 

ha ruim. Dat geldt ook als een hogere norm van 15 of 20 broedparen wordt gehanteerd. De 

overige deelgebieden zonder collectief beheer halen ook de ondergrens van 10 broedparen per 

100 ha, met uitzondering van het deelgebied Sneek, hoewel de telgegevens in deze deelge-

bieden minder volledig lijken dan die van de deelgebieden met collectief beheer.  

Ruimtelijk criterium 2: Netwerkpopulatie: afstand tussen deelpopulaties < 2 km 

In het totale gebied van 10.500 ha waren er in 2011 ca 75 clusters van Gruttoterritoria die in 

omvang variëren van 2 tot 46 territoria (figuur 5-1). Van de 75 waren er 12 groter dan 10 paren; 

van de clusters met meer dan 20 paren lagen er vier in reservaten (De Pine, Gouden Boaiem, 

Langehoek, De Ryp) en één op boerenland (bij Hieslum)  De clusters zijn op te vatten als deel-

populaties. De (kortste) onderlinge afstanden tussen de deelpopulaties zijn 130-1.450 m.  

 

Conclusie: Het geheel van deelpopulaties voldoet aan de kenmerken van een netwerkpopulatie 

waarbinnen voldoende onderlinge uitwisseling van individuele vogels tussen de deelpopulaties 

mogelijk is. 

                                                      
4
 Er zijn enige twijfels over de betrouwbaarheid van de opgegeven aantallen broedparen en/of nesten. Geruchten doen 

de ronde dat voor het boerenland soms nesten op kaart werden ingetekend die er in werkelijkheid niet waren. 



 

 

42 A&W-rapport 1753  Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân 

Ruimtelijk criterium 3: Omvang weidevogelmozaïekgebied tenminste 170 ha, liefst 1.000 

ha 

Het weidevogelmozaïekgebied (agrarische weidevogelgebied en reservaat tezamen) beslaat 

een totale oppervlakte van 2.551 ha (de oppervlakte in beheer in tabel 5-1). In de deelgebieden 

Dedgum en Nijhuizum ligt een oppervlakte van 638 ha min of meer aaneengesloten weidevo-

gelmozaïekgebied dat aan de oostkant van de Aldegeaster Brekken overgaat in 1.444 ha aan-

eengesloten mozaïekgebied van de Skriezekrite Idzegea. Het deelgebied Abbega bestaat uit 

vier versnipperde deelgebiedjes die allemaal kleiner zijn dan 170 ha. Met deze oppervlaktes 

voldoen drie van de vier mozaïekgebieden aan de minimumomvang van 170 ha. Met een op-

pervlakte van 2.082 ha voldoen de deelgebieden Dedgum, Nijhuizum en Idzegea gezamenlijk 

aan de streefoppervlakte van tenminste 1.000 ha (min of meer) aaneengesloten.  

 

Conclusie: De oppervlaktes van de weidevogelmozaïekgebieden in Dedgum, Nijhuizum en 

Idzegea zijn in principe groot genoeg om levensvatbare Gruttopopulaties te kunnen herbergen. 

De mozaïekgebieden in Abbega voldoen niet aan de minimumoppervlakte van 170 ha. Omdat 

de verschillende deelpopulaties in het gebied allemaal binnen 1.100 van elkaar liggen, kunnen 

in principe in de deelgebiedjes toch vitale Gruttopopulaties voortbestaan. Omdat de deelpopu-

laties functioneren in een netwerkpopulatie, voldoen de beheerde gebieden als geheel met een 

totale oppervlakte van 2.551 ha aan de streefwaarde van tenminste 1.000 ha weidevogelmoza-

ïekgebied. Uit de verdere analyse zal blijken of het broedbiotoop in de verschillende mozaïek-

gebieden voor vitale populaties van voldoende kwaliteit is. 

Ruimtelijk criterium 4:  Weidevogellandschap van openheid en rust tenminste 250 ha, 

liefst 1.000 ha  

In figuur 5-2 is weergegeven welk deel van het totale gebied onder de invloed van verstorings-

bronnen staat en waar het broedbiotoop vanuit dit criterium dus niet optimaal voldoet. Van de 

totale oppervlakte van 10.500 ha is 6.672 ha verstoord en 3.828 ha ongestoord (38%). In de 

figuur is te zien dat het grootste deel van de Gruttonesten zich in het ongestoorde gebied be-

vindt. Alle ongestoorde gebieden liggen binnen 2-4 km van elkaar, dus er is goede uitwisseling 

van individuele vogels tussen de ongestoorde gebieden mogelijk. Op het punt van verstoring 

wordt dus ruim voldaan aan zowel de minimumomvang van 250 ha, als de streefwaarde van 

minimaal 1.000 ha. Uit GIS-berekeningen blijkt dat 39% van het gebied als geheel, inclusief 

een omtrek van 1 km er omheen, vrij is van verstoring door opgaande landschapselementen 

(‘de openheid is 39%’). Dit percentage varieert voor de 8 deelgebieden tussen 26 en 49%. Eén 

deelgebied (Sneek) voldoet met 26% niet aan de ondergrens van 35%; vier zitten rond die 35% 

en drie erboven.  

