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Bijlage 1 – Aantallen en oppervlakten per spoor 
 
Het is nogal complex om de broedaantallen en oppervlaktes per beleidsspoor te achterhalen, omdat de daarvoor benodig-
de informatie uit allerlei verschillende bronnen moet komen. Vaak is geen rekening gehouden met de opsplitsing naar 
beleidssporen, waardoor gebieden grotendeels overlappen. Zo rapporteren vele vogelwachten de resultaten van hun jaar-
lijkse nazorgactiviteiten deels soms per rayon en soms per wacht. Ook komt het voor, dat ze helemaal niet rapporteren of 
dat de resultaten niet in de daarvoor bestemde bestanden worden ingevoerd. In ieder geval wordt bij de rapportages geen 
onderscheid gemaakt tussen beheerde gebieden en weidevogelreservaten. De agrarische natuurverenigingen (ANV’s) base-
ren hun jaarrapportages veelal op informatie van de plaatselijke vogelwachten, maar de grenzen van locale rayons of plaat-
selijke wachtgebieden komen vaak niet overeen met die van de ANV’s. Ook zijn de resultaten van de weidevogelreservaten 
vaak onderdeel van de ANV-rapportages, zonder dat er onderscheid is aangebracht. Tenslotte zijn de resultaten van de 
weidevogelreservaten ook vaak opgenomen in de resultaten van de vogelwachten en de ANV’s, maar dit is waarschijnlijk 
niet altijd het geval. Dit maakt het geheel nogal complex en wordt eerst aandacht besteed aan het schatten van de totaal-
aantallen. Daarna wordt ingegaan op de doelen en aantallen per spoor. 
 

Populatieomvang broedende weidevogels in Fryslân 
De totaalaantallen zijn geschat aan de hand van de resultaten voortkomend uit de BFVW-tellingen. Sinds 2000 hebben de 
vogelwachten hun jaarlijkse tellingen van het aantal paren en nesten zo goed als mogelijk bijgehouden in het zogenoemde 
Interbuildsysteem. Daarbij hadden de wachten vele vrijheden. Sommige wachten gaven de informatie per rayon binnen de 
vogelwacht op. Andere wachten deden het voor de gehele wacht. Verder was er veel vrijheid zodat lang niet alle wachten 
alle jaren de nazorgresultaten sinds 2000 in het Interbuildsysteem hebben vastgelegd. Sinds 2003 heeft de provincie voor 
de BFVW de rayons binnen de wachten in GIS vastgelegd. Daarna zijn tot 2007 de rayongrenzen jaarlijks aangepast in GIS, 
wanneer dit nodig was. In principe zijn de jaarresultaten van het Interbuildsysteem daarmee te koppelen aan de ruimtelijke 
GIS-informatie. Vanwege alle vrijheden bij het invullen waren hier echter nog verschillende raadsels op te lossen. Dit oplos-
sen heeft de afgelopen maanden veel tijd gekost en is slechts ten dele geslaagd. Daarom is er dringend behoefte aan een 
beter rapportage systeem. 
 
De 130 vogelwachten in Fryslân zijn opgesplitst in 2377 kleinere rayons. Dit zijn gemiddeld 18 rayons per vogelwacht. Som-
mige vogelwachten zijn groot en hebben veel rayons. Anderen zijn klein en hebben slechts enkele rayons. Verder verschilt 
de gemiddelde omvang van rayons per vogelwacht. Van enkele rayons is in de periode 2000-2009 uit alle jaren informatie 
over de aantallen nesten en eieren gerapporteerd, zelfs uit het MKZ-jaar 2001 (figuur 1.1). In dat geval zijn er aantalgege-
vens van 10 broedseizoenen uit dat rayon. Daar staat tegenover dat van een kwart van de rayons slechts uit 2 of minder 
jaren aantalgegevens bekend zijn geworden. En van bijna 200 rayons (8%) is nooit informatie over de aantallen paren en/of 
vogels verkregen. Uit ongeveer 40 % van de rayons is informatie gekomen in 6, 7 of 8 van de 10 jaren. 
 
Figuur 1.1. De verkregen informatie uit de rayons voor de 10 jaren tussen 2000 en 2009: van bijna 200 rayons is nooit infor-
matie verkregen, van ruim 350 rayons is uit 8 broedseizoenen informatie over aantallen paren en/of nesten verkregen. 
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Vanaf 2000 zijn steeds meer wachten gaan rapporteren, waardoor van steeds grotere oppervlakten de aantallen weidevo-
gels bekend zijn geworden (figuur 1.2). In 2000 is een grootscheepse operatie uitgevoerd om duidelijk te krijgen waar welke 
aantallen broedden. Daardoor is er veel gerapporteerd in dat jaar. Vanwege de MKZ was dat in 2001 weinig. Vanaf 2002 is 
die oppervlakte gestaag toegenomen met als hoogtepunt het jaar 2004. Over het broedseizoen 2010 is vrijwel niet meer 
gerapporteerd. Dit hangt samen met de invoering van een nieuw invoersysteem via Internet.  
 
Figuur 1.2. Oppervlaktes (ha) waarover jaarlijks de nazorgresultaten zijn gerapporteerd. De periode 1980 – 1999 naar de 
jaarrapportages van Hoekstra (Vanellus, diverse jaargangen). Vanaf 2000 zijn de schattingen gebaseerd op de resultaten in 
het Interbuildsysteem en op de rayonkaarten in GIS bij de provincie. 

 
De rapportages van de vogelwachten gaan zowel over de Friese graslanden als alle akkerbouwgebieden. Het Weidevogel-
meetnet Friesland heeft altijd als totale oppervlakte graslandgebied voor broedende weidevogels 145.200 ha gehanteerd 
(Oosterveld et al. 2004). Daar komt dan nog 24.000 ha akkerbouwgebied bij (www.statline.nl). Daarmee komt het totaal op  
169.200 ha. Er zitten jaarlijks verschillen van 1.000 – 3.000 ha tussen de oppervlaktes waarop de aantallen nesten worden 
vastgesteld dan wel de aantallen territoria. In figuur 1.2 is de maximale bezochte oppervlakte weergegeven. 
 
Met de opgaven uit de jaarrapportages van het Interbuildsysteem zijn de populatiegroottes van kievit, grutto, tureluur en 
scholekster te bepalen. Bovendien maken de jaarrapportages van Hoekstra (Vanellus 1980-1999) het mogelijk om terug te 
reconstrueren tot 1980. Daardoor kan een periode van 30 jaar in beeld worden gebracht. In de afgelopen 5-10 jaren is 
vrijwel de gehele oppervlakte potentieel nazorggebied opgevuld geraakt. Het te extrapoleren aandeel is daarmee erg klein 
geworden. De mate van extrapolatie in het MKZ-jaar 2001 is echter wel groot: van ‘slechts’ 7.400 ha zijn de broedaantallen 
bekend. Aan de uitschieters bij grutto en tureluur in dat jaar moet daarom weinig waarde worden gehecht.  
 
De gevonden patronen in afname van de populatieaantallen zijn vrijwel gelijk aan de provinciale trends weergegeven in het 
hoofdrapport (figuur 3). Er zijn er wel op onderdelen enkele verschillen. Zo lijkt er bij de BFVW-cijfers sprake van een plotse-
linge afname bij alle 4 de soorten tussen 1999 en 2000. Dat is bij de WMF-indexen niet het geval. De BFVW-aantallen laten 
zien dat er bij de kievit sprake is van een vrijwel permanente afname sinds 1984 van 60.000 naar ruim 24.000 paar in 2009. 
Bij de grutto is sprake van een afname sinds 1989 van ruim 37.000 naar ruim 9.000 broedparen. Bij de tureluur heeft de 
afname in 1988 ingezet en is de populatie gehalveerd van ruim 13.000 naar ruim 6.000 broedparen. Tenslotte is de afname 
bij de scholekster in 1992 gestart van ruim 32.000 broedparen naar ongeveer 12.000 broedparen nu. Dit levert de volgende 
reductiepercentages: kievit 60% in 26 jaar, grutto 75% in 20 jaar, tureluur 54% in 21 jaar en scholekster 63% in 17jaar. De 
jaren 2005 en 2006 lijken relatief stabiele jaren geweest te zijn. Daarna gingen de afnames weer gestaag door. 
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Figuur 1.3. De geschatte populatieomvang van kievit, grutto, tureluur en scholekster in de periode 1980 – 2009 op basis van 
de jaarresultaten van de vogelwachten. In de rapportages wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal paren en het aan-
tal nesten. Dat onderscheid is ook hier gevolgd. 
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Doelen en aantallen per spoor  
In het werkplan worden drie beleidssporen gevolgd ten aanzien van de te nemen beleidsmaatregelen: (1) in skriezekriten 
en/of ANV’s, (2) vrijwillige weidevogelbescherming (BFVW) en (3) in weidevogelreservaten. Voor de concrete beleidsdoel-
stellingen per spoor wordt verwezen naar Box I van het hoofdrapport. In tabel 1.1 zijn per spoor de oppervlakten en de 
huidige bekende aantallen van de vier belangrijkste weidevogelsoorten op een rijtje gezet.  
 
Tabel 1.1. Samenvatting van de doelstellingen en bereikte aantallen weidevogels en oppervlaktes per beleidsspoor.  

 

Totaal Frys-
lân

1
 - popu-

latieschat-
ting 2009 

Spoor 1
2
 - Skrie-

zekriten/ ANV’s 
zonder weidevo-

gelreservaten 

Spoor 3
3
 - wei-

devogelreserva-
ten binnen skrie-
zekriten/ ANV’s 

Spoor 3
3
 – reste-

rende weidevogel-
reservaten buiten 

skriezekriten/ 
ANV’s 

Spoor 2
4
 - Vrij-

willige weidevo-
gelbescherming 

2009 

Doelstellingen 

Doelstelling  2013 (ha) 147.000
 

50.000 7.000 90.000 

Doel N grutto’s in 2020 25.000 15.000 2.500 7.500 

Stand 2009 - 2010 

Huidige opp. (ha) 169.200
5 

31.706 5.676 375 ±91.000 

N Kievit 24.300 9.105 1.298 164 13.733 

N Grutto 9.400 4.558 1.629 63 3.150 

N Scholekster 12.200 4.310 618 43 7.229 

N Tureluur 6.200 2.873 760 50 2.553 

Procentuele doelbereik 

Te realiseren oppervlakte  63,4 >86,4 100 

Te realiseren aantal 
broedparen grutto 

 30,4 >67,7 42,0 

Noten: 
1De totale populatieaantallen voor Fryslân zijn gebaseerd op de nazorgresultaten van de BFVW uit 2009 (figuur 1.3 - deze bijlage). Dezen 
zijn geëxtrapoleerd naar de totale oppervlakte open grasland en akkerbouw in Fryslân (169.200 ha). Zie ook noot 4. 
2Gebaseerd op de opgave van de ANV’s voor de broedseizoenen 2009 en 2010 ( (tabel 2 - hoofdrapport) met uitsluiting van de binnen de 
ANV’s gelegen weidevogelreservaten. 
3Volgens opgave van de terreinbeheerders en het Weidevogelmeetnet Friesland. De aantallen uit de meest recente broedvogelinventarisa-
ties zijn steeds genomen. Een groot deel van de reservaten overlapt met de skriezekriten/ ANV’s. 
4 De resultaten in deze kolom zijn gebaseerd op de aftreksom van Totaal Fryslân (kolom 2) minus deaantallen uit de sporen 1 en 3 (kolom-
men 3, 4 en 5). 
5Deze oppervlakte bestaat uit 145.200 grasland (Oosterveld et al. 2004 – hun bijlage 4) en 24.000 ha akkerland (Statline). Deze laatste 
categorie is toegevoegd omdat ook grote oppervlakten akkerland onder de nazorg vallen. 

Werkwijze 
 Spoor 1 - agrarische natuurverenigingen. De genoemde oppervlakte is de totale oppervlakte met weidevogelbeheer 

(incl. legselbeheer) binnen de agrarische natuurverenigingen, zoals deze eind 2010 is opgegeven door de ANV’s aan DLG 
en de provincie. De gepresenteerde aantallen weidevogels zijn afkomstig uit de collectieve beheerplannen minus de 
aantallen in de reservaten die hierin ‘meedraaien’. Deze aantallen zijn  verzameld tijdens territoriumkarteringen van 
percelen onder weidevogelbeheer. De inventarisaties vonden voornamelijk plaats in 2010 (ANV de Sudwesthoeke en 
ANV Terschelling: 2009). 

 Spoor 2 - vrijwillige weidevogelbescherming. De oppervlakte met vrijwillige nestbescherming en nazorg buiten de 
ANV’s en de reservaten is weergegeven naar opgave van de aangesloten wachten bij de BFVW (Interbuild en jaarversla-
gen). De nazorgers stellen ook vaak de aantallen broedvogels vast in de terreinen onder beleidssporen 1 en 3, waardoor 
er sprake is van veel overlap.  

 Spoor 3 - natuur- en beheersgebieden. De aantallen in de tabel zijn de opgaven van de weidevogelreservaten in het 
Weidevogel Meetnet Friesland en van de terreinbeheerders. Het overgrote deel van de resultaten dateert uit 2010, een 
klein aantal uit 2009, en enkele uit nog eerdere jaren (tot 1999). Ook de oppervlakte is hiervan afgeleid. De oppervlak-
ten en aantallen weidevogels van de 1:1 begrensde beheersgebieden en vrij inzetbare hectaren (doelstelling: samen 
3.000 ha) zijn –in tegenstelling tot de opgave voor dit spoor- niet meegenomen! Dit is gedaan, omdat (1) de resultaten 
van de 1 op 1 begrensde beheergebieden niet separaat beschikbaar waren en (20 de vrij inzertbare hectaren tegen-
woordig vooral in spoor 1 worden aangewend. 

Resultaten 
De oppervlakte onder beheer bij de agrarische natuurverenigingen (spoor 1) is nog minder dan begroot. Er is 63% van de 
beoogde oppervlakte gerealiseerd. Vooral moet er een grote slag geslagen worden ten aanzien van het halen van de aantal-
len grutto’s. Het doelbereik is daar nog maar 30%. 
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Bij spoor 2 is het doelbereik ten aanzien de te beschermen oppervlaktes met vrijwillige nestbescherming gehaald. Maar het 
doelbereik ten aanzien van de aantallen grutto’s is slechts 42%. In dit spoor moeten de broedaantallen dan ook minimaal 
verdubbelen om de doelen uit het provinciale werkplan te halen! 
 