 

Conclusie: De oppervlakte open en rustig landschap voldoet met 3.828 ha zeer ruim aan de 

minimumoppervlakte van 250 ha en ook aan de streefwaarde van tenminste 1.000 ha van het 

weidevogellandschap. De openheid is met gemiddeld 39% maar net voldoende voor stabiele 

Gruttopopulaties maar te laag voor populatiegroei (tenzij de overige habitatkwaliteit zeer hoog 

is). Voor populatiegroei is in principe een openheid van 50% noodzakelijk. 
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Figuur 5-2 Openheid en rust in het weidevogellandschap Súdwesthoeke in relatie tot ligging van de Gruttoterritoria 

2011 (voor zover bekend). De roze gebieden geven het deel van het gebied weer dat onder verstorende invloed staat 

van opgaande begroeiing, bebouwing en infrastructuur 
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Criterium 5: Gebiedsproces 

In het gebied is de ANV De Súdwesthoeke actief. ANV De Súdwesthoeke is ook de Ge-

biedscoördinator die verantwoordelijk is voor het Collectief beheerplan. De gebiedscoördinator 

werkt volgens de richtlijnen van het Kwaliteitshandboek gebiedscoördinatie, waarin de interne 

processen, taken en verantwoordelijkheden zijn uitgeschreven voor het opstellen van een CBP. 

Het kwaliteitshandboek werkt niet met een planmatig ontwerp van het beheersmozaïek volgens 

vuistregels. De Provinsje geeft wel een aantal vuistregels voor mozaïekkwaliteit waarvan men 

in het CBP moet laten zien in hoeverre het voorgestelde mozaïek daaraan voldoet. Deze vuist-

regels komen voor een aanzienlijk deel overeen met de vuistregels uit het rapport Selectie, 

beheer en inrichting (Oosterveld 2012), maar schieten op enkele punten tekort (bijvoorbeeld 

voor het oppervlakteaandeel beweiding). In het CBP worden alleen de beschikbare hoeveel-

heid kuikenland per Gruttopaar gepresenteerd en het aantal plasdrasplekken (De Súdwesthoe-

ke 2012). Alleen de Skriezekrite Idzegea presenteert een uitgebreid overzicht van de grasland-

toestand gedurende het broedseizoen. 

 

Kwantitatieve onderbouwingen van de gebiedskwaliteit op het vlak van openheid, rust, water-

peilen, reproductie, predatiedruk en onderdelen van het mozaïekbeheer zoals de oppervlakte 

beweiding en de bereikbaarheid van het kuikenland (via BoM) ontbreken voor alle deelgebie-

den met uitzondering van Skriezekrite Idzegea. En het is voor de meeste deelgebieden niet 

duidelijk of een evaluatie van de effectiviteit van het mozaïek van de voorgaande jaren in het 

nieuwe plan is betrokken. Daarmee schiet het planproces in de meeste deelgebieden op een 

aantal belangrijke punten nog te kort. De beheermozaïeken in de verschillende deelgebieden 

voor 2012 zijn soms tot stand gekomen in overleg met de Vogelwachten (De Súdwesthoeke 

2012). De samenwerking met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea is nog beperkt, maar weer 

met uitzondering van Idzegea, waar Staatsbosbeheer meedraait in de Skriezekrite. In de ande-

re deelgebieden ontbreken zelfs de weidevogelgegevens in de inliggende reservaten. In idze-

gea wordt in voorkomende gevallen ook overleg gevoerd met de gemeente Wymbritseradiel, 

Wetterskip Fryslân, Provinsje Fryslân LTO-afdeling Wymbritseradiel en het recreatieschap 

Marrekrite.  

 

Om de ambities van de Skriezekrite voor de samenwerking in het gebied kracht bij te zetten 

hebben de gezamenlijke partijen in 2010 een gebiedsplan gemaakt en een intentieverklaring 

ondertekend. Het detailniveau van de gepresenteerde informatie in Idzegea is soms hoog. Zo 

geven ze de graslandtoestand op verschillende momenten in het broedseizoen in relatie tot de 

beschikbaarheid van kuikenland voor Gruttopullen, inclusief de kruidenrijkdom. 

 

In drie van de vier deelgebieden met een CBP zijn mozaïekregisseurs actief. Het CBP vermeldt 

dat voor Dedgum nog een mozaïekregisseur wordt gezocht. 

 

Het toepassen van het computerprogramma BoM geeft er blijk van dat men openstaat voor een 

objectieve, externe toets van de kwaliteit van het voorgenomen mozaïekbeheer. Er zijn echter 

nogal wat gegevens van de graslandtoestand voor nodig en men moet zich nogal wat moeite 

getroosten voordat het werkt. Alleen voor Idzegea is een toetsing met BoM uitgevoerd van het 

voorgenomen beheer van 2012 (de voortoets). Voor de overige deelgebieden uit het CBP niet. 

 

Conclusie: Qua gebiedsproces kan de Skriezekrite Idzegea gelden als een schoolvoorbeeld 

van samenwerking. Onder aanvoering van twee enthousiaste mozaïekregisseurs wordt inten-

sief samengewerkt tussen de Vogelwachten, de ANV, de WBE en SBB, op alle fronten van het 

mozaïekontwerp, lastminutebeheer, predatiebeheer, het beheer van de inliggende reservaten, 

herstellen van openheid, etc. Waar nodig wordt met andere organisaties als de Provinsje, ge-

meente, Wetterskip en Marrekrite overleg gevoerd. In de andere deelgebieden komt de sa-
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menwerking nog niet veel verder dan een jaarlijks overleg tussen de boeren, WBE’ers en de 

Vogelwacht en is tijdens het broedseizoen een mozaïekregisseur meer of minder actief. Over-

leg met de TBO vindt nog slechts incidenteel plaats. 

In het CBP ontbreekt een kwantitatieve onderbouwing op het vlak van openheid, rust, waterpei-

len, reproductie, predatiedruk en onderdelen van het mozaïekbeheer zoals de oppervlakte 

beweiding en de bereikbaarheid van het kuikenland (via BoM). En het is niet duidelijk of een 

evaluatie van de effectiviteit van het gevoerde beheer in voorgaande jaren in het plan is be-

trokken. Alleen Skrizekrite Idzegea geeft kaarten met te verwijderen bosopslag en te maaien 

rietstroken (in het kader van het pilotproject Predatieproblematiek Fryslân), BTS-gegevens over 

reproductie, beschikbaarheid van kruidenrijk kuikenland, beweid grasland en informatie over 

nestverliezen als gevolg van predatie. Als externe toets van de mozaïekkwaliteit 2012 hebben 

ze een voortoets met BoM (laten) uitvoeren. 

5.3 Toepassing beheersrichtlijnen 

5.3.1 Waterpeil 

In figuur 5-3 is de drooglegging opgenomen. Hieruit kan worden afgelezen waar (grofweg) aan 

de optimale waterpeilen voor de Grutto-groep (beheersrichtlijn voorjaarspeil 20-40 cm –mv) en 

de Watersnip-groep (voorjaarspeil 0-40 cm –mv) wordt voldaan. Het optimale peil voor de Grut-

to blijkt alleen te worden benaderd in de reservaten Gouden Boaiem, De Pine, Langehoek, De 

Ryp, Mûntsebuorsterpolder en enkele locaties op het boerenland zoals de Van Ommenpolder, 

bij Parrega en Hielsum, bij Heeg, IJlst en Gaastmeer. Hoger dan 40 cm beneden het maaiveld 

staat het peil doorgaans niet. Voor de Watersnip-groep zijn alleen voldoende hoge peilen in de 

reservaten Gouden Boaiem, De Pine, De Ryp en de Mûntsebuorsterpolder, in sommige stukjes 

boezemland en in een gebiedje ten oosten van Heeg. In het agrarisch weidevogelgebied is de 

drooglegging voor het overgrote deel meer dan een meter. Een drooglegging van 40-80 cm is 

op het boerenland maar op een heel klein deel van de oppervlakte te vinden, tussen Aldegea 

en Idzegea, op Sânfurd, bij Gaastmeer, Heeg, Parrega en IJlst. Het (langjarig) voorkomen van 

Gruttoclusters duidt er op dat bij diepe ontwatering met goed beheer nog redelijke broeddicht-

heden te handhaven waren, maar met trend van droge voorjaren van de laatste jaren is dit een 

riskante strategie. Doorslaggevend is of voldoende vliegvlugge jongen worden voortgebracht 

en hier zijn buiten Idzegea geen gegevens van (in Idzegea zat het in 2010 en 2011 op de grens 

van het minimaal noodzakelijke voor op peil houden van de populatie met een BTS van 50-

65%, zie verderop). 

 

Conclusie: Het waterpeil is in het overgrote deel van het agrarisch gebied met een droogleg-

ging van meer dan een meter verre van optimaal. Aan het optimale waterpeil voor de Grutto 

wordt alleen in de reservaten en enkele kleine deelgebiedjes op het boerenland voldaan. Voor 

de Watersnip-groep is alleen in enkele reservaten een voldoende hoog waterpeil en in enkele 

boezemlandjes. Al is de habitatkwaliteit op andere punten (openheid, graslandbeheer, preda-

tiedruk) op orde, bij de recente trend van droge voorjaren vormen de lage landbouwpeilen een 

extra risico voor succesvol broeden. 

5.3.2 Bodemkwaliteit  

Van de bemesting en de bekalking is alleen iets bekend over de oppervlaktes waarop vaste 

mest wordt uitgereden (tabel 5-2). Het aandeel van de beheerde oppervlaktes met vaste mest 

varieert tussen 16 en 29% (dit is inclusief de reservaten). Er is geen vuistregel voor het opper-

vlakteaandeel, maar 16-18% In Dedgum en Nijhuizum is wel weinig. Gezien het feit dat moder-

ne stalsystemen in de melkveehouderij nauwelijks nog vaste mest produceren (Oosterveld 
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Figuur 5-3 Drooglegging in het weidevogellandschap Súdwesthoeke in relatie tot ligging van de Gruttoterritoria 2011 

(voor zover bekend). Drooglegging is de ligging van het maaiveld ten opzichte van de polderpeilen in het gebied (win-

terpeil 2010. Gegevens Wetterskip Fryslân). Een drooglegging van -49 cm wil zeggen dat het polderpeil 49 cm bene-

den het maaiveld staat 

 



 

 

A&W-rapport 1753  Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân 47 

2009), is de 27 en 29% van Abbega en Idezega redelijk. De reservaten nemen hierbij een be-

langrijk deel voor hun rekening, maar in Idzegea wordt ook op een redelijk deel van het boeren-

land (op 260 ha van de 306 ha maaidatumland) vaste mest uitgereden. 

Tabel 5-2 – Oppervlakte waarop in 2012 vaste mest wordt uitgereden in het gebied met collectief beheer in het weide-

vogellandschap Südwesthoeke. Bron: De Súdwesthoeke 2012  

Deelgebied Oppervlakte vaste mest 2012 (ha) % van beheerde oppervlakte 

Nijhuizum-Parrega-Hieslum 81 (incl. 41 ha reservaat) 18 

Dedgum 32 16 

Abbega 78 (incl. 35 ha reservaat) 27 

Idzegea 430 (incl. 170 ha reservaat) 29 

  

In het algemeen is op regulier onderhouden boerenland een goede pH geen probleem en ligt 

het P-Al-getal boven 27. In de reservaten krijgen de zuurgraad en bemesting de laatste jaren 

weer meer aandacht in het kader van de Opkrikplannen. De zuurgraad wordt regelmatig geme-

ten en zo nodig wordt bekalkt (Oosterveld 2006).  