De resultaten van spoor 3 (natuur- en beheersgebieden) zijn alleen gebaseerd op de weidevogelreservaten. Veel van de 
beheersgebieden 1 op 1 zitten nu verborgen onder de resultaten van spoor 1. Een zuivere scheiding van de opgaves in de 
broedaantallen is door ons niet te maken, maar wel is duidelijk dat er dan een overheveling van aantallen hectares van 
spoor 1 naar spoor 3 plaats gaat vinden, waardoor het doelbereik in spoor 1 nog lager wordt. Door de onontwarbaarheid 
van de gerapporteerde resultaten is het logisch dat de aantallen achter blijven bij de doelstellingen van 7.500 ha en 2.500 
territoria grutto’s. De mate van doelbereik is nu 86% ten aanzien van de oppervlaktes en 68% ten aanzien van de aantallen 
grutto’s. 

Betrouwbaarheid 
Het is vaak erg moeilijk om de juiste oppervlakten/terreinen te achterhalen en daarmee ook de aantallen die toe te wijzen 
zijn aan één van de beleidssporen. Er worden door diverse organisaties (agrarische natuurverenigingen, BFVW en terrein-
beheerders) gegevens over weidevogels verzameld en op allerlei wijzen gerapporteerd. De wijze van verzamelen voldoet 
dan uiteraard goed aan de ‘eigen’ doelstelling van de organisatie of opdrachtgever waarvoor ze bedoeld zijn, maar daarna is 
er regelmatig onduidelijkheid hoe ze in het ‘totaalplaatje’ passen. Daarnaast zijn gegevens niet altijd compleet. Ook de 
gebruikte veldmethoden verschillen regelmatig, zodat de opgaven van broedaantallen systematisch kunnen verschillen. 
 

 Spoor 1 - agrarische natuurverenigingen. In de tabel zijn de resultaten weergegeven van de totale opgaven in de ver-
slagleggingen van de agrarische natuurverenigingen. Binnen het werkgebied van een ANV (figuur 1.4) liggen over het 
algemeen op een kleinere oppervlakte de collectieve beheerplannen. Eén ANV kan meerdere collectieve beheerplannen 
ontwikkelen en indienen voor verschillende delen van het eigen werkgebied. Binnen de begrenzing van de collectieve 
beheerplannen liggen regelmatig weidevogelreservaten. Maar er liggen ook weidevogelreservaten buiten de collectieve 
beheerplannen. De exacte ligging van (delen van) de weidevogelreservaten binnen de collectieve beheerplannen is niet 
altijd duidelijk, omdat dit vaak alleen beschreven wordt op basis van oppervlakteopgaven. Die opgegeven oppervlaktes 
zijn dan noodgedwongen als uitgangspunt genomen. 

 

   
Figuur 1.2. Ligging van agrarische natuurverenigingen, weidevogelmeetnetplots en graslandreservaten en beschermde 
graslandgebieden in Fryslân. Legenda: 
          : Gestippeld: Werkgebieden van de agrarische natuurverenigingen 
          :  Weidevogelmeetnetplots in reservaten van het Weidevogel Meetnet Friesland 
          : Graslandgebieden onder beheer bij terreinbeherende organisaties of particulier natuurbeheer.  
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 Spoor 2 - vrijwillige weidevogelbescherming. De gegevens van de vrijwillige weidevogelbeschermers worden verza-
meld per rayon en wachtgebied en werden tot voor kort vastgelegd in de Interbuild-database. Van een aantal rayons 
ontbreken de gegevens (figuur 1.1 en bijlage 2). Voor de ontbrekende oppervlakte zijn de aantallen bijgeschat (figuur 
1.2). Bij de opgegeven oppervlakte voor vrijwillige weidevogelbescherming is zonder meer sprake van overlap met de 
gekarteerde oppervlakten van de agrarische natuurverenigingen en de terreinbeheerders. Daarom is de procedure ge-
kozen om de totale geschatte broedaantallen van de BFVW voor heel Fryslân als uitgangspunt te nemen. Na aftrek van 
de aantallen uit de sporen 1 en 3 blijven dan de aantallen voor spoor 2 over.  

 Spoor 3 - natuur- en beheersgebieden. Het Weidevogelmeetnet Friesland heeft een hoge dekking van haar plots over 
de reservaten in de provincie (figuur 1.4). Gesteld kan worden dat vrijwel alle belangrijke weidevogelreservaten (met 
hoge dichtheden / aantallen) hierin betrokken zijn. Maar daarnaast zijn er meer graslandreservaten in de provincie, 
waarvan de gegevens niet in de tabel zijn verwerkt. Dit geldt ook voor een aantal graslandreservaten met een botani-
sche doelstelling, waarin echter wel weidevogels aanwezig zullen zijn, maar waarvan de aantallen niet bekend zijn en 
onduidelijk is of ze als natuurgebied in deze categorie meegenomen moeten worden. De cijfers voor spoor 3 (volgens 
de definities van het werkplan) zijn ook incompleet, omdat die van de beheersgebieden en vrij inzetbare hectaren ont-
breken. De gegevens van de aantallen weidevogels konden niet goed worden achterhaald en ook was vaak de mate van 
overlap met opgaven onder de andere beleidssporen niet duidelijk. 

Conclusies 
 De mate van doelbereik is ten aanzien van de aantallen grutto’s bij de sporen 1 en 2 onder de 50%. Om deze doe-

len te halen is een kwaliteitsimpuls nodig.  

 De mate van doelbereik bij de vrijwillige weidevogelbescherming is 100%! Daar valt weinig meer te verbeteren. 

 De mate van doelbereik ten aanzien van de oppervlaktes onder spoor 1 is met 63% goed op weg. Er moet in de 
komende jaren nog ongeveer 18.000 ha collectief beheer worden toegevoegd.  

 De huidige mate van doelbereik in spoor 3 is te laag geschat omdat duidelijk onderscheidbare informatie over de 
mate van realisatie in de vrij inzetbare hectares en de 1 op 1 beheersgebieden ontbreekt. 

 De gegevensinzameling en –rapportage moet sterk worden verbeterd, als de provincie rapportage per beleids-
spoor wil kunnen realiseren. De huidige werkwijzen laten –met veel moeite- slechts een eerste indruk van de ma-
te van doelbereik per beleidsspoor toe. Dit kan veel beter. Het vraagt van alle ketenpartners actieve inzet ten 
aanzien van de te hanteren standaarden, softwaresystemen en rapportages (inhoud en frequentie). Actieve inzet 
is zeker gewenst, wanneer de karteringen en rapportages beleidsspoor overstijgend zijn.  

 Het is wenselijk om nog eens goed naar de onderlinge afbakening van de beleidssporen te kijken. Zeker met be-
trekking tot de 4 volgende categorieën: (1) 1 op 1 beheersgebieden, (2) vrij inzetbare hectares, (3) weidevogelre-
servaten buiten collectieven en (4) weidevogelreservaten binnen collectieven. De vraag is of het nog wel zo zinvol 
is om categorieen te blijven onderscheiden, die met de introductie van het SNL zijn komen te vervallen. Een beter 
onderscheid zou zijn: (1) weide- en akkervogelgebieden vallend onder SNL-N, (2) weide- en akkervogelgebieden 
vallend onder SNL-A en (3) alle overige open grasland- en akkergebieden. Hier is vanuit de provinciale politiek ook 
duidelijke sturing op mogelijk. De SNL-monitoring kan dan zorg dragen voor het rapporteren van de resultaten 
onder SNL-A en SNL-N. Voor de niet-beheerde gebieden kan het provinciale meetnet dan uitkomst bieden. De ke-
tenpartners zijn dan voor de informatievoorziening niet langer afhankelijk van ongestandaardiseerde veldmetho-
den, sterk wisselende werkwijzen en onregelmatig verschijnende rapportages. 
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Bijlage 2 – Verspreiding weidevogels en verandering in aantallen tus-
sen 2000 en 2009 op basis van BFVW-cijfers 
 
In de jaren tussen 2000 en 2010 hebben vele vogelwachten van de  BFVW de aantallen weidevogels per nazorggebied bij-
gehouden en ingevoerd in het zogenoemde Interbuild-systeem, dat door de nazorgcoördinatoren per wacht via internet te 
benaderen was. Het invoeren door de coördinatoren in het Interbuild-systeem was niet verplicht maar wel gewenst. Het 
resultaat is een divers bestand opgebouwd uit rapportage van aantallen nesten en/of aantallen paren. Het is een bijzonder 
bestand en met die ogen moet er ook naar gekeken worden. Het veldwerk is niet gestandaardiseerd. De ene nazorger is 
veel secuurder in het vastleggen van de resultaten dan de andere. Soms heeft de nazorger alle nesten onder nazorg geno-
teerd. Soms voert een nazorger jaarlijks een zogenoemde BMP-inventarisatie uit. De kwaliteit van de resultaten zit dan ook 
niet in de mate van standaardisatie, maar wel in de omvang: het betreft vrijwel alle open Friese gebieden.  
 
Op de volgende pagina’s zijn dichtheidskaarten en veranderingskaarten weergegeven. Op de dichtheidskaarten zijn de 
gemiddelde dichtheden per 100 ha in de periode 2000-2009 weergegeven . Op de veranderingskaarten is aangegeven in 
welke gebieden statistisch significante vooruit- dan wel achteruitgang is geconstateerd. De uitgevoerde statistische analy-
ses zijn lineaire regressies per gebied. Per soort zijn 2 dichtheidskaarten (nesten en paren) en 2 veranderingskaarten (geba-
seerd op nesten dan wel paren) gepresenteerd. 
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Gemiddelde nestdichtheden Kievit (aantal nesten per 100 ha) in de periode 2000-2009. De kleurverdeling is als volgt: rood 
0-4 nesten per 100 ha; donker oranje 4-8 nesten per 100 ha; licht oranje 8-16 nesten per 100 ha; geel 16-29 nesten per 100 
ha; lichtgroen 29-50 nesten per 100 ha en donkergroen ≥50 nesten per 100 ha. 

 

Gemiddelde dichtheden in paren van de Kievit (aantal paren per 100 ha) in de periode 2000-2009. De kleurverdeling is als 
volgt: rood 0-4 paren per 100 ha; donker oranje 4-8 paren per 100 ha; licht oranje 8-16 paren per 100 ha; geel 16-29 paren 
per 100 ha; lichtgroen 29-50 paren per 100 ha en donkergroen ≥50 paren per 100 ha. 
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Geconstateerde veranderingen in de nestdichtheden bij de kievit in de periode 2000-2009. Statistisch significante afnames 

zijn weergegeven in rood en significante toenames in groen. 

 

Geconstateerde veranderingen in dichtheden van het aantal kievitparen in de periode 2000-2009. Statistisch significante 

afnames zijn weergegeven in rood en significante toenames in groen. 
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Gemiddelde nestdichtheden Grutto (aantal nesten per 100 ha) in de periode 2000-2009. De kleurverdeling is als volgt: rood 

0-1 nesten per 100 ha; donker oranje 1-2 nesten per 100 ha; licht oranje 2-6 nesten per 100 ha; geel 6-13 nesten per 100 

ha; lichtgroen 13-24 nesten per 100 ha en donkergroen ≥24 nesten per 100 ha. 

 
Gemiddelde dichtheden in paren van de Grutto (aantal paren per 100 ha) in de periode 2000-2009. rood 0-1 nesten per 
100 ha; donker oranje 1-2 nesten per 100 ha; licht oranje 2-6 nesten per 100 ha; geel 6-13 nesten per 100 ha; lichtgroen 13-
24 nesten per 100 ha en donkergroen ≥24 nesten per 100 ha. 
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Geconstateerde veranderingen in de nestdichtheden bij de Grutto in de periode 2000-2009. Statistisch significante afna-

mes zijn weergegeven in rood en significante toenames in groen. 

 

Geconstateerde veranderingen in dichtheden van het aantal Gruttoparen in de periode 2000-2009. Statistisch significante 

afnames zijn weergegeven in rood en significante toenames in groen. 
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Gemiddelde nestdichtheden Tureluur (aantal nesten per 100 ha) in de periode 2000-2009. De kleurverdeling is als volgt: 

rood 0-1 nesten per 100 ha; donker oranje 1-2 nesten per 100 ha; licht oranje 2-3 nesten per 100 ha; geel 3-7 nesten per 

100 ha; lichtgroen 7-13 nesten per 100 ha en donkergroen ≥13 nesten per 100 ha. 

 

Gemiddelde dichtheden in paren van de Tureluur (aantal paren per 100 ha) in de periode 2000-2009. De kleurverdeling is 

als volgt: rood 0-1 nesten per 100 ha; donker oranje 1-2 nesten per 100 ha; licht oranje 2-3 nesten per 100 ha; geel 3-7 

nesten per 100 ha; lichtgroen 7-13 nesten per 100 ha en donkergroen ≥13 nesten per 100 ha.  
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Geconstateerde veranderingen in de nestdichtheden bij de Tureluur in de periode 2000-2009. Statistisch significante af-

names zijn weergegeven in rood en significante toenames in groen. 

 

Geconstateerde veranderingen in dichtheden van het aantal Tureluurparen in de periode 2000-2009. Statistisch significan-

te afnames zijn weergegeven in rood en significante toenames in groen. 
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Gemiddelde nestdichtheden Scholekster (aantal nesten per 100 ha) in de periode 2000-2009. De kleurverdeling is als volgt: 

rood 0-1 nesten per 100 ha; donker oranje 1-3 nesten per 100 ha; licht oranje 3-7 nesten per 100 ha; geel 7-11 nesten per 

100 ha; lichtgroen 11-20 nesten per 100 ha en donkergroen ≥20 nesten per 100 ha. 

 

Gemiddelde dichtheden in paren van de Scholekster (aantal paren per 100 ha) in de periode 2000-2009. De kleurverdeling 

is als volgt: rood 0-1 nesten per 100 ha; donker oranje 1-3 nesten per 100 ha; licht oranje 3-7 nesten per 100 ha; geel 7-11 

nesten per 100 ha; lichtgroen 11-20 nesten per 100 ha en donkergroen ≥20 nesten per 100 ha. 
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Geconstateerde veranderingen in de nestdichtheden bij de Scholekster in de periode 2000-2009. Statistisch significante 

afnames zijn weergegeven in rood en significante toenames in groen. 