 

Conclusie bodemkwaliteit: In twee van de vier deelgebieden met een CBP komt ongeveer een 

kwart van de beheerde oppervlakte onder de vaste mest, in de andere twee niet meer dan 16-

18%. Het eerste is redelijk; het tweede is erg krap. Het probleem ligt voornamelijk op het boe-

renland. 

De zuurgraad op het boerenland is normaal gesproken goed. In de reservaten wordt bekalkt 

als dat nodig is.  

5.3.3 Graslandbeheer en kuikenland 

In figuur 5-1 zijn ook de beheermozaïeken in de verschillende deelgebieden met collectief be-

heer weergegeven met onder andere de situering van het kuikenland. Tot kuikenland worden 

gerekend: maaidatumland, voorbeweid land met rustperiode, kruidenrijk weidevogelgrasland, 

kuikenstroken, extensieve beweiding, botanische randen, reservaat.  

In de CBP’s is voor ieder deelgebied een ambitie voor het te bereiken aantal Gruttoparen ge-

formuleerd.  

Tabel 5-3 – Oppervlaktes kuikenland in 2012 in de verschillende deelgebieden in het weidevogellandschap Súdwest-

hoeke. De oppervlaktes die aan de norm voldoen, zijn vet gedrukt. De norm voor totaal kuikenland is 1,4 ha per Grut-

topaar; de norm voor kruidenrijk kuikenland is 0,4 ha per Gruttopaar. Bron: De Súdwesthoeke 2012  

Deelgebied Aantal 

Grutto-

paren 

2011 

Ambitie 

aantal 

Grutto-

paren 

Oppervlakte kuikenland per 

Gruttopaar voor huidige  

populatie (ha) 

Oppervlakte kuikenland per 

Gruttopaar voor  

ambitiepopulatie (ha) 

 waarvan 

kruidenrijk 

 waarvan 

kruidenrijk 

Nijhuizum-Parrega-Hieslum 90 92 1,47 1,1 1,44 1,06 

Dedgum 44 44 0,95 0,09 0,95 0,09 

Abbega 48 79 3,2 2,1 1,9 1,3 

Idzegea 359 400 1,2 0,8 1,1 0,7 

 

In tabel 5-3 wordt samengevat in welke mate de geplande mozaïeken van 2012 aan de beno-

digde oppervlakte kuikenland voldoen, zowel voor de huidige populatie van 2011 als de geam-

biëerde populatie. 
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In het gebied Nijhuizum-Parrega-Hieslum is voldoende totaal en kruidenrijk kuikenland. Dit 

leunt voor ½ - 2/3 op reservaat. De aansluiting bij de verspreiding van de Grutto’s is daarom 

matig. Op het boerenland is niet altijd voldoende voorhanden op plekken met veel Grutto’s. 

In het deelgebied Dedgum wordt lang niet aan de kuikenlandnorm voldaan. De ligging van het 

kuikenland sluit wel redelijk aan bij de verspreiding van de Grutto’s. 

In Abbega (met het reservaat Pykesyl) is ruim genoeg kuikenland, zowel in totaal als de opper-

vlakte kruidenrijk. Dit komt voor 50 respectievelijk 80% voor rekening van het reservaat. Op het 

boerenland sluit de ligging matig tot slecht bij de verspreiding van de Grutto’s aan. Een belang-

rijk deel van het kuikenland ligt op meer dan 250 m van Gruttoclusters en soms ligt er zelfs een 

dorp tussen. 

In het deelgebied Idzegea is (net) niet voldoende totaal kuikenland maar wel voldoende krui-

denrijk kuikenland. Het leunt voor 60% respectievelijk 90% op reservaat. Een test van het 

voorgenomen mozaïekbeheer voor 2012 met behulp van BoM suggereert dan vanaf half mei 

voor 20% van de Gruttogezinnen en vanaf begin juni voor 40% van de gezinnen te weinig kui-

kenland beschikbaar is. De ligging van het kuikenland op het boerenland is wel goed. Het ligt 

allemaal binnen of direct aangrenzend aan Gruttoclusters. Op het boerenland is dus wel ruim 

te weinig kruidenrijk kuikenland beschikbaar.  

De reproductie van de Grutto wijst echter, ondanks het tekort aan kuikenland, op redelijke op-

groeicondities voor Gruttopullen in het gebied. In 2010 was het BTS 64%, in 2011 60% (De 

Súdhoeke 2012). Beide waarden liggen binnen het traject van 50-65%, dat nodig is om de po-

pulatie op peil te houden. 

 

Conclusie kuikenland en kruidenrijkdom: In de helft van de deelgebieden wordt niet voldaan 

aan de kuikenlandnorm van 1,4 ha per Gruttopaar; in één wordt niet voldaan aan de norm van 

0,4 ha kruidenrijk kuikenland per paar. In 3 van de 4 gebieden leunt de hoeveelheid kuikenland 

sterk op de aanwezigheid van reservaten en is er op het boerenland een tekort. In Dedgum en 

Idzegea sluit de ligging wel goed aan bij de verspreiding van de Grutto’s, maar in Abbega niet. 

Ondanks dat in Idzegea niet wordt voldaan aan de benodigde hoeveelheid kuikenland, lijkt de 

reproductie van de Grutto de laatste paar jaar voldoende om de populatie op peil te houden. 

Tabel 5-4 – Plasdras in het weidevogellandschap Súdwesthoeke in 2012. Bron: De Súdwesthoeke 2012  

Deelgebied opp. plasdras (ha) per 100 ha 

Nijhuizum-Parrega-Hieslum 2,2 

Dedgum 1,3 

Abbega 1,7 

Idzegea 0,7 

 

In alle vier deelgebieden ligt ruim meer plasdras dan de vuistregel van 0,5 ha per 100 ha, ver-

deeld over 10 locaties (tabel 4.4). De ligging in Abbega tegen het dorp aan is niet optimaal. In 

de overige deelgebieden liggen de plasdraslocaties prima op de ruimte, aansluitend op Grutto-

clusters.  

 

Conclusie plasdras: Vergeleken met de vuistregel van 0,5 ha per 100 ha beheer ligt er in alle 

vier deelgebieden ruim voldoende plasdras. Met uitzondering van Abbega is de ligging opti-

maal. 

 

Over beweiding is alleen informatie uit Idzegea uit 2009 en 2010. In de periode mei-begin juni 

werd in die jaren zo’n 220-290 ha beweid (inclusief de reservaten). Dit is 15-20% van de be-

heerde oppervlakte. Dit is ruim minder dan de vuistregel dat een derde deel van de oppervlakte 

beweid zou moeten worden. Er is geen informatie over de spreiding van de beweide oppervlak-

te. 
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Conclusie beweiding: In Idzegea wordt met beweiding op 15-20% van de beheerde oppervlak-

te een aandeel van 33% lang niet gehaald. Van de andere deelgebieden is geen informatie 

over beweiding. 

5.3.4 Predatiebeheer 

Predatiebeheerplan 

In de CBP’s staan paragrafen over predatiedruk met een opsomming van predatorsoorten en 

soms een beschrijving van de waargenomen predatie. De aandacht gaat vooral uit naar Vos, 

Zwarte kraai en Buizerd, en in Dedgum constateert men veel predatie vanuit de lokale reiger-

kolonie. Met uitzondering van Idzegea ontbreekt informatie over: 

 

 Predatieverliezen, 

 Aantallen en verspreiding van predatoren, 

 Aard en omvang van de predatie, 

 De belangrijkste predatoren, 

 Inzet en effectiviteit van vangmiddelen en –methoden, 

 De samenwerking met de WBE’s en TBO’s op het punt van predatiebeheer.  

 

Als enige beschikt Skriezekrite Idzegea over een predatiebeheerplan. In een analyse in het 

kader van een duidelijker beleid voor de Predatieproblematiek bij weidevogels in Fryslân werd 

dit plan als zorgvuldig en verregaand compleet beoordeeld en als voorbeeld voor andere 

Skriezekriten gesteld (Oosterveld 2011a).  

Volgens het gezamenlijke standpunt van de weidevogelorganisaties in Fryslân (Oosterveld 

2011a) zou verantwoord predatiebeheer de volgende elementen moeten bevatten: 

 

 Verbeteringen op alle fronten tegelijk: broedbiotoop, openheid landschap, predatiebeheer. 

 Openheid landschap verbeteren, 

 Verstoring minimaliseren, 

 Bestrijding van Vos en Zwarte kraai optimaliseren, 

 Verwijderen nestbomen Buizerd etc volgens protocol Predatieproblematiek (alleen in wei-

devogelkerngebieden, buiten broedseizoen, volgens wettelijke procedure). 

 

Skriezekrite Idzegea besteedt aan alle punten aandacht, met uitzondering van het minimalise-

ren van verstoring (door onder andere nestbezoek). Voor de andere deelgebieden ontbreekt 

informatie op de meeste punten (uiteraard met uitzondering van het mozaïekbeheer). Ten tijde 

van het opstellen van het CBP was het protocol Predatieprobelamtiek nog niet bekend 

 

Conclusie: Een samenhangend en compleet predatiebeheerplan ontbreekt voor drie van de 

vier deelgebieden. Er is nauwelijks of geen aandacht voor een integrale aanpak, herstellen van 

landschappelijke openheid, minimaliseren van verstoring of optimalisering van bestrijding van 

Vos en Zwarte kraai. Idzegea werkt volgens een verregaand compleet en zorgvuldig opgesteld 

predatiebeheerplan, dat model kan staan voor andere Skriezekriten. 

 

5.4 Conclusies  

1. Het begrippenkader dat met de Gezamenlijke verklaring in 2011 is gelanceerd, voldoet 

goed om de vereiste kwaliteiten van het weidevogellandschap in de Súdwesthoeke. te be-

schrijven. 
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2. Binnen het werkgebied van 10.500 ha van de ANV wordt op een kwart van de oppervlakte 

(2.551 ha) collectief weidevogelbeheer gevoerd. Binnen de deelgebieden met collectief be-

heer varieert de beheerde oppervlakte tussen 19 en 77%. 16% van de totale beheerde op-

pervlakte (431 ha) wordt gevormd door reservaat. De rest is agrarisch weidevogelbeheer.  

 

3. De gemiddelde Gruttodichtheid over de vier deelgebieden met collectief beheer is 22 

broedparen per 100 ha. Alle deelgebieden met collectief beheer halen de norm van 10 

broedparen per 100 ha ruim. Dat geldt ook als een hogere norm van 15 of 20 broedparen 

wordt gehanteerd. In drie van de vier deelgebieden dragen reservaten belangrijk bij aan de 

dichtheden.  

De overige deelgebieden zonder collectief beheer halen ook de ondergrens van 10 broed-

paren per 100 ha, met uitzondering van het deelgebied Sneek, hoewel de telgegevens in 

deze deelgebieden minder volledig lijken dan die van de deelgebieden met collectief be-

heer.  

 

4. Het geheel van deelpopulaties voldoet aan de kenmerken van een netwerkpopulatie waar-

binnen voldoende onderlinge uitwisseling van individuele vogels tussen de deelpopulaties 

mogelijk is. 