 

Geconstateerde veranderingen in dichtheden van het aantal Scholeksterparen in de periode 2000-2009. Statistisch signifi-

cante afnames zijn weergegeven in rood en significante toenames in groen. 
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Bijlage 3 – Resultaten internetenquête 
 

Groepsindeling 
Bij de weidevogelbescherming zijn betrokkenen vrijwel altijd actief in meerdere groepen/ organisaties. Zo kan iemand heel 
goed betrokken zijn bij de BFVW, een skriezenkrite, BoerenNatuur en It Fryske Gea. Dit heeft als gevolg, dat het niet moge-
lijk is om de enquêtes per organisatie uit te werken en naar de onderlinge verschillen in standpunten te zoeken. Om toch 
idee te krijgen in hoeverre verschillend werd gedacht over de enquêtevragen is een hiërarchische clusteranalyse uitge-
voerd, waarbij geënquêteerden met de meest gelijkende ‘streepjescode’ bij elkaar gegroepeerd zijn. Dit leidt tot een onder-
scheid in 5 groepen, waarvan 1 grote en 4 kleine (tabel 3.1).  Groep 1 (BFVW) is een weinig karakteristieke groep met de 
meeste respondenten. Het percentage BFVW-ers is binnen deze groep het hoogst, maar BFVW-ers zijn ook zeer nadrukke-
lijk betrokken bij 3 van de 4 andere groepen. Naast de BFVW zijn de andere organisaties relatief weinig betrokken in deze 
groep. Groep 2 BFVW/WMF/BN/SBB valt op door de hoge percentages betrokkenheid van BFVW, WMF, BoerenNatuur en 
SBB, gekoppeld aan een lage betrokkenheid van de ANV’s. Groep 5 (SKR/BN/BFVW/ANV/SNL) kent juist wel een hoge 
betrokkenheid bij de ANV’s maar ook een hoge betrokkenheid bij BN, de skriezenkriten en de BFVW en een lage betrokken-
heid bij het WMF. Gebiedscoördinatoren SNL zijn ook vooral in deze groep 5 te vinden. Groep 3 (SBB/SKR/BFVW/ANV) is 
vooral gekarakteriseerd door betrokkenheid bij Staatsbosbeheer, de skriezenkrites, de BFVW en de agrarische natuurvere-
nigingen. In deze groep zit vrijwel geen betrokkenheid van het WMF. Groep 4 IFG/WMF is gekarakteriseerd door hoge 
betrokkenheid van IFG en WMF, terwijl andere groepen vrijwel niet betrokken zijn. 
   
Tabel 3.1. De groepssamenstelling (in percentages - (N betrokken/ N totaal)*100) op basis van  een hiërarchische cluster-
analyse. Het patroon van betrokkenheid van 7 respondenten was te afwijkend voor indeling in één van de groepen.  

Enquetegroep: groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 

Betrokken bij:                       N-
totaal: 

109 12 8 11 16 

BoerenNatuur 8,3 91,7 0,0 18,2 87,5 

It Fryske Gea 3,7 8,3 25,0 100,0 12,5 

Agrarische natuurvereniging 23,9 16,7 50,0 0,0 68,8 

Staatsbosbeheer 16,5 58,3 100,0 0,0 0,0 

provincie 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Gemeente 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skriezekrite 17,4 33,3 100,0 9,1 100,0 

Gebiedscoördinatie SNL 1,8 0,0 25,0 0,0 31,3 

Natuurmonumenten 1,8 8,3 0,0 9,1 0,0 

Wetterskip Fryslân 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bond van Friese Vogelwach-
ten 

52,3 100,0 50,0 27,3 75,0 

Weidevogelmeetnet Friesland 19,3 100,0 12,5 100,0 18,8 

Wildbeheereenheden 4,6 0,0 0,0 9,1 0,0 

Overig 7,3 0,0 12,5 0,0 0,0 

Karakterisering 
BFVW 

BFVW/WMF/ 
BN/SBB 

SBB/SKR/ 
BFVW/ANV 

IFG/WMF 
SKR/BN/BFVW 
/ANV/SNL 

 

Intensiteit contacten 
In de internetenquête is gevraagd naar de intensiteit van de contacten met de verschillende betrokken groeperingen bij de 
weidevogelbescherming in Fryslân (Tabel 5.1). Iedere organisatie bleek hoogstens contact te hebben met 48% van de geën-
quêteerden. BoerenNatuur, BFVW en Provincie staan nog het meest in contact met de geënquêteerden en Natuurmonu-
menten, de gebiedscoördinatoren SNL en Weidevogelmeetnet Friesland het minst. De intensiteit van de contacten is echter 
juist het hoogst met de gebiedscoördinatoren SNL (gemiddeld 21x per jaar), gevolgd door de agrarische natuurverenigin-
gen(17x) en de skriezekriten (14x). De aard van de activiteiten bepaalt dan ook in sterke mate het palet aan en de intensi-
teit van contacten. 
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Tabel 3.2. Aard en intensiteit van de contacten van geënquêteerden met de verschillende Friese groeperingen betrokken bij 
de weidevogelbescherming. 

Percentage geënquêteerden zonder 
contact met: 

Intensiteit contact vanaf 1 of meer 
keer per jaar  

Gemiddeld  SD N 

BoerenNatuur 52,1 12,4 42,7 78 
BFVW 52,1 11,4 15,2 78 
Provincie Fryslân 52,1 9,3 23,7 78 
Staatsbosbeheer 55,2 7,9 14,4 73 
Agrarische Natuurvereniging 59,5 17,0 46,6 66 
It Fryske Gea 62,0 4,8 4,1 62 
Gemeente 66,3 3,3 3,2 55 
Skriezenkrite 67,5 13,5 30,4 53 
Wetterskip Fryslân 69,3 4,7 4,0 50 
Weidevogelmeetnet Friesland 73,0 5,3 8,6 44 
Gebiedscoördinator SNL 78,5 20,6 38,6 35 
Natuurmonumenten 85,9 4,4 5,0 23 
Anders 96,9 1,0 0,0 5 

  
Tabel 3.3. Aard en intensiteit van de contacten van geënquêteerden met de verschillende Friese groeperingen betrokken bij 
de weidevogelbescherming en uitgesplitst naar clustergroep.

1
Met 4 en 151 vrijheidsgraden. 

Contact met: 1 2 3 4 5 Gemiddeld F-
waarde

1 
Sign. 

N 109 12 8 11 16 156   

BFVW 6,1±12,9 1,1±2,1 2,6±5,1 0,9±2,4 4,5±6,2 5,0±11,2 1,121 - 
Agrarische Natuurvereniging 4,5±12,1 0,3±0,9 16,3±24,6 0,5±1,0 6,5±9,9 4,7±12,2 2,729 * 
BoerenNatuur 2,6±5,1 0,6±1,1 9,9±16,7 0,3±0,9 12,0±26.0 3,7±10,3 4,519 ** 
Staatsbosbeheer 3,7±11,4 0,3±0,8 7,1±17,5 1,3±1,3 3,6±5,8 3,4±10,5 0,642 - 
Skriezenkrite 3,5±11,5 0,2±0,6 3,4±4,3 0,2±0,6 3,9±7,9 3,1±10,0 0,554 - 
Gebiedscoördinator SNL 1,6±5,8 0,0±0,0 15,6±28,0 0,2±0,6 11,2±27,2 3,1±12,2 5,1 *** 
Provincie Fryslân 2,6±6,1 0,6±1,5 6,9±8,3 0,7±1,1 6,3±9,0 2,9±6,3 2,858 * 
It Fryske Gea 1,5±2,9 0,6±1,2 3,8±5,7 3,2±4,6 2,7±4,1 1,8±3,3 2,169 - 
Wetterskip Fryslân 1,2±2,8 0,4±1,0 3,0±3,7 0,1±0,3 2,3±2,5 1,3±2,7 2,329 - 
Weidevogelmeetnet Fries-
land 

1,5±5,9 0,5±0,9 1,3±1,7 1,4±2,0 0,8±1,5 1,3±5,0 0,152 - 

Gemeente 1,1±2,6 0,4±1,4 1,1±1,7 0,4±1,2 1,7±2,2 1,0±2,3 0,754 - 
Natuurmonumenten 0,6±2,2 0,2±0,6 0,8±0,9 0,6±1,4 0,2±0,5 0,5±1,9 0,285 - 
Anders 0,0±0,2 0,0±0,0 0,0±0,0 0,1±0,3 0,0±0,0 0,1±0,2 0,614 - 

Gemiddeld 30,5±51,6 5,2±5,9 71,6±85,7 9,7±8,1 55,6±88,0 31,7±56,3 2,961 * 

 

Procentuele verdeling antwoorden op de vragen in de internetenquête 
Per vraag is de procentuele beantwoording in staafdiagrammen samengevat. Bij een significant verschil tussen de groepen 
in de beantwoording van de vragen, zijn deze naar groep uitgesplitst.  
 
 
 
 
 

LEGENDA

 
 
Toelichting legenda: 
Eens: ‘helemaal mee eens’ en ‘eens’  
Oneens: ‘helemaal mee oneens’ en ‘oneens’  
Neutraal: ‘niet mee eens en niet mee oneens’ 
Onbekend: ‘niet op hoogte’ en ‘geen mening’  
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1.1. Er is een breed gedragen en goede provinciebrede afstemming van de weidevogelstrategie tot stand gekomen. 

 
 
1.2. Er zijn voldoende goede randvoorwaarden voor een samenwerking met betrokken organisaties tot stand gekomen.

 
 
1.3. Er is voldoende samenwerking ontstaan tussen boeren, natuurbeschermingsorganisaties en vrijwillige weidevogelbescher-
mers. 

 
 
1.4. Er is een goed functionerend kennisnetwerk ontstaan. 

 
 
1.5. Er zijn voldoende expertmeetings georganiseerd. 

 
 
1.6. De samenwerking, communicatie en kennisuitwisseling zijn versterkt door het kennisnetwerk en expertmeetings. 

 
 
1.7. De landelijke en internationale samenwerking functioneert goed. 
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1.8. De provincie heeft zorg gedragen voor een effectieve en efficiënte inzet van middelen voor de weidevogelbescherming, 
organisatie, communicatie en prestatieafspraken met BoerenNatuur en BFVW. 
 

 
 
1.9. Provincie, BoerenNatuur en BFVW hebben zorg gedragen voor goede onderlinge prestatieafspraken. 

 
 
1.10. De provincie heeft de effectiviteit van de maatregelen die zijn vastgelegd in het weidevogelbeleid voldoende gemonitord. 

 
 
2.1. Binnen de gebieden van de gruttokringen is voldoende openheid en rust. 
.
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2.2. Binnen de gebieden van de gruttokringen bestaat een minimale gruttodichtheid van 15 broedparen per 100 ha. 

 
 
2.3. De beheersgebieden (1:1 begrensd) en natuurgebieden met weidevogeldoelstelling liggen hier binnen. 

 
 
2.4. Er vindt daadwerkelijk samenwerking plaats tussen boeren, vrijwilligers en natuurbeheerders in de gruttokringen.

 
 
2.5. Het mozaïekbeheer is binnen de gruttokringen voldoende tot stand gekomen. 

 
 
2.6. De noodzakelijke nestbescherming is binnen de gruttokringen voldoende tot stand gekomen. 

 
 
2.7. Er zijn voldoende prestatieovereenkomsten tussen BFVW, BoerenNatuur, natuurbeschermers en gruttokringen over inzet 
en gewenste resultaten tot stand gekomen. 
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2.8. Bij het experiment Gaasterland is voldoende ingezet op kwaliteitsverbetering voor het weidevogelbeheer. 

 
 
2.9. Mozaïekbeheer verbetert het uitvliegsucces sterk. 

 
 
2.10. Binnen de gruttokringen wordt voldoende aansluiting gezocht bij natuurgebieden met een weidevogeldoelstelling. 

 
 
2.11. De provincie heeft daadwerkelijk ineffectieve beheersovereenkomsten beëindigd na afloop van de subsidiebeschikking. 

 
 
2.12. De provincie heeft geld en beheersmaatregelen meer geconcentreerd ingezet in de meest perspectiefvolle weidevogelge-
bieden.

 
 
2.13. De provincie heeft op tijd prestatiecontracten afgesloten met uw organisatie over de inzet en gewenste resultaten voor 
weidevogels. 

 
 
  



 
25 

2.14. Provincie, BoerenNatuur en agrarische natuurverenigingen hebben een professionele samenwerking tot stand gebracht. 

 
 
2.15. De voorlichting van BoerenNatuur over goed mozaïekbeheer binnen de gruttokringen is waardevol (geweest). 

 
 
2.16. De natuurbeschermingsorganisaties zijn sterk betrokken bij de gruttokringen. 

 
 
2.17. De BFVW draagt goed zorg voor de vrijwillige weidevogelbescherming binnen de gruttokringen. 

 
 
2.18. In uw gruttokring/ agrarische natuurvereniging is de organisatie in overeenstemming gebracht met de kwalificatievoor-
waarden zoals opgenomen in het Natuurgebiedsplan Fryslân. 
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3.1. De BFVW heeft voldoende inspanning geleverd om de vliegende euro’s zo goed mogelijk in te zetten in samenhang met 
natuurgebieden, beheersgebieden en pakketten voor vrij inzetbare hectares. 

 
 
3.2. De provincie heeft zich voldoende ingezet om ruimte te houden voor de Friese traditie van het zoeken, rapen en bescher-
men van kievitseieren, omdat de inzet van vrijwilligers voor de weidevogelbescherming hiervan afhankelijk is. 

 
 
3.3. De BFVW heeft zich voldoende ingezet voor beschermingsactiviteiten (waaronder bescherming weidevogelkuikens) buiten 
de Gruttokringen. 

 
 
3.4. De regeling Vliegende Euro’s is doelmatig ingezet. 

 
 
3.5. De regeling Vliegende Euro’s levert voldoende resultaat op. 
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3.6. De boeren en LTO-Noord hebben voldoende hun verantwoordelijkheid genomen om (naast nestbescherming) de overle-
vingskansen van weidevogelkuikens te vergroten. 

 
 
3.7. De georganiseerde Friese landbouw heeft een goed werkend protocol in relatie tot de weidevogelbescherming ontwikkeld 
voor de goede landbouwpraktijk, zodat de Friese boeren er nu voldoende naar handelen. 

 
 
4.1. Er is voldoende impuls gegeven om onderhanden zijnde weidevogelgebieden voor 2010 ingericht te krijgen. 

 
 
4.2. De terreinbeheerders hebben met het uitvoeren van de opkrikplannen voldoende inspanning geleverd voor het behoud van 
weidevogels. 