 

5. De aaneengesloten oppervlaktes van de weidevogelmozaïekgebieden in Dedgum, Nijhui-

zum en Idzegea zijn met 1.444, 446 en 192 ha in principe groot genoeg om levensvatbare 

Gruttopopulaties te kunnen herbergen. De mozaïekgebieden in Abbega voldoen niet aan 

de minimumoppervlakte van 170 ha. Omdat de verschillende deelpopulaties in Abbega 

echter allemaal binnen 1.100 van elkaar liggen, kunnen in principe in de beheerde deelge-

biedjes toch vitale Gruttopopulaties voortbestaan. Omdat de deelpopulaties functioneren in 

een netwerkpopulatie, voldoen de beheerde gebieden als geheel met een totale oppervlak-

te van 2.551 ha aan de streefwaarde van tenminste 1.000 ha weidevogelmozaïekgebied.  

 

6. De oppervlakte open en rustig landschap voldoet met 3.828 ha zeer ruim aan de mini-

mumoppervlakte van 250 ha en ook aan de streefwaarde van tenminste 1.000 ha van het 

weidevogellandschap. De openheid is met gemiddeld 39% maar net voldoende voor sta-

biele Gruttopopulaties maar te laag voor populatiegroei (tenzij de overige habitatkwaliteit 

zeer hoog is).  

 

7. Het waterpeil is in het overgrote deel van het agrarisch gebied met een drooglegging van 

meer dan een meter verre van optimaal. Aan het optimale waterpeil voor de Grutto wordt 

alleen in de reservaten en enkele kleine deelgebiedjes op het boerenland voldaan. Voor de 

Watersnip-groep is alleen in enkele reservaten een voldoende hoog waterpeil en in enkele 

boezemlandjes. 

 

8. Qua gebiedsproces kan de Skriezekrite Idzegea gelden als een schoolvoorbeeld van sa-

menwerking. Onder aanvoering van twee enthousiaste mozaïekregisseurs wordt op alle 

fronten intensief samengewerkt tussen de Vogelwachten, de ANV, de WBE en SBB en in-

cidenteel met andere organisaties als de Provinsje, gemeente, Wetterskip en Marrekrite. In 

de andere deelgebieden komt de samenwerking nog niet veel verder dan een jaarlijks 

overleg tussen de boeren, WBE’ers en de Vogelwacht en is tijdens het broedseizoen een 

mozaïekregisseur meer of minder actief. Overleg met de TBO vindt nog slechts incidenteel 

plaats. 

In het CBP ontbreekt een kwantitatieve onderbouwing op het vlak van openheid, rust, wa-

terpeilen, reproductie, predatiedruk en onderdelen van het mozaïekbeheer zoals de opper-
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vlakte beweiding en de bereikbaarheid van het kuikenland (via BoM). Alleen Skrizekrite Id-

zegea geeft op onderdelen aanvullende informatie. 

 

9. In twee van de vier deelgebieden met een CBP komt een kwart of meer van de beheerde 

oppervlakte onder de vaste mest, in de andere twee niet meer dan 16-18%. Het eerste is 

redelijk; het tweede is erg krap. Het probleem ligt voornamelijk op het boerenland.  

De zuurgraad op het boerenland is normaal gesproken goed. In de reservaten wordt be-

kalkt als dat nodig is.  

 

10. In de helft van de deelgebieden wordt niet voldaan aan de kuikenlandnorm van 1,4 ha per 

Gruttopaar; in één wordt niet voldaan aan de norm van 0,4 ha kruidenrijk kuikenland per 

paar. In 3 van de 4 gebieden leunt de hoeveelheid kuikenland sterk op de aanwezigheid 

van reservaten en is er op het boerenland een tekort. In Dedgum en Idzegea sluit de lig-

ging wel goed aan bij de verspreiding van de Grutto’s, maar in Abbega niet. Ondanks dat in 

Idzegea niet wordt voldaan aan de benodigde hoeveelheid kuikenland, lijkt de reproductie 

van de Grutto de laatste paar jaar voldoende om de populatie op peil te houden. 

 

11. Vergeleken met de vuistregel van 0,5 ha per 100 ha beheer ligt er in alle vier deelgebieden 

ruim voldoende plasdras. Met uitzondering van Abbega is de ligging optimaal. 

 

12. Een samenhangend en compleet predatiebeheerplan ontbreekt voor 3 van de 4 deelgebie-

den. Er is nauwelijks of geen aandacht voor een integrale aanpak, herstellen van land-

schappelijke openheid, minimaliseren van verstoring of optimalisering van bestrijding van 

Vos en Zwarte kraai. Idzegea werkt volgens een verregaand compleet en zorgvuldig opge-

steld predatiebeheerplan, dat model kan staan voor andere Skriezekriten. 

 

13. In Idzegea wordt met beweiding op 15-20% van de beheerde oppervlakte een aandeel van 

33% lang niet gehaald. Van de andere deelgebieden is geen informatie over beweiding. 

 

5.5 Verbeterpunten 

1. Uit een vergelijking tussen de Gruttokaart 2009 van de Provinsje en de gebieden met col-

lectief beheer blijkt, dat er nog verscheidene deelgebieden zijn waar niet aan collectief wei-

devogelbeheer wordt gedaan en waar nog redelijke aantallen Grutto’s zitten. Deze deelge-

bieden zouden zo gauw mogelijk bij het collectief beheer moeten worden betrokken. 

 

2. Het is wenselijk de weidevogelmozaïekgebieden in Abbega uit te breiden tot een minimum 

van 170 ha aaneengesloten oppervlakte, en liefst groter. 