 
 
4.3. BoerenNatuur heeft binnen de gruttokringen bloemrijke graslanden voldoende gepromoot. 

 
 
4.4. In de afgelopen periode is voldoende aandacht geweest voor effectief graslandbeheer op de boezemlanden, waardoor de 
zeer kritische weidevogelsoorten minder onder druk zijn komen te staan. 

 
 
5.1. De provincie heeft voldoende ingezet op het in stand houden van gunstige omgevingsfactoren (bv. openheid, rust) voor 
weidevogels. 

 
 
  



 
28 

5.2. Uw gemeente heeft zich voldoende ingespannen om via het bestemmingsplan of via een landschapsbeschermingsplan de 
gebieden met openheid en rust adequaat te beschermen of herstellen. 

 
 
5.3. Het Wetterskip (waterbeheer) heeft zich voldoende ingezet om gunstige omgevingsfactoren voor weidevogels in stand te 
houden. 

 
 
5.4. De maatregel om het verlies van weidevogelgebieden te compenseren werkt voldoende. 

 
 
5.5. Het Wetterskip heeft zich voldoende ingezet/ meegewerkt aan projecten voor gunstig waterbeheer in agrarisch gebied t.b.v. 
weidevogels. 

 
 
5.6 De wildbeheereenheden hebben zich voldoende ingezet om de predatiedruk binnen de gruttokringen te verminderen. 

 
 
5.7. De maatregelen om predatiedruk te verminderen hebben het gewenste effect bereikt. 

 
 
5.8. De predatiereducerende activiteiten zijn op dit moment voldoende op maat en voldoende gevarieerd. 
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6.1. Weidevogelgegevens worden op dit moment door alle betrokken organisaties - binnen en buiten de gruttokringen - verza-
meld en aan de provincie doorgegeven. 

 
 
6.2. Bij de bij mij bekende organisaties wordt bij het verzamelen van de weidevogelgegevens ook de ‘ALARM’-methode toege-
past. 

 
 
6.3. De rol van het Weidevogelmeetnet Friesland heeft zich daadwerkelijk meer toegespitst op de methode ‘ALARM’ en het 
analyseren van de effectiviteit van het weidevogelbeheer. 

 
 
6.4. De provincie heeft voldoende aandacht gevraagd bij LNV voor de ontwikkeling van de weidevogelaantallen.  

 
 
6.5. De inspanningen van de provincie en het Vogeltrekstation Nederland om jaarlijks meer jonge weidevogels geringd te krij-
gen levert voldoende resultaat op. 

 
 
6.6. Verspreidingsgegevens van weidevogels zijn voor mij toegankelijk geworden. .

 
 
6.7. De werkzaamheden van het Weidevogelmeetnet Friesland zijn effectief. 
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6.8. De rapportages en voorlichting van het Weidevogelmeetnet Friesland leveren mij de juiste en gewenste informatie.

 
 
7.1. Had u vóórdat u deze enquête ontving kennis van de inhoud van het Werkplan Weidevogels van de provincie? 

 
 
7.2 Vindt u het Werkplan Weidevogels helder ten aanzien van doel, uitvoeringstrategie en tijdspad?  

 
 
7.3. Heeft het Werkplan Weidevogels ook al effect gehad in relatie tot de gestelde doelen? 

 
 

Opmerkingen van geënquêteerden in internetenquête 
 

 Organisatie en communicatie 
Nr. Aanbeveling/ opmerking 
1  Als we de stukken in de dagbladen lezen dan is dit niet aan te merken als breed gedragen. Er is nog teveel ongenoe-

gen en onvrede onder de vogelbeschermers onderling. Het is dan pas goed wanneer deze onvrede door de provincie 
is opgelost. 

2 Te weinig terugrapportage om hier echt goed inzicht over te krijgen, opzet is goed maar resultaat ontbreekt naar 
mijn gevoel. Ik mis ook Sovon die bij SBB veel bmp gegevens aanreikt en voor ons een goede evaluatie geeft wat we 
allemaal hebben  

3 De provincie is mijn inziens traag en laks met het ondersteunen van goede initiatieven.  De prestatieafspraken zijn 
mooie woorden waar in de praktijk weinig van terecht komt, en dat geldt voor alle drie genoemde partijen. 

4 Provincie, BoerenNatuur en BFVW levert met elkaar weinig op aan betere omstandigheden voor weidevogels. Veel 
woorden, weinig daden. 
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5 Hoe wordt het nazorgwerk BFVW gecontroleerd, ik mag het namelijk niets inzien, ook al ben ik lid? Wordt er  per 
rayon een analyse gemaakt van ALLE beschermde weidegronden? Ik heb sterke twijvel hierover!Na  april zie je vrij-
wel geen 1 meer in veld.    

6 Er zou meer overleg moeten zijn met landen die onze trekvogels aandoen of waar ze overvliegen. 
7 Algemeen: NMF doet zelf niet actief aan bescherming van weidevogels, maar registreert en bewaart weidevogels die 

het niet gered hebben (vogelasiels, dierenambulance) en doet aan educatie om de jeugd te interesseren. 
8 Als ANV hebben we de afgelopen jaren weinig praktische informatie over de weidevogels gekregen (over de ecolo-

gie) we hebben ons vooral bezig gehouden met de regelgeving en de papieren.  
9 Als relatieve buitenstaander kan ik niet alle stellingen echt beoordelen. Mijn indruk is dat de intenties wel goed zijn, 

maar dat de effectiviteit nog (sterk) te wensen over laat. Staan de weidevogelbelangen wel op nummer 1? Of komen 
ze na de economische? 

10 Binnen de provincie Fryslân wil men meer dan waarvoor men landelijk binnen IPO verband draagvlak kan krijgen 
Praktische zaken die door het veld worden aangedragen kunnen hierdoor niet of onvoldoende worden toegepast 

11 Boerennatuur en BFVW zijn onbetrouwbare en huichelachtige partners 
12 De mening van verschillende natuurorganisaties komen niet echt dichter bij BFVW, en WBE. Daar moet nog veel 

meer mee worden gesproken. De opperhoofden van deze organisaties moeten meer van uit de provincie worden 
bespeelt.  

13 De natuurbeherende organisaties in Friesland (Fryske Gea en Staatsbosbeheer) krijgen jaarlijks miljoenen  voor het 
besteden aan weidevogelgebieden, maar zij worden niet afgerekend op ne15gatieve resultaten. 

14 De opstart van het nieuwe beleid viel mij tegen. Een seizoen uitstellen had tot minder frustraties geleid bij ons als 
ANV. Wij moeten toch alle neuzen van de boeren dezelfde kant op krijgen, dat is lastig met onduidelijke opstart. 

15 De organisatiekosten voor A.N.V's zijn niet goed geregeld. Nog steeds is de vergoeding van 1 juli 2009 tot 31 decem-
ber niet uitgekeerd. Ook zijn de organisatie kosten 2010 niet door Brussel goed gekeurd. Allemaal niet stimulerend 
voor A.N.V bestuurders. 

16 De positie van de BFVW in dit verband is volstrekt overdreven. BFVW is een eenzijdige club met een onjuiste motiva-
tie, niet in staat zijnde de weidevogels te vertegenwoordigen laat staan daar afspraken over te maken.   

17 De provincie heeft vooralsnog de inmiddels benodigde ontheffing voor een kraaienvangkooi niet gereed. Dat is een 
aderlating voor het bestrijden van de kraai. Ook de problematiek rond de marterhond wordt in het geheel niet er-
kend. (lichtbak) 

18 De Provincie is bestuurlijk duidelijk betrokken, maar ambtelijk krijg je nogal eens gevoelens van obstructief gedrag; 
bv ontkennen of in twijfel trekken van de predatiedruk in/uit/rond zgn natuurterreinen 

19 de provincie kan en moet beter met de bfvw samenwerken, er is nu te veel verschil in mening: veel predatie, andere 
mening is dat het de landbouw is, ik denk dat het aan beide ligt, dat de boeren vel meer moeten en kunnen doen 
maar ook dat er te veel predatie is.  

20 de samenwerking met de boeren is voor verbetering vatbaar. In onze regio (zuid oost friesland) vindt een enorme 
terugval plaats van weidevogels mede veroorzaakt door bvb het lagere waterpeil. No. 1 is te stoppen met het eieren 
rapen.  

21 De schaal waarop e.e.a. wordt vormgegeven blijft te klein voor een duurzaam succes. 
22 Deze vragen zijn moeilijk te overzien als leek, omdat je niet precies weet wat er (eventueel) nog meer mogelijk is. 
23 Discussies met eierrapers zijn zinloos / overbodig / tijdsverspilling omdat deze mensen door jarenlange indoctrinatie 

zijn gehersenspoeld. Net zoals het zinloos is om te discussiëren met fundamentalistische creationisten. Jammer maar 
helaas. 

24 Doe dit werk nu al zo,n 20 jaar maar heb vooral de laatste 10 jaar een sterke achteruitgang geconstateerd, mijn 
bevinding is  de biotoop verschraald, te weinig voedsel 

25 Duidelijke keuzes maken, overeenstemming vinden over de te nemen maatregelen en geen geld strooien in bodem- 
en zinloze putten 

26 Enkele natuurorganisaties zouden zich best eens achter de oren mogen krabben of ze de dingen die ze doen,wel op 
een manier doen die de natuur ten goede komt.. En zich niet voordoen als grootgrondbezitter. 

27 er is geen overeenstemming over de wijze waarop achteruitgang van de weidevogels bestreden moet worden. 
28 Er is nog veel te verbeteren in de communicatie tussen boeren, inventariseerders en beleidsmakers. Er komt nog te 

veel geld op plekken waar er te weinig mee gedaan wordt en vooral te weinig opgeleverd. 
29 Er is veel betere samenwerking dan eerder, maar niet voldoende. Ook wordt kennis nog niet voldoende geïmple-

menteerd in beleid. Reden: beleid gaat teveel uit van wat boeren/vogelwachten (en TBOs?) graag willen en te weinig 
van wat nodig is voor goed biotoop. 

30 Er is veel kennis en er zijn goede samenwerkingsverbanden ontstaan. Echter de vogelstand gaat nog steeds achteruit. 
Vraag is of het allemaal voldoende is? Vraagtekens rijzen bij de vele boeren die weinig of niks doen. de vrijblijvend-
heid is nog groot. 

31 er wordt naar mijn mening teveel de nadruk op predatie door vooral de buizerd en de vos gelegd. in eerste instantie 
komt de teruggang van de weidevogels door een gewijzigd beheer. daarvan hebben ook de predatoren als de vos 
geprofiteerd 

32 Er wordt nog veel te veel geld besteed aan gebieden waar weinig of geen weidevogels meer voorkomen. Te denken 
valt aan de beheersmaatregel als legselbescherming op intensief produktieland. Alleen kansrijke gebieden voor 
weidevogelbeheer openstellen.  
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33 Er wordt onvoldoende gedaan aan de predatie! Ondanks inzicht in de predatie durft de provincie niet het voortouw 
te nemen tot een gedegen aanpak. Dit betekent dat tal van nazorgers worden gedemotiveerd. Met investeren van 
geld alleen komt men er niet! 

34 Er zijn m.i. te weinig goede gegevens beschikbaar van weidevogelbescherming. De registratie is niet controleerbaar 
en er is geen inzage in ALLE verzameld materiaal. De BFVW houdt  werkelijke gegevens vast. Gebiedsinventarisaties 
zijn NIET beschikbaar.  

35 Er zijn nog steeds boeren en ANV's die geld krijgen voor weidevogelbescherming terwijl ze niet alles uit de kast halen 
om de weidevogels te beschermen. Op sommige plaatsen zijn zelfs onvoldoende paren maar krijgen de boeren wel 
subsidie. 

36 er zou van onderop meer invloed van het kennisnetwerk gemaakt moeten worden en niet van achter het bureau 
37 Geënquêteerde heeft te weinig inzicht in gestelde randvoorwaarden en afspraken, kan niet bij alle vragen een door-

dachte keuze maken. Wat betreft samenwerking/communicatie/efficiëntie zijn we op de goede weg, maar het kan 
m.i. op veel plaatsen nog beter 

38 het "systeem" is nog te traag. het duurt allemaal veel te lang voor er duidelijkheid is, soms pas halverwege het sei-
zoen bv last minute beheer. de verantwoordelijkheid moet meer in het gebied komen te liggen. er moet duidelijk-
heid komen over predatieaanpak. 

39 Het gaat de goede kant op maar bij kuikenoverleving gaat nog veel mis. bv maaien op of na uitgestelde maaidata met 
te brede machines terwijl er nog ouders en jongen aanwezig zijn 

40 Het is allemaal te vrijblijvend. Er zijn bindende afspraken nodig. 
41 Het is jammer dat het werk achter een bureau niet altijd overeenstemt met het werk in het veld. Juridische correct-

heid staat soms haaks op uitvoerbaarheid in het veld. 
42 het is niet alleen achter een bureau of met afspraken en kennis en andere toestanden te redden. De praktijk daar 

komt het op aan in het veld moet het gebeuren maar de boer moet het wel in zijn bedrijfsvoering inpassen kunnen 
en willen. 

43 Het netwerk en beleid liggen goed op zijn plek. De komende jaren moet er ingezet worden op goed beheer en veld-
werk. Geld en regels zijn vaak een belemmering.Vooral naar de basis toe kan dit nog veel beter. 

44 Het weidevogelbeleid van de provincie Fryslân is nog voor een belangrijk deel geënt op participatie van boeren is dan 
ook vooral gericht op draagvlak creëren in de landbouw. Na 30 jaar agrarisch natuurbeheer zouden we zo langza-
merhand beter moeten weten.  

45 Ik ben ervan overtuigd dat er nog teveel wordt ingezet in maatregelen die niet werken in gebieden die kansloos zijn. 
46 Ik ben niet erg betrokken bij oraganisatorische zaken. Geen echt goede kijk op dus. Ben na 5 jaar vrijwilligerswerk er 

nog niet goed achter wie wat doet etc.  
47 Ik ben voorstander van een verbod op eierrapen 
48 Ik mis de koppeling en rol van de weidevogels in relatie tot de EHS en haar natuurdoelen. 
49 Ik zie bij de informatie die wij ontvangen en de gegevens die wij moeten aanleveren vaak door de bomen het bos 

niet meer. Er zou één dienst moeten komen van waaruit de informatie naar de organisaties in het "het veld" komen. 
50 Ik zie in deze vraagstellingen alleen boerennatuur, provincie en BFVW genoemd. Waar is vogelbescherming, sovon 

etc. 
51 In het algemeen: er zijn genoeg onderzoeken gedaan, maar er wordt (nog) te weinig met de uitkomsten gedaan.  
52 kan altijd beter is erg belangrijk te samenwerken door betrokkene instanties 
53 M.b.t. vrijwel alle punten: het gaat al 20 jaar over hetzelfde, maar de weidevogels, het landschap, het is allemaal 

minder geworden. 
54 M.i. is het weidevogelbeschermingslandschap erg versnipperd. Wie zorgt voor voldoende coördinatie, prioriteitstel-

ling, verwerking van de resultaten, besteding van middelen,rapportage. Kortom, wie voert de regie. 
55 Met organisaties als natuurmonumenten e.d. kan nog wel beter worden samengewerkt, hier gaat de vogelstand op 

sommige plaatsen achteruit. Ik bedoel dan meer bemesten en klepelen van pitrus en het weghalen van begroeiing. 
56 Mijn indruk is dat door de veelheid aan instanties er te laks ingesprongen wordt met de meetresultaten uit het veld 

en men achter de feiten aanloopt. 
57 momenteel hanteert de provincie een verkeerd beleid, betreffende het instant houden van de weidevogels.  er zijn 

draconische maatregelen nodig om het tij te keren. Graag zou ik de middelen willen toelichten maar dat is anoniem 
niet mogelijk! 

58 Na het bundelen van expertise, kennis en netwerken nu overgaan tot de praktijk. Uitvoeren wat is besproken en 
lobbyen in de politiek om de intensieve landbouw te minderen en de weide terug te geven aan kleinschalige land-
bouw en de vogels! 

59 Naar mijn mening wordt er nog onvoldoende gedaan om de weidevogelstand te redden van de ondergang. Er zullen 
rigoureuze maatregelen getroffen moeten worden (bedrijfsvoering afstemmen op de vogels) om bv. de grutto te 
redden. 

60 Natuurbeschermingsorganisaties zouden iets meer naar de mensen uit het veld moeten luisteren. We zijn aan het 
tuinieren qua landschapsbeheer en daar horen de grutto en de kievit bij en geen predatoren zonder natuurlijke 
vijanden.       

61 Ondanks alle goede bedoelingen en afspraken gaat het aantal weidevogels ieder jaar terug en dat is frusterend voor 
de weidevogelbeschermers en dit betreft de Z.O hoek van de provincie 

62 Ondanks alle maatregelen die tot nu toe zijn getroffen is er geen verbetering in toename populatie weidevogels. Het 



 
33 

is nog steeds zo dat zodra de nesten uitkomen er door de boer gemaaid word waardoor de jongen in de kuilbulten 
belanden, daarna doodstil. 

63 Onderzoekers, beschermers en beheerders werken mi nog te veel langs elkaar heen. BoerenNatuur trekt sterk aan 
het beheer maar dient te veel agrarische belangen ('Zoveel mogelijk geld voor zo weinig mogelijk inspanningen; licht 
beheer).  

64 Op papier zijn de meeste dingen goed geregeld, in de praktijk schort het hier nog vaak aan. 
65 Organisatie en communicatie is prachtig maar het weidevogelbiotoop verdwijnt. Dus de basis voor behoud en herstel 

van weidevogels is zo vechten tegen de bierkaai. 
66 Organisatorisch loopt het nog niet erg soepel. De data verwerking is nog steeds erg matig. Verder is de regelgeving 

vaak erg onduidelijk en wordt pas duidelijk als het seizoen is afgelopen. 
67 Participatie van de boeren met de fûgelwachten is heel divers. Alles draait eerst om geld. In Frankrijk worden kievi-

ten massaal gevangen of afgeschoten. Onderzoek naar legsels van weidevogels moet er komen. 
68 predatie aanpak blijft ver achter, draagvlak onder de beheerders van weidevogel gebieden versterken door vang 

maatregelen te verruimen. 
69 punt 1.3: Zonder vrijwillige nazorgers bestaat er geen weidevogelbescherming dus aan de nazorgers moet meer 

aandacht besteed worden ipv  per nest een geld bedrag beschikbaar te stellen aan de boer beschermen moet iets 
vanzelfsprekend zijn vanuit de boer. 

70 Samenwerking  tussen boeren, natuurbeschermingsorganisaties en vrijwillige weidevogelbeschermers kan op lokaal 
niveau beter. Op regionaal niveau is de samenwerking redelijk tot goed. 

71 Te weinig kritisch op het afsluiten van beheersafspraken in gebieden waarin geen of weinig weidevogels aanwezig 
zijn. 

72 We moeten duidelijker afspraken maken hoe we de achteruitgang kon afstoppen en beginnen met het biotoop voor 
de weidevogels geschikter maken door bijv peilverhogingen, maar ik weet ook hoe moeilijk dit is. We praten veel 
maar doen te weinig. 

73 Wij zijn niet overal mee op de hoogte. 
 
 

 Weidevogelbescherming binnen Gruttokringen 
Nr. Aanbeveling/ opmerking 
1 In vrijwel het hele Lage  Midden, het oorspronkelijke Veenweidegebied, specifiek de Haskerveenpolder wordt bijzonder 

weinig gedaan aan bescherming. 
2 Binnen een weidevogelkring ontvangen boeren ook een beheersvergoeding voor percelen waar niet of nauwelijks weide-

vogels voorkomen. Zij liften mee met de hoge gemiddelden waarop de beheersvergoeding voor bv. legselbeheer geënt is. 
3 Het is de vraag of de provincie op tijd prestatiecontracten heeft afgesloten. misschien is het al te laat al hoewel dat wel 

negatief is gedacht 
4 Voor verdere opschaling van kuikenland na 1 juni zijn de gelden hiervoor te laat ter beschikking gekomen. Hierdoor is dit 

niet goed gelopen. Hierdoor is het pakket kuikenstroken ook niet goed gegaan. Hiervoor meer aandacht het komende 
jaar. 

5 De natuurbeschermingsorganisaties staan op het vlak van predatie-aanpak ver verwijderd van de gruttokringen, vandaar 
mijn vraagtekens bij hun betrokkenheid. 

6 De BFVW is er verantwoordelijk voor dat het door de jaren heen alleen maar slechter met weidevogels gaat. Men staat 
niet open voor discussies en werkt alleen aan het eigen belang (eieren rapen, jacht, roofvogelvervolging). 

7 De weidevogelbescherming in Friesland wordt vele malen rooskleuriger afgeschilderd door provincie en BFVW dan het in 
werkelijkheid is. De bescherming is slechts lokaal op orde. Provinciaal gezien is het beneden peil. 

8 Er is geen zorg (aandacht)voor de vrijwilligers deze mensen vaak eierzoekers wordt steeds meer ontnomen dan dat ze er 
iets voor terug krijgen. Ik vind dat het vrijwilligers werk (nazorg) meer aandacht moet krijgen. 

9 Antwoorden slaan op eigen gebied en organisatie; te weinig inzicht in situatie in andere gruttokrngen. Info hierover wen-
selijk. 

10 Binnen Noordbergum zijn er geen grutto's meer. Ook niet echt betrokken bij Grutto beheer.  
11 Concentratie perspectiefvolle weidevogelgebieden kan (veel) beter en daarmee ook de inzet van geld en beheermaatre-

gelen.  
12 De besturen van de agrarische natuurvereniging zijn niet actief naar hun leden met initiatieven 
13 De grote terreinbeheerders zijn nog steeds niet serieus bezig. Zij lijken niet in te zien dat juist hun terreinen broedplaat-

sen zijn voor een veelheid aan predatoren.  
14 De gruttokringen hebben in dit district geen weer gave. omdat: de grutto dichtheid in de zuid-oost hoek qua populatie te 

gering is. en op sterven na dood is. Voorbeeld:ca 10 jaar geleden nog 6a7 broedpaar op de 100 ha. nu nog 1 (een). re-
den,predatie. 

15 De natuurbeherende instanties werken nog te weinig mee in het beheren van de vossenpopulatie. Zo mag je in It Fryske 
Gea gebied geen gebruik maken van de lichtbak. Ook aanzitten op de vos is vaak niet toegestaan. Eventuele overeenkom-
sten zijn onwerkbaar. 

16 De Prov. moet de natuurver. verplichten om gebieden waar grutto's broeden de maaidatum te verleggen wanneer de 
jongen zijn uitgevlogen kan er gemaaid worden. En dan hier een goede vergoeding tegen over zetten. En meer plasdras in 
het voorjaar. 
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17 Door onvoldoende broedparen per 100 ha (minder dan 25 per 100ha)  is de subsidie gestopt per ha in de kringen Boyl en 
Steggerda en is een nieuwe gruttokring opgericht in Nijelamer en Nijholtwolde 

18 Een algemene opmerking betreffende de Grutto in beheersgebied: De maai datum 15 juni is te vroeg, de jongen zijn dan 
nog niet vliegvlug en belanden alsnog in de kuil is mijn ervaring. Datum minimaal 1 week opschuiven. 

19 Een gruttokring kan een verkapte landbouwsubsidie zijn die drijft op een TBO-reservaat 
20 Er is structureel voor alle facetten te weinig geld beschikbaar. Er wordt te veel op vrijwilligers gerekend. Er zullen hopelijk 

in de toekomst meer betaalde krachten het werk van de vrijwilligers overnemen. 
21 Er is veel verbeterd, maar er moet nog veel gebeuren. Samenwerken kan nog veel beter. Nog veel meer concentratie 

nodig: écht kiezen. Stop met vrijwilligheid. Nestbescherming blijkt ineffectief: stoppen! 
22 Er moet m.i. betere controle komen. Nu m.i. nog erg onduidelijke afspraken, afspraken worden niet goed na gekomen,het 

is nu nog te "gemakkelijk" om het te vervalsen 
23 Er  moet nog veel gebeuren maar we zijn op de goede weg. TBO's moeten in terreinen met weidevogeldoelstelling gaan 

voor kwaliteit 
24 Er volgt nog veel te verbeteren al zijn we met de nieuwe aanpak wel op de goede weg. Het geld wordt effectiever ingezet. 

Bij  de TBO's is volgens mij ook nog veel winst te behalen. Daar zouden veel meer weidevogels moeten zitten. 
25 Er worden nog steeds niet slagvaardig besluiten genomen. Veel te veel bureaucratie. De afwikkeling van plas/dras aan-

vragen duurt erg lang. Wij hebben geweldig goede ervaring met aanleg greppel plas/dras percelen.  
26 Er wordt m.i. nog te weinig zwaar beheer gevoerd bij agrariërs. Vaak wordt een reservaat gebruikt als legitimatie voor 

voldoende kuikenland. Op die wijze worden potenties in agrarisch gebied onvoldoende benut. Meer aandacht voor breed 
spectrum aan soorten. 

27 Er zijn nog steeds pretpakketten bv. legselbeheer op ha. waar helemaal geen weidevogels aanwezig zijn. dit geldt ook 
voor het randen beheer. 

28 Het zoeken/rapen van Kievitseieren moet onmiddellijk worden verboden in alle gruttokringen. De overheid maakt zich  
belachelijk / ongeloofwaardig door zich altijd maar weer door de rapers / BFVW m.b.t. dit onderwerp te laten gijzelen. 

29 Ik ben dit jaar voor het eerst mozaïekregisseur. De organisatie naar boven ervaar ik als weinig transparant en duidelijk. 
30 Ik vind terecht dat er tegenwoordig geïnvesteerd wordt in kansrijke gebieden. 
31 In de samenwerking tussen terreinbeheerders, boeren en vrijwilligers loopt het nog niet altijd even gladjes. De terreinbe-

heerders staan te ver af van de dagelijks praktijk en dan blijkt de persoon die de organisatie vertegenwoordigd erg be-
langrijk.   

32 In die 20 jaar heb ik mij niet bezig gehouden met een soort maar meer met alle weidevogels. Er is ook geen contact ge-
weest met gruttokringen. Tellingen gedaan in reservaat van Staatsbosbeheer. Voor BFVW boerenland om het reservaat 

33 In zuid oost Friesland komen nagenoeg geen grutto's meer voor, hoe de ontwikkelingen en hoe het beleid hierover is, is 
mij totaal ontgaan. 

34 Merk er nog weinig van in de omgeving van Joure. Grondwaterpeil nog steeds laag. Gemeenten claimen grote gebieden 
voor "uitbreiding" doch zeggen geen invloed te hebben. Economische belangen gaan nog altijd voor m.i. Beleid is niet 
strak genoeg.  

35 Natuurbescherming organisaties schieten tekort in het bestrijden van predatoren voor weidevogels. 
36 Nogmaals, veel woorden maar weinig daden 
37 Ook hier geldt weer: ik wéét het vaak niet. Maar ik heb wel een zekere scepsis. 
38 Ook hier kun je stellen "it koe better". De verschillen tussen de boeren en terreinbeheerders zijn nog te groot. Er is nog 

veel te veel verruiging in het buitengebied en de predatie aanpak is belabberd. 
39 Openheid gebied, in onze kring is al een begin gemaakt maar ik stel me zo voor dat dit nog lang niet voor alle skriezekri-

ten geldt. 
40 Punten 2.10 t/m 2.14 van de enquête zijn essentieel om het juiste beheer toe te passen! Ik hoop dat dat positief beant-

woord is in deze enquête!. 
41 teleurstellend dat de provincie toestond dat (erf)pachters van Staatsbosbeheer subsidie kunnen krijgen voor beheer van 

natuurgebied dat ze pachten 
42 Veel slagers die hun eigen vlees keuren. 
43 Volgens mij is er nog veel te verbeteren in de afstemming van contracten die nu zijn afgesloten. Er kan te veel niet wor-

den gedaan zonder dat hieraan gevolgen hangen voor de veroorzaker. Met name het praktische beheer moet veel meer 
gecontroleerd worden. 

 
 

 Weidevogelbescherming buiten gruttokringen 
Nr. Aanbeveling/ opmerking 
1 Zolang de thans ontwikkelde landbouw doorgaat  met schaalvergroting, diepte ontwatering, veedichtheid, etc. zal de 

weidevogelpopulatie alleen maar meer problemen krijgen. Te veel bureaucratie, te weinig effectieve actie.  
2 De provincie moet veel kritischer richting BFVW zijn en niet telkens onvoorwaardelijk steun geven. De condities voor 

weidevogels in veel gruttokringen zijn ver onder de maat, zoals laag waterpeil, te veel maïs en te vroeg maaien. 
3 Het is van de zotte om de BFVW een worst voor te houden om aan weidevogelzorg te willen meedoen 
4 Het rapen van eieren is niet meer van deze tijd. Het goed beschermen en proberen met de boeren tot een goed resultaat 

te komen is van deze tijd. Een ieder in zijn eigen nazorggebied laten werken in samen werking met de boeren . 
5 Het voortraject om het rapen van eieren in stand te houden met als achtergrond liggende gedachte het beschermings-
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werk in stand te houden is achterhaald. 1e ei van Friesland vinden en dan stoppen. In N-Holland blijkt dit ook niet nodig 
6 Het zoeken en rapen van kievitseieren is een achterhaalde traditie. De provincie zou er afstand van moeten nemen. 
7 Traditie kun je veranderen (rapen niet noodzakelijk) 3.3 onvoldoende inzet bescherming andere dieren (potentiële preda-

toren) 
8 Eieren zoeken moet helemaal verboden worden. Waarom moet je eieren krijgen omdat je vogels beschermt tijdens de 

broedtijd? Geeft de inspanning van de beschermingsactiviteiten aan al die vogelwachters soms geen voldoening genoeg? 
9 Beleid moet nog meer op de praktijk worden gericht 
10 Het is de vraag of die verantwoordelijkheid wel voldoende is genomen. De stand neemt nog steeds af. in beheer veran-

dert weinig. aan de andere kant moet een boer wel modern mee om toch brood op de plank te hoeden en dat is al best 
moeilijk 

11 LTO afdeling van gebied is de weidevogels liever kwijt dan rijk. Alleen de financiële vergoeding is voor deze mensen drijf-
veer.  

12 Er zijn nog veehouders die weidevogelbescherming niet zien zitten. Ook veehouders, die de fauna opzettelijk geweld 
aandoen (honden in het veld inde periode van kuikens en jonge hazen). 

13 Samenwerking met de aangesloten  boeren is goed,maar er zijn nog een hoop boeren die niet willen meewerken,deze 
willen niet onder een natuurvereniging werken en sparen de vogels in dit gebied dan ook helemaal niet,er wordt hier ook 
in de nacht gemaaid 

14 De "vliegende euro" is soms niet aantrekkelijk voor de boer, omdat andere regelingen bestaan (basisbedrag met nestaan-
tal vergoeding) 

15 Afgelopen voorjaar is er eigenlijk voor het eerst echt aandacht geschonken aan de weidevogels in het landbouwblad. Er 
zal meer voorlichting moeten worden gegeven aan boeren, loonwerkers en scholen.  

16 algemeen: De boer zelf doet weinig aan landbewerking dit wordt gedaan door loonbedrijven deze komen bijvoorbeeld 
met sleepslangen voor mest en maïs bewerking en denken totaal niet aan de nesten / jongen van de weidevogels. be-
scherming is vaak om te huilen 

17 Bij 3.2 v.d. enquête: De provincie heeft zich daar veel te veel voor ingezet! 
18 Bij 3.2 v.d. enquête: Met name Mevr. Andriessen heeft zich ingezet voor behoud van het eierzoeken.  De Friese Landbouw 

zou veel meer kunnen doen voor weidevogelbescherming. Een voorbeeld: advies om 's nacht geen loonwerkers in te 
zetten. 

19 Bij vraag 3.2. zou ik willen zeggen, schaf het zoeken en rapen van kieviteieren af, kun je niet meer maken. De echte nazor-
gers blijven hun werk wel doen. 

20 Bij punt 3.7 Het is moeilijk om de boeren gelijk te stemmen met je eigen opvattingen. De belangen  lopen vaak uiteen 
hoewel, dat bij  de verschillende boeren nogal uiteenloopt.                                                                                 

21 De basis is prima. Wij moeten echter oppassen dat de goede initiatieven niet gesmoord worden in de bureaucratie van 
regels en onwillige ambtenaren. 

22 De BFVW c.s. wordt in de rest van Nederland gezien als een club rabiate rapers en roofvogelhaters die het rapen van 
eieren vele malen belangrijker vindt dan het beschermen van legsels. Traditie is geen argument om een verderfelijke 
gewoonte toe te staan. 

23 De BFVW doet maar wat door gebrek aan kennis. De steun van de provincie aan het eieren zoeken moet afgelopen zijn. 
LTO, Friese landbouw en ook BFVW zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de afname van weidevogels (maaigeweld + slech-
te bescherming). 

24 De boeren moeten toch hun brood verdienen en trekken zich weinig aan van de nest- en weidevogelbescherming. 
25 De effectiviteit van de maatregelen buiten de Skriezekrites blijkt gering en niet duurzaam. Zsm afbouwen en middelen 

geconcentreerd inzetten!  
26 De provincie heeft uitermate goed in gezet om de Fryske traditie in ere te houden. Vooral het werk van wijlen mevrouw 

A. Andriessen is van levensbelang geweest om het Friese model in stand te houden. 
27 De stelling ontbreekt over de inzet van de provincie voor bescherming van de weidevogels in de ruimtelijke ordening / 

landbouwbeleid. Deze is onvoldoende. 
28 De vliegende euro's kunnen beter worden omgezet naar Last minutebeheer. 
29 De vliegende Euro's werkt op korte termjn. Mozaïekbeheer schiet tekort daardoor is de kuikenoverleving onvoldoende. 

Ook plasdras hoort bij weidevogelbeheer.  
30 Deel van de vragen voor mij te algemeen om een gewogen en bevredigend  antwoord te kunnen kiezen. Wel veel kennis 

betreffende situatie eigen gebied. 
31 Eind mei zijn alle Friese weilanden kaalgeschraapt. Als alle boeren nou twee weken later maaien dan zou dat een hoop 

geld, energie en jonge vogels kosten. Nou dat het 5 over 12 is moeten de boeren een maaiverbod krijgen tot circa begin 
juni. 

32 Er gebeurt veel maar er kan nog veel meer; veel actiever jaarrond bestandbeheer predatoren, veel meer soortenrijk 
grasland, vroeg beweiden, nergens meer nachtwerk, alle landwerk als het maar enigszins kan niet in april     

33 Er is praktisch geen grutto meer in ons wachtgebied dus kun je ook niet meedoen met de regeling Vliegende Euro’s en de 
Gruttokringen Boyl en Steggerda zijn opgeheven. Weidevogelbescherming is in deze gebieden een aflopende zaak. 

34 Er moet nog veel professioneler mee worden om ge gaan, nu te veel afhankelijk van meestal goedwillende vrijwilligers 
35 Er zijn nog steeds veel boeren die aan weidevogelbeheer meedoen voor het geld. 
36 Graag wat meer initiatief vanuit de LTO om landschap en daarmee de weidevogels te beschermen in plaats van linea recta 

het tegenovergestelde te doen! LTO en de lobby voor de intensieve landbouw is de doodsteek voor alles wat leeft in de 
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Friese weide! 
37 Het bedrag voor de vliegende hectaren was niet goed verdeeld over Fryslân, toen de verdeling was veranderd was het al 

veel te laat om het nog goed te besteden. 
38 Het gaat om het optimaliseren van voldoende areaal kwalitatief goed biotoop. Die wordt op deze manier lang niet ge-

haald.  
39 Het is een onjuiste veronderstelling dat je met het huidige vrijwillige agrarisch beheer je de weidevogels kunt redden. Er 

dienen meer strikte reservaten met hoge waterpeilen en blijvende gevarieerde graslanden te komen. 
40 Het is een sociaal proces dat op dit moment goed werkt in de reeds bestaande skiezekriten maar daar buiten gaat er nog 

erg veel mis en is de belangstelling van boeren maar ook terreinbeheerders zeer matig. 
41 Het is groeiend maar we zijn er nog niet. Rustig aan bouwen en niet van de vloer op de zolder, dat maakt mensen kop-

schuw. Wel afscheid nemen van mensen die niet willen. 
42 Het is triest om te moeten constateren dat het met het nationale symbool van de Friese cultuur de kievit zo slecht gaat en 

men als provincie niet bij machte is de BFVW van deze situatie te doordringen.   
43 het rapen van eieren heeft niks met bescherming te maken. Dat is een hypocriete leugen. Bovendien leidt dit tot het 

zoeken van schuldigen, zoals de predatoren, waar de schuld bij de mensen zelf ligt 
44 Ik weet de inhoud van het protocol niet en heb ook niet het idee dat 'mijn' boeren ermee werken 
45 in de gebieden waar ik inventariseer wordt niet aan nestbescherming gedaan en vind geen verstoring plaats door het 

zoeken van nesten  
46 In gebieden met sterke afname t.g.v. landbouwbeleid wordt  maar weinig voorlichting gegeven, sterker nog, gegevens 

worden "onder de pet " gehouden. Leden van Vogelwachten hebben in sommige gevallen geen inzage in veldgegevens. 
47 LTO en boeren doen veel te weinig aan noodzakelijke  verhogingen van waterpeilen 
48 LTO moet er via de FBE meer op aandringen dat er een ontheffing moet komen voor de kraaienvangkooi. Daarnaast zou 

er veel strenger opgetreden moeten worden tegen het maaien bij donker in het veld (met koplampen aan) 
49 Met de huidige schaalvergroting en steeds verder gaande modernisering van de landbouw is er steeds minder ruimte 

voor broedsucces. (denk aan massaal maaien, in het donker maaien en draineren van nattere stukken land). 
50 Ten aanzien van 3.6 en 3.7. Buiten een aantal enthousiaste mensen zijn er naar mijn mening nog te weinig boeren betrok-

ken. Te veel vrijblijvendheid. Ik betwijfel of het allemaal voldoende is om de weidevogels in stand te houden. 
51 Veel boeren laten de koeien op stal staan. Voor de grutto's een kans, meer mozaiekbeleid aanmoedigen bij boeren. ze 

gerskjen nu toch ook geregeld? 
52 Vraag 3.2: De provincie heeft zich (ruim) voldoende ingezet voor het behouden van het eierzoeken. Of de inzet van vrijwil-

ligers hiervan afhankelijk is, weet ik niet. 
 
 

 Weidevogelbeheer in natuurgebieden en beheersgebieden 
Nr. Aanbeveling/ opmerking 
1 Door Vogelwachten , ik spreek dan voor mijn eigen omgeving (Joure) wordt er bijzonder weinig uitleg gegeven en acht 

ik de kennis  en inzet van velen te gering. Het verzamelde materiaal is voor echte Wetenschap onbruikbaar. 
2 Financiën ontoereikend,  financiën en mankracht zijn struikelblok. Boezemlanden in ZW Fryslân grotendeels verloren 

voor weidevogel door verruiging; rietachtige vegetatie en boomopslag. Peilbeheer nodig voor bewerken. 
3 Die inspanning zegt niets over toekomstig behoud, inspanning is deel abiotisch 
4 Door de terreinbeheerder is geen enkele maatregel genomen. 
5 Met een paar bosjes maaien ben je er niet. Een gruttokring als Aldeboorn kent enkel Engels raaigras (dat te vroeg ge-

maaid wordt!). Er zijn nog amper boezemlanden (bedoelen jullie zomerpolders?) 
6 Wel jammer nu ze er geld voor krijgen er opeens van alles kan wat anders niet gebeurde (het draait bij deze organisa-

ties dus gewoon om geld. 
7 In nat.ver. T.T.T. Delfstahuizen zijn percelen ingedeeld voor bloemrijk grasland waar geen weidevogels zitten. 
8 Bloemrijke graslanden hebben alleen Fryske Gea, SBB en enkele biologische boeren. 4.4 Echte boezemlanden zijn er al 

jaren niet meer in Friesland. Vreemde vraag. 
9 De boeren in onze gruttokring hebben helemaal geen interesse in bloemrijke graslanden. Enkel in productieland. 
10 Dat lukt je niet in twee jaar investeren is lange adem geworden gelet op de omvang van de populaties 
11 De boezemlanden worden door bootjesmensen te vaak bezocht en betreden ondanks de bebordingen van het niet 

beteden voor 15 juni. 
12 Te veel plannen, te weinig daden door de terreineigenaren en veehouders, terwijl ZIJ verantwoordelijk zijn voor een zo 

goed mogelijke weidevogelstand. 
13 algemeen: er is veel aandacht in beginfase maar er is geen uitvoering hierop.  
14 Als u het voldoende noemt is men geneigd achterover te gaan leunen. het kan altijd efficienter en beter. 
15 Bestaande gebieden bewaren, is iets anders dan actief inspanningen leveren. 
16 Bij 4.1 en 4.2 v.d. enquête: In de natuurterreinen zijn er heel goede voorbeelden (SBB, Zwagermieden; NM, Skrok en 

Skrins, bijv.). Maar het lijken me effectief toch wel uitschieters... 
17 Binnen de gruttokringen gaat het redelijk maar daarbuiten is het slecht. 
18 Buiten de melkvee bedrijven zijn er nog veel zogen. hobby bedrijven waar op deze landerijen veel weidevogels hun 

toevlucht zoeken en daar ook vliegvlug worden. Hiervoor was te weinig aandacht. 
19 De predatie is in de natuurgebieden onvoldoende aangepakt door de natuurverenigingen. Nieuwe natuurgebieden 
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worden in het Zuiden van de Provincie niet opgestart. Dit hebben het Fryske Gea en Staatsbosbeheer duidelijk aange-
geven in de Landinrichtingsplannen. 

20 De samenwerking met de TBO'S kan beter. 
21 De terreinbeheerders zijn geen graslandbeheerders en laten daar vaak steken vallen waardoor de mooi opgekrikte 

plannen weer verruigen. Er zal in dat soort gebieden veel meer samengewerkt moeten worden. Een goede mozaiekre-
gisseur is onontbeerlijk. 

22 Dit kan nog veel beter. Flexibel zijn is heel belangrijk  
23 Er heerst nog steeds het postzegel denken in veel natuurgebieden. 
24 Er moet m.i. meer gebeuren, er moet professionele controle komen en ook de boeren moeten gedwongen worden, 

uiteraard tegen redelijke vergoeding bijvoorbeeld een plas dras te realiseren of een gevarieerder biotoop te creëren 
25 Hier is nog veel te winnen, nog steeds lopen er TBO terreinen leeg. Opkrikgeld gebruiken voor het opknappen van hek-

ken en paden? wat hebben vogels daaraan. Vaak afhankelijk van plaatselijk verantwoordelijke. Sommige gebieden gaat 
het wel goed.   

26 Meestal te weinig geld ter beschikking om iets uit te voeren 
27 Met name de boezemgraslanden zijn te veel verruigd voor de weidevogels, hoge rietkragen en soms bosschages maken 

deze veelal ongeschikt. 
28 Misschien is er te weinig boezemland en ligt op deze gebieden soms een botanisch beheer met een te zure grond. 

Daarnaast vindt door overstroming in de winter weer verrijking plaats wat het bijzondere van het boezemland nivel-
leert.  

29 Natuurlijk is het zo dat er veel inspanning word geleverd op diverse terreinen maar voldoende is een gevaarlijk woord, 
willen wij het tij keren mag het nooit voldoende zijn maar moeten wij bereid zijn altijd extra inspanning te leveren. 

30 Natuurvriendelijk beheer mag de boer eigenlijk geen geld kosten 
31 Niet genoeg op de hoogte om een oordeel te kunnen geven 
32 Onwil om gronden te onteigenen voor EHS / natuur maakt het beleid nog al zwak / vrijblijvend etc. Hetzelfde geldt voor 

onwil om omliggend waterpeil flink te verhogen etc. 
33 Opkrikplannen lijken effectief, maar moet nog blijken, bovendien is continueren nog niet zeker gesteld.  In gruttokrin-

gen wordt te weinig naar het bio/ecotoop gekeken en te veel naar individuele vogelsoorten.  
34 Bij 4.4 v.d. enquête: In het reservaat van SBB is op verzoek van boer Jacoby toestemming gevraagd. Dit om er vee te 

mogen weiden met de bedoeling de verruiging en de voedselsituatie voor de vogels te verbeteren. Dit met goed resul-
taat. 

35 TBO's doen teveel eenzijdige besluitvorming. Als je echt iets wilt doen dan moet je alle maatregelen omarmen, ook het 
bestrijden van (te grote aantallen) predatoren. 

36 Terreinbeheerders doen te weinig aan predatiebestrijding!!!! 
37 Voor de kerngebieden in beheer bij NBO's meer de verruiging tegen gaan. Rûge dong toepassing is uitstekend. Daar-

naast ook biezen frezen uit de greppels en meer aandringen op hoger peilbeheer i.o.m. Wetterskip Fryslân. 
38 Voor effectief weidevogelbeheer is nodig: hogere grondwaterstand ,geen turbogras maar bloemrijke weilanden, later 

maaien en niet alles tegelijk. 
39 Voor het promoten van soortenrijk grasland zou veel meer gebruik gemaakt kunnen worden van wetenschappelijke 

inzichten over de zakelijke en ecologische waarde hiervan 
40 Vraagstelling 4.4 klopt niet; oppervlakte boezemlanden is zeer gering en speelt geen/nauwelijks rol tav kritische soorten 
41 Wanneer doe je iets goed?? ik denk dat als 100% score hebt je iets goed doet maar dat lukt niet altijd dus zal altijd 

mogelijk moeten zijn dingen te veranderen of te verbeteren 
42 Zolang de weidevogelstand verslechtert is het weidevogelbeheer niet goed 

 
 

 Monitoring en onderzoek 
Nr Aanbeveling/ opmerking 
1 2 jaar geleden met een kuiken onderzoek meegedaan en we hebben nog steeds daar niks van gehoord dus het moti-

veert niet echt om aan alles maar deel te nemen volgens mij ligt het nog bij de provincie (schandalig dat het zo lang 
duurt).   

2 Er was geen geld beschikbaar voor tellingen in een gebied, als je dan ziet wat voor geld er in omgaat dan is de vraag 
waarom moet hier dan op worden bespaard?  

3 Ze doen meer dan dat. De monitoring is van grote waarde. 
4 Zonder WMF bestond het project ALARM niet. Het werk van het WMF wordt in Friesland door provincie en BFVW on-

dergewaardeerd. 
5 Het WMF heeft zich voortreffelijk ingezet, ondanks de voortdurende tegenwind van BFVW en het feit dat de provincie 

er amper een stuiver voor over heeft. 6.7 is een eigenaardige, onduidelijke vraag, maar de monitoring is goed opgezet 
6 Er zou veel meer onderzoek gedaan worden aan broedvogels en kuikens. Meerjarig pullen onderzoek in met name die 

gebieden waar (nog) maar weinig onderzoek is gedaan. Zie op www.griel.nl voor plekken waar geringd is gedurende div. 
jaren.  

7 Als ANV niet bekend met weidevogelmeetnetwerk. Alle gegevens komen van de vogelwachten. 
8 Als simpele nazorger zijn veel zaken niet te overzien. Een goed oordeel is moeilijk te geven. 
9 De rapportages van het WMF zijn buitengewoon goed uitgevoerd. Of ze effectief zijn hangt af van wat ermee gedaan 
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wordt. Nog te weinig, denk ik. 
10 Bij mij niet genoeg bekend wat de provincie wel of niet doet, dus kan ik daar ook niet goed over oordelen wat goed of 

goed genoeg is 
11 De structuur van doorgeven, verwerking van weidevogelgegevens en de rapportage daarvan en de daaraan verbonden 

conclusies is mij onbekend. 
12 Dit is maar een deel van de gegevens, er is geen samenhang en ieder rommelt op z'n eigen manier. 
13 Er komen veel meer gegevens binnen de BFVW en deze worden nog steeds niet goed verwerkt. 
14 Er wordt wel heel weinig informatie gegeven aan de gewone nazorger en faunabeheerder. Naar mijn gevoel zou dit 

moeten gebeuren via de krant en niet alleen mondeling in bijeenkomsten. Doe jaarlijks verslag via de pers en website   
15 Ik ben niet op de hoogte van gruttokringen en de werkzaamheden van het weidevogelmeetnet. 
16 Ik heb zelf een tiental jaren metingen gedaan voor de WMF. Om goede rapportages te krijgen moet je meerdere jaren 

achtereen een plot inventariseren en dit gebeurt te weinig 
17 Ik hoor eigenlijk niets van WMF. In verband met rust in het veld zo weinig mogelijk tellers en zeker geen dubbeltelling. 

In ons gebied tellen we daarom zelf en als anderen willen tellen moeten ze zich eerst melden. WMF telt vaak dubbel! 
18 In 2010 is geen rapportage opgeleverd van resultaten 2009, hiermee is een goed traditie om dit in maar te doen door-

broken. In 2010 werd de jaaravond erg laat aangekondigd. Weet niet of SOVON het niveau kan leveren zoals Buro Nij-
land dat kon. 

19 In ons gebied is niet alleen de methode alarm toegepast maar ook is het gehele gebied BMP geteld. 
20 Krijg over mijn eigen streek al geen eens info, laat staan dat ik inzage zou krijgen over  andere gebieden.  Alleen "gefil-

terde" gegevens komen naar buiten. 
21 Meer nadruk op BMP en alarmtelling om resultaat van beschermingswerk(vliegvlugge jongen) inzichtelijk te maken. 

Biedt kans om bij te sturen. 
22 Probleem is dat een provinciebrede dekking op één kwaliteitsniveau ontbreekt. Maakt sturen moeilijk.  
23 Provincie kan en moet meer aandacht vragen (keihard lobbyen!) bij LNV voor de weidevogels. In ieder geval méér dan 

de LTO anders lopen we maar achter de feiten (landschapsvernietiging) aan door de LTO! Op hoog nivo aanpakken. 
Prov. is het juiste lichaam! 

24 Staat alles van het WMF op de internetsite van de provincie? 
25 Via het RAS project ring ik kieviten hiervan wordt jaarlijks een verslag gemaakt Of dit voldoende nieuwe gegevens ople-

vert vind ik moeilijk te beoordelen. 
26 Waarom zijn er nog steeds diverse invoersystemen. De BFVW wil zijn eigen systeem, Provincie wil FYG. Dan hebben we 

nog BoM. Het wordt tijd dat alles in één systeem wordt verwerkt. 
27 WMF doet nuttig werk 
28 Zolang de BFVW en weidevogelmeetnet niet op dezelfde wijze tellen kan er nooit een goede vergelijking worden ge-

maakt. De manier van tellen verschilt te veel van elkaar. 
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Bijlage 4 – Resultaten kwalitatieve interviews 

Betrokkenheid en drijfveren 
Van de ondervraagde personen waren enkelen direct betrokken geweest bij het opstellen van het werkplan (De Vries, 
Sytema, IJzerman, Hut). De overigen hadden er indertijd indirect mee te maken gehad (Oosterveld, Oevering) of hadden er 
de afgelopen jaren vanuit het werk mee te maken gekregen (Jager, Oud, Terpstra, De Jong, Van Drooge, Zijlstra, Elzinga, De 
Laat, Hoekstra, Bosgra, Konst). Ook noemden verschillenden naast een vaak beroepsmatige betrokkenheid ook de passie 
voor weidevogels als drijfveer (Jager, Oud, Oevering, Terpstra, Hut). Voor verschillenden speelde het werkplan geen rol van 
betekenis in de dagelijkse praktijk. Vrijwel altijd bleek er wel te worden gehandeld naar de geest van het plan. 

Verantwoordelijkheid en probleemhouders 
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van het werkplan werd door vrijwel iedereen primair bij de provincie gelegd. 
Daarbij werden de volgende argumenten genoemd: (1) het is een provinciaal werkplan, (2) GS heeft er zich aan verbonden, 
(3) de politiek heeft het gefaciliteerd, en (4) de regie ligt bij de provincie. Daarnaast werd ook vrijwel altijd opgemerkt, dat 
alle andere betrokkenen medeverantwoordelijkheid droegen op de eigen onderdelen, niveaus en terreinen. Hier komt een 
sterk gevoelde mede-verantwoordelijkheid voor het realiseren van dit werkplan naar voren. Enkelen vonden dat wij alle-
maal verantwoordelijk waren voor het realiseren ook al had de provincie wel de eerste verantwoordelijkheid. Oosterveld 
verwoordde het als volgt: ‘ook bij financieel eigenbelang is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor maat-
schappelijke waarden. Met het uitvoeren van dit werkplan worden maatschappelijke waarden gerealiseerd. Alleen hebben 
lagere of hogere schaalniveaus andere verantwoordelijkheden en pakt de particuliere sector nog te weinig verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van het behouden van weidevogelwaarden (analogie met landschapsfondsen).’ Op het niveau van de 
uitvoering hadden de partners afgeleide verantwoordelijkheden, lopend langs twee sporen: (1) van BoerenNatuur naar ANV 
naar skriezekrite naar het complex van nazorgers, wbe-ers en boeren en (2) van de terreinbeheerders naar hun medewer-
kers in de weidevogelreservaten en de daarbij betrokken vrijwilligers. 
Het probleemhouderschap. De bovenstaande bevinding werd nog eens versterkt door te vragen naar de probleemhouders. 
Men voelde zich vaak wel collectief probleemhouder, maar ieder voor het eigen niveau en de eigen rol en taken: ‘Wy haw-
we mei inoar it probleem, wy moatte it ek mei inoar oplosse!’. Dit kwam o.a. voort uit het feit, dat vrijwel alle bevraagde 
partijen zich ook geconformeerd hadden aan de geest van het werkplan. Ook werd geconstateerd, dat er geen andere 
probleemhouders waren. Mogelijk lag nog een deel van het probleemhouderschap bij het Rijk, omdat het weidevogelbeleid 
deels bij het Rijk en deels bij de provincies zit. Afgezien van het evidente probleemhouderschap bij de provincie (vanwege 
regie, aansturing en het realiseren van het eigen beleid) werden de terreinbeherende organisaties, ANV’s, skriezekriten en 
pilots beschouwd als probleemhouders om hun hoofddoelstelling weidevogels in hun eigen terreinen en gebieden waar te 
maken, boeren zijn minimaal probleemhouders voor de aan hen gesubsidieerde percelen (maar ook bij de bedrijfsvoering 
in relatie tot de Ff-wet), de BFVW is probleemhouder bij het uitvoeren van kwalitatief goede nazorg in het verlengde van de 
politieke discussie rond het ljipaaisykjen. Soms was er een afwijkend geluid te horen, waarbij gesteld werd, dat als je een 
probleem serieus neemt door de verantwoordelijkheid te nemen, je niet per definitie het probleem adopteert en daardoor 
probleemhouder moet worden. Ook kan het zijn, dat een destijds verkeerde analyse geleid heeft tot een verkeerde koers 
met onvoldoende zeilen. En ben je met een verkeerde analyse wel probleemhouder? Een enkeling wilde graag het pro-
bleemhouderschap bij de streek krijgen naar analogie van de Noardlike Fryske Wâlden. Anderen stelden ook, dat het pro-
bleemhouderschap scherper moest worden vastgelegd. De provincie had de taak meer kaderstellend op te treden. 
Het falen. Vrijwel altijd werd gevoeld, dat de betrokken organisaties hadden gefaald, als de –voor hen bedoelde- acties uit 
het werkplan na volle inzet en met maximale samenwerking toch mislukten. Echter als men de eigen zaken niet goed kon 
regelen, dan lag dit toch echt aan de hogere niveaus. Omgekeerd geldt voor de hogere niveaus, dat je wel van alles aan 
regelingen kunt klaar zetten, maar de mensen op de trekker effectieve bescherming in praktijk moeten brengen. Bij misluk-
king door gebrek aan daadkracht en effectiviteit, kan geen enkele partij zich verschuilen, omdat iedere partij in het orkest 
heeft meegeblazen. 

Provinciale weidevogelmissie 
Voor de ondervraagden kwamen de geformuleerde doelen voort uit de volgende missies: 
1. Behoud en herstel van de weidevogelpopulaties als reactie op de alarmerende berichten over de achteruitgang in het 

begin van de 21
ste

  eeuw. Het oude beheer bleek niet te werken en moest aangescherpt. 
2. De ontwikkeling van duurzame weidevogelpopulaties in Fryslân. 
3. Populatiebehoud bij weidevogels realiseren door samenwerking bij de beschermingsstrategie. Dit werd ook verwoord 

als ‘de omvang van de weidevogelpopulaties in Fryslân minimaal handhaven’. 
4. De zorgen over de weidevogelachteruitgang wegnemen door gezamenlijk aan te pakken. 
5. Het behoud van de biodiversiteit in de Friese weidelandschappen. 
6. Het bewaken van het imago van Fryslân als weidevogelprovincie.  
Ook werd al als formulering van een nieuwe missie alvast naar voren gebracht: ‘het creëren van voldoende weidevogel-
landschap’. Het uitdragen van de missie zou veel sterker kunnen: ‘Fryslân = weidevogels!’. 
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Doelen en acties 
Vrijwel iedereen was het er over eens dat de geformuleerde doelen en acties in het werkplan in grote lijnen wel goed wa-
ren afgeleid uit de missie. Dit gold niet voor de kwantitatieve doelen en het tijdspad: die werden vrijwel unaniem als te 
ambitieus beoordeeld. Er moet voor worden gewaakt, dat die onrealistisch hoge ambitie tegen je gaat werken. Voor som-
migen was dit minder een probleem dan voor anderen. Sommigen wilden ook nu die ambitie wel vasthouden. Anderen 
wilden meer realistische doelstellingen om (1) verdere teleurstellingen en demotivatie te vermijden, (2) eerlijker uitgangs-
punten voor het beleid te nemen (verschillende soorten zijn zeldzaam geworden). Soms werd geconstateerd, dat de taal in 
het werkplan te veel op de regelingen was afgestemd, waardoor het moeilijk leesbaar was. Bovendien waren de doelen 
deels ingehaald door de landelijke standaardisering rond het ILG en de SNL, waardoor bijvoorbeeld ook de regierol van de 
provincie is veranderd. Die regierol moest weer een betere verankering krijgen. 
Zal verdere achteruitgang in de weidevogelaantallen in 2013 zijn gestopt? De meesten denken, dat doel zal niet worden 
gehaald met de huidige praktijk. Vaak wordt de nuancering aangebracht, dat het plaatselijk wel is te halen maar niet over 
de hele provincie. Het is echter wel een helder te communiceren doel vanwege het algemene provinciedekkende karakter, 
maar voor de nabije toekomst is meer focus op gebieden met verschillende vormen van weidevogelbeheer noodzakelijk. 
Een enkeling denkt dat de afname in 2013 kan zijn gestopt. Drastischer maatregelen zijn nodig. Genoemd zijn: 
1. We moeten ons meer gaan richten op de succesverhalen (verschillende ANV’s en reservaten, kieviten op maïsland);  
2. we moeten gaan indikken in kerngebieden; 
3. we moeten gaan concentreren op goede gebieden, waar alles optimaal wordt ingericht en beheerd. Dan is er 100% 

inzet; 
4. grootschaliger aandacht voor het weidevogelbiotoop. 

De bewaking van de gestelde doelen 
In enkele gevallen werd geconstateerd dat de bewaking matig was en beter kon. Deze tussenevaluatie is eigenlijk de eerste 
keer dat de mate van doelrealisatie wordt vastgesteld. De bewaking van de doelen mocht wel scherper en strenger met een 
grotere rol voor de provincie. Bewaking van jaardoelen zou beter zijn. Ook werd geconstateerd dat de doelen niet goed 
konden worden bewaakt, omdat de benodigde informatie er voor niet voorhanden was. Als voor belangrijke doelen vrijwil-
lige deelname de enige optie blijft (bijv. waterpeilen), zal de realisatie sowieso niet snel verlopen of het nu met of zonder 
‘bewaking’ is. Oud constateerde dat toch wel veelal naar de geest van het werkplan werd gehandeld. Strakke bewaking van 
de kwantitatieve doelen met betrekking tot de populatieaantallen zou alleen maar tot frustratie leiden. Ook werd een 
probleem geconstateerd ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking. Het is onduidelijk waar deze 
verantwoordelijkheid nu ligt en of deze goed wordt opgepakt en uitgevoerd. Vaak is er wel betrokkenheid van terreinbe-
heerders en ANV’s aan de procesmatige en financiële kant, maar niet of te laat bij de kwaliteitsbewaking. Dit kan beter 
worden georganiseerd. 

Regiefunctie provincie 
Men was het vrijwel unaniem eens, dat de regiefunctie van de provincie beter moest. Een aantal klachten werden gehoord: 
(1) de provincie is vaak niet op tijd, (2) er wordt te weinig tijd aan de regiefunctie besteed, (3) de prestatieovereenkomsten 
worden niet kritisch genoeg bekeken, (4) de wil is er wel bij de provincie, maar de tijd ontbreekt vaak, (5) er vindt geen 
afstemming van plannen plaats, (6) de provincie was de afgelopen jaren acteur in plaats van regisseur, (7) te bureaucratisch 
en te veel schijven en (8) de provincie zit er niet genoeg boven op. Wel werd door enkelen veel steun vanuit de provincie op 
processen ervaren, waardoor er de afgelopen jaren meer focus is gekomen. Ook werd het volgende opgemerkt: zelfs met 
de beste regisseur kan een toneelstuk niet goed worden, als de acteurs onvoldoende kwaliteit hebben. Ook werden ver-
schillende verbeterpunten benoemd: (1) de provincie concentreert zich op de regiefunctie en BoerenNatuur op de uitvoe-
ring, (2) de regisseur wordt een van de provinciale afdelingshoofden LGB of PPLG, (3) de provincie moet meer en beter op 
inhoud en beheer sturen, terwijl de uitvoering locaal moet plaatsvinden in een provinciale context, (4) de provincie moet de 
rug meer recht houden vanuit het weidevogelbelang (de eigenbelangen van de partijen zijn ondergeschikt), (5) omzetten 
van een regiefunctie naar een toezichthoudende functie door de provincie kan beter zijn.  
Ook was er een dringende oproep om de hoeveelheid ‘kretologie’ sterk te verminderen en versimpelen: gebiedscoördinato-
ren, SNL, kringconsulenten, mozaïekregisseurs, nazorgers, boeren, BMP-tellers, ILG, ANV’s, WBE’s, skriezekriten, vogel-
wachten met rayons in wachten in rayons, Programma Beheer, alarmrondes. De verzuchting was helder: zo moeilijk hoeft 
het toch niet te zijn om wat weidevogels te beschermen? Het was een pleidooi voor een sterke vereenvoudiging van de 
kretologie en de ballast overboord te gooien. 
Over de gebiedscoördinatie werd nog gezegd, dat die nu te veel in boerenhanden was zonder invloed van de TBO’s. 

Inzet van en samenspel tussen de betrokken organisaties 
De inzet werd beschouwd als sterk verbeterd, goed, veel beter, enthousiast e.d. Er was duidelijk respect voor elkaar ge-
groeid. Soms werd ook geconstateerd, dat het mogelijk zelfs iets te veel was in vergelijking met andere noodzakelijke taken. 
Er is een sterk groeiend gevoel van gemeenschappelijkheid. Toch waren er nog enkele verzuchtingen te horen: 
1. Er wordt nog te weinig vanuit de vogels en hun beperkingen geredeneerd. Daardoor kan er sprake zijn van schijnbaar 

tegengestelde belangen. 
2. Men speelt nog wat te vaak op een –niet goed afgestemde- eigen viool. 
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3. Idzegea: we zijn als streekgroep nog niet altijd een vanzelfsprekende partij, waar door we kwetsbaar zijn. We moeten 
dan zeuren om deelname. 

4. de organisatie van het beheer op locaal niveau moet in de planfase nog beter. 
5. BoerenNatuur handelt nog te vaak vanuit de eigen -vaak financiële- belangen. De achterban stelt zich ook regelmatig 

(niet altijd terecht) nogal hard op. Daardoor zit BN soms wel in een moeilijke positie. De goede inzet van BoerenNatuur 
wordt echter steeds beter zichtbaar. 

6. De TBO’s blijven nog log en stug, waardoor het soms lijkt dat ze niet echt durven kiezen. De inzet is sterk afhankelijk 
van de betrokken projectleiders en omstandigheden. Bovendien kan de pacht plotseling met 30% omhoog gaan, terwijl 
negatieve pacht van fûgeltsjelân realistischer zou zijn. 

7. Buiten de nazorgcoördinatoren is de rol van de BFVW niet sterk. Die rol is te versterken. Bij de nazorgcoördinatoren 
gaat het wel goed. Daar is de inzet hoog en zit men sterk op één lijn. 

8. De rol van de WBE’s is klein maar groeiende: men moet er vooral oog gaan krijgen voor de eigen effectiviteit in het 
grote geheel van de weidevogelproblematiek. Vanuit de KNJV is nog te weinig inzet op de brede weidevogelproblema-
tiek merkbaar. 

Ook het samenspel tussen de organisaties werd als sterk verbeterd beoordeeld: op bestuurlijk niveau goed, er zit groei in, 
boeiend, geïntensiveerd, beter geworden, positieve grondhouding, noodzaak van samenwerking breder onderkend, goed, 
groeiend en kansrijk. De opgemerkte kanttekeningen waren: 
1. Gemeentes, zuivelindustrie, LTO, FBE en de WBE’s ontbreken (vrijwel) geheel in het samenspel. 
2. Op locaal en gebiedsniveau is het samenspel onvoldoende. Soms gaat het goed, soms moeizaam. 
3. Nog te weinig een gezamenlijk doel en te veel wordt als ‘politiek gevoelig’ bestempeld. 
4. Het is nu nog teveel een samenspel tussen BoerenNatuur en de ANV’s met de andere partijen buitenspel. 
5. Er gebeurt op dit moment nog te veel stiekem en onwettig. Dat geeft loyaliteitsproblemen. Vervolging van predatoren 

met gif e.d. kan echt niet. In de samenwerking is nu te veel aandacht voor de predatieproblematiek, waar de grote en 
moeilijke problemen juist op het vlak van het ontluisterde (weidevogel)biotoop liggen: als het biotoop goed was, was 
het probleem met predatie veel kleiner. 

6. Geld is nog vaak de spelbreker, waardoor men regelmatig niet op één lijn komt. 
 
Er werden nog vele verbeteringen ten aanzien van de samenwerking aangedragen: 
1. Minder sectorale aanpak en meer integraal. Vooral een grotere rol van gemeenteambtenaren in de ruimtelijke orde-

ning moet worden gestimuleerd: deze groep weet vaak veel te weinig wat er speelt en wat er moet gebeuren. Toch 
spelen zij een cruciale rol. 

2. Een integratiepunt inrichten, waar duidelijk wordt wanneer, wat, waar en door wie wordt gedaan. Er is dan beter op te 
treden op een moment van escalatie. 

3. De tbo’s kunnen sterker worden betrokken bij de collectieven, hoewel dat moeilijk is vanwege het feit dat er gemid-
deld maar 1 medewerker op 300 ha beschikbaar is. De rol van de weidevogelhulpen is daarom belangrijk.  

4. Er moet nog harder worden gewerkt aan het onderlinge vertrouwen. Dat heeft tijd nodig. 
5. Het gezamenlijke en gedragen doel moet op beleidsniveau opnieuw geformuleerd met in begrip van nieuwe partners 

als zuivelindustrie en gemeenten. Daarna pas naar de uitvoering. Vanaf het begin is er dan al draagvlak en moet er een 
project start-up verplichting zijn. 

6. Op gebiedsniveau zijn nog veel verbeteringen te realiseren. 
7. Kennis moet nog bij de juiste mensen worden gebracht. Het zou daarom goed zijn een sprekersbank te op te zetten 

(predatie, bodemleven e.d.). 
8. Het zou sneller moeten en kunnen: ‘We moeten elkaar indringender aanspreken op de gezamenlijk te behalen doelen.’ 
9. De regierol moet scherper geprofileerd met duidelijker afspraken over de uitvoering. 
10. Samenwerking moet een extra en tastbare bonus opleveren. De drang tot samenwerking moet sterker worden. Vanuit 

de bescherming van de weidevogelpopulaties is samenwerking van organisaties een pure noodzaak, dat nu nog te 
weinig wordt gevoeld. Er wordt daarom ook nu nog te vaak vanuit afzonderlijke verantwoordelijkheden geopereerd. 

11. De communicatie kan altijd beter door met de beperkte tijd meer aandacht op hoofdzaken geconcentreerd te houden. 

De uitgezette lijnen in het werkplan 
Het werkplan is opgezet langs zes lijnen: (1) organisatie & communicatie, (2) extra inzet in gebieden met de grootste kansen 
(gruttokringen), (3) weidevogelbescherming buiten de gruttokringen, (4) weidevogelbeheer in natuur- en beheersgebieden, 
(5) verbeteren omgevingsfactoren weidevogelbeheer en (6) monitoring en onderzoek. Vrijwel alle geënquêteerden vonden 
dezen op hoofdlijnen goed. Wel zou de rode draad van gemeenschappelijk werken er sterker in moeten doorklinken (Jager). 
Per lijn zijn een aantal aanvullingen genoemd: 
1. Extra inzet in gruttokringen. Bij het werkplan kan en mag nu iedereen met hoge weidevogeldichtheden een weidevo-

gelkring starten. Dat is te vrijblijvend: er zou moeten worden gestuurd in de richting van 10 grote clusters van 1000-
2000 ha met daarbuiten geen financiële mogelijkheden. Dit punt zou (nog) sterker geprioriteerd moeten worden. De 
wijze waarop, uitvoering en mate van doortastendheid moet beter. De tijdsdruk werd bij dit onderdeel als te hoog er-
varen. Dat heeft bij de ontwikkeling van de pilots beslist frustratie gegeven. Ook moet de informatievoorziening ten 
behoeve van het last-minute beheer sneller resultaat opleveren. 
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2. Weidevogelbescherming buiten de gruttokringen. Sterke inzet op dit terrein werd ongewenst gevonden, omdat be-
schermingsactiviteiten vaak meer kwaad dan goed doen. Het had gepaard moeten gaan met aandacht voor maatrege-
len gericht op biotoopverbetering. Deze lijn kan in hun ogen dan ook worden afgebouwd. 

3. Bij het verbeteren van de omgevingsfactoren is de predatie mogelijk niet de voornaamste, maar het kan wel het werk 
van weken kapot maken. Daarom vraagt het goede en gerichte aandacht. Onder dit punt had het werkplan beter moe-
ten inspelen op de toenemende mechanisatiegraad en industrialisatie in de landbouw. 

Deze opmerkingen komen deels ook verderop in de tekst terug. 

Interne organisatie 
Bij de provincie is een medewerker aangesteld met de uitvoering van het werkplan, ook zijn de prestatieafspraken gemaakt, 
is budget beschikbaar gekomen en is de regiefunctie opgepakt. Intern loopt het nog niet altijd even soepel, omdat de wei-
devogelproblematiek een sectorale problematiek is waar steeds meer naar integraliteit gestreefd wordt. Juist vanuit die 
gewenste integraliteit zou er ook meer aandacht voor dit onderdeel moeten zijn. Vaak was men goed te spreken over de 
inzet van de provincie. Daar stond echter ook tegenover dat de provincie pro-actiever de regierol zou moeten en kunnen 
oppakken: nu ging het vaak te veel om bewaken en wordt er te weinig bijgestuurd. Het is dan niet altijd duidelijk of men op 
de goede weg zit. De provincie mag dan ook wel meer autoriteit uitstralen. De communicatie naar buiten wordt meestal 
goed gewaardeerd. Wel werd een belangrijke kanttekening gemaakt over de rolverdeling tussen provincie en BoerenNa