 

3. Het is wenselijk extra inspanningen te verrichten om de openheid van het landschap te 

vergroten, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk wegbeplanting en andere beplantingen buiten 

de bebouwing te verwijderen. Erfbeplanting zou zoveel mogelijk geknot kunnen worden. 

 

4. Het is wenselijk het maximaal mogelijke te doen om waterpeilen in het boerenland te ver-

hogen, waar mogelijk op polderniveau. Tenminste zou ernaar gestreefd moeten worden om 

het peil na het uitvoeren van de voorjaarswerkzaamheden flink te verhogen, in complete 

peilvakken, in laagten, afzonderlijke sloten en met plasdras. Andere mogelijkheden zijn het 

dichtzetten en volpompen van greppels. Zeker in droge voorjaren verdient dit aandacht.  

In de reservaten zou nagegaan kunnen worden of er deelgebieden zijn waar het waterpeil 

tot in het maaiveld kan worden opgezet. 
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In Abbega zou de plasdras niet tegen het dorp aan, maar op de open ruimte moeten wor-

den gesitueerd. 

 

5. Het is wenselijk dat in de verschillenden deelgebieden de samenwerking tussen de ANV’s 

en met name de TBO’s verder verbetert. In Idzegea is dat al een heel eind op orde. 

Het is aan te bevelen dat in het CBP een verdere kwantitatieve weergave wordt opgeno-

men van openheid, rust, waterpeilen, beweiding, reproductie, predatiedruk en bereikbaar-

heid van het kuikenland (met behulp van BoM). Skriezekrite Idzegea is op een aantal van 

deze punten al een eind gevorderd. 

 

6. Het is wenselijk dat op het boerenland de oppervlakte met vaste mest flink toeneemt. Al-

ternatieven voor slecht beschikbare vast rundermest zijn goed gerijpte paardenmest, 

groencompost en de dikke fractie van gescheiden drijfmest (Jonge Poerink 2008).  

 

7. Het is wenselijk dat in Dedgum en Idzegea de hoeveelheid kuikenland wordt vergroot tot 

tenminste 1,4 ha per Gruttopaar en dat het kuikenland in Nijhuizum en Abbega beter aan-

sluit op de ligging van de Gruttoclusters. Toetsing met BoM kan hier inzicht in geven. Ge-

gevens uit Idzegea wijzen erop dat er mogelijk voldoende Gruttopullen groot komen om de 

populatie op peil te houden. Maar met meer kuikenland kan de stand niet alleen stabiel blij-

ven maar kan het gebied ook gaan fungeren als brongebied. 

 

8. Het is wenselijk dat er informatie verzameld gaat worden over het aandeel beweiding in de 

deelgebieden en dat ongeveer een derde deel van de oppervlakte wordt beweid. 

 

9. Het is aan te bevelen om net als in Idzegea ook voor de overige deelgebieden een breed 

opgezet predatiebeheerplan op te stellen als onderdeel van een totaalaanpak met verbete-

ring van het broedbiotoop. Hierbij is het aan te bevelen het advies Predatieproblematiek te 

volgen (Oosterveld 2011a). 

 

5.6 Kansen 

1. In de Ruiterpolder ten zuiden van Drylts hebben grondeigenaren belangstelling voor om-

schakeling naar weidevogelbeheer op een aanzienlijke oppervlakte. Dit zou een verster-

king van het weidevogellandschap in dit voorbeeldgebied betekenen.  
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6 Samenvattend overzicht 

6.1 Overzicht 

In tabel 6-1 zijn de resultaten van de drie voorbeeldgebieden samengevat. 

 

6.2 Algemene conclusies 

In deze paragraaf trekken we algemene conclusies, op basis van het overzicht over de drie 

voorbeeldgebieden gezamenlijk. 

 

1. Het begrippenkader dat met de Gezamenlijke verklaring in 2011 is gelanceerd, voldoet 

goed om de vereiste kwaliteiten van het weidevogellandschap in de drie voorbeeldgebie-

den. te beschrijven. 

 

2. Over het algemeen wordt in de voorbeeldgebieden voldaan aan de ruimtelijke eisen van 

het weidevogellandschap, weidevogelbeheermozaïeken en netwerkpopulaties, al is de 

openheid van het landschap kritisch. De verbeterpunten liggen vooral bij beheer- en inrich-

tingskwesties als waterpeil, plasdras, hoeveelheid en ligging van het kuikenland, bewei-

ding, bemesting met vaste mest en predatiebeheer. 

 

3. Alle gebieden voldoen ruim tot zeer ruim aan de vereisten van de minimale Gruttodichtheid 

van 10 broedparen per 100 ha, de netwerkpopulatiestructuur, de minimumomvang van het 

weidevogellandschap van 250 ha en de minimumomvang van het weidevogelbeheermoza-

ïek van 170 ha. De gebieden als geheel voldoen eveneens ruim aan de streefomvang van 

1.000 ha open en rustig weidevogellandschap, maar twee van de drie (Burdaard/Wyns en 

Wommels/Bolsward) halen de streefwaarde van tenminste 1.000 ha aaneengesloten wei-

devogelbeheermozaïek niet.  

 

4. De openheid van het landschap (de verhouding tussen open en besloten delen) is in twee 

van de drie gebieden als geheel (Burdaard/Wyns en Wommels/Bolsward) maar net vol-

doende voor stabiele Gruttopopulaties en in principe niet voor toename. Dat geldt ook voor 

de helft van alle deelgebieden. Hier is verbetering gewenst. 

 

5. In de meeste deelgebieden valt er nog veel te verbeteren aan de samenwerking tussen de 

gebiedspartijen. Dankzij zeer gemotiveerde gebiedsregisseurs loopt de samenwerking in 

de Skriezekriten Tusken Wâld en Ie en Idzegea goed. 

 

6. Met uitzondering van de reservaten is het waterpeil in alle gebieden verre van optimaal. 

Slechts een heel klein deel van het boerenland heeft een drooglegging van minder dan 50 

cm. In de helft van de gebieden voldoet de oppervlakte plasdras aan de vuistregel van 0,5 

ha per 100 ha, in de helft niet. Met lokale en tijdelijke peilverhoging, extra plasdras en 

greppelplasdras is al veel winst te behalen. 

 

7. Over het oppervlakteaandeel beweiding is, met uitzondering van Idzegea, geen informatie. 

 

8. In 2/3 van de deelgebieden is de oppervlakte kuikenland voor de Grutto voldoende, maar 

leunt dit vaak sterk op de bijdrage van reservaat. Hierdoor sluit in ¾ van de deelgebieden 

de verspreiding van het kuikenland niet goed aan bij de Gruttoclusters. 
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9. De bodemkwaliteit voor bodemfauna is op het boerenland doorgaans goed. In de reserva-

ten wordt ook steeds meer aandacht aan de bodemkwaliteit besteed. 

 

10. Met uitzondering van Skriezekrite Idzegea wordt het predatiebeheer nog onvoldoende on-

derbouwd en onvoldoende in samenhang met optimalisatie van inrichting en beheer ge-

combineerd. Het is aan te raden te werken volgens het protocol Predatieproblematiek 

(Oosterveld 2011a) 
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Tabel 6-1 – Overzicht van de scores op de verschillende selectiecriteria en vuistregels voor inrichting en beheer van de drie weidevogellandschappen. - - = slecht, - = onvoldoende, 0 = net 

voldoende, +/- = deels wel, deels niet, + = goed, ++ = zeer goed 

Deelgebied Grutto-

dichtheid 

>10 bp 

/100 ha 

Netwerk-

populatie 

Omvang 

weide-

vogelland

schap 

Omvang 

weidevogel-

beheer 

mozaïek 

Openheid Gebieds

proces 

Water-

peil 

Plas-

dras 

Bewei-

ding 

Kuiken-

land 

Grutto 

Ligging 

kuiken-

land 

Bodem-

kwaliteit 

Predatie-

beheer 

Burdaard/Wyns +
1 

-
1 

++
1 

+/-
2
 0

4
         

Claerkamp + - +
3 

+
3
 + 0 - - ?

 
+ - -/+

6 
- 

Tusken Wâld en Ie + + +
3
 +

3
 0 ++ -/+

5
 - ? + - -/+

6 
- 

         ?     

Wommels/Bolsward ++
! 

+
1 

++
1 

+/-
2 

0
4
    ?     

Bolsward + + +
3
 +

3
 0 0 - - ? ++ - 0 - 

Súdhoeke ++ + +
3
 +

3
 + 0 - + ? - + - - 

Easterein-Wommels-

Iens 

++ + +
3
 +

3
 0 - -/+

5 
- ? + - -/+

6 
- 

Easterlittens-

Hinnaard-Britswerd 

++ + +
3
 +

3
 + - -/+

5 
++ ? - - -/+

6 
- 

Hidaard-Easterein-

Rien 

+ + +
3
 +

3
 + 0 - - ? ++ - - - 

Spannum-Winsum + + +
3
 +

3
 0 0 - - ? 0 - - - 
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Deelgebied Grutto-

dichtheid 

>10 bp 

/100 ha 

Netwerk-

populatie 

Omvang 

weide-

vogelland

schap 

Omvang 

weidevogel-

beheer 

mozaïek 

Openheid Gebieds

proces 

Water-

peil 

Plas-

dras 

Bewei-

ding 

Kuiken-

land 

Grutto 

Ligging 

kuiken-

land 

Bodem-

kwaliteit 

Predatie-

beheer 

De Súdwesthoeke ++
7 

+
1 

++
7 

++
7 

+
1 

        

Idzegea ++ + +
3
 +

3
 + ++ -/+

5 
+ - -

9 
+ 0 + 

Nijhuizum-Parrega-

Hieslum 

++ + +
3
 +

3
 0 - -/+

5
 ++ ? + - - - 

Dedgum ++ + +
3
 +

3
 + 0 - + ? - + - - 

Abbega ++ + +
3
 -

3
 0 0 -/+

5
 -

8 
? ++ - - - 

              

Bolsward-Blauwhús + + +
3
 --

3
 0 geen - ? ? ? ? ? ? 

Sneek - + -
3
 --

3
 - geen - ? ? ? ? ? ? 

IJlst-Heeg + + +
3
 --

3
 0 geen -/+

5
 ? ? ? ? ? ? 

Woudsend + + +
3
 --

3
 + geen -/+

5
 ? ? ? ? ? ? 

 

1
 geldt voor het gebied als geheel 

2
 +/- = het gebied haalt wel de minimumomvang (250 ha weidevogellandschap, 170 ha weidevogelmozaïekgebied) maar niet de streefwaarde van 1.000 ha aaneengesloten oppervlakte  

3
  geldt voor de minimumomvang 

4
 0 = het gebied als geheel is net voldoende open om een stabiele Gruttopopulatie te herbergen 

5
  -/+ = waterpeil is in een deel van het gebied (veelal reservaat) goed voor Grutto 

6
  -/+ = vaste mest onvoldoende op boerenland, voldoende in reservaat 

7 
 = gemiddelde van de 4 deelgebieden met collectief beheer 

8
  voldoet wel aan de norm van 0,5 ha per 100 ha, maar de ligging is verkeerd 

9
 mogelijk de laatste jaren wel voldoende reproductie voor stabiele Gruttopopulatie 
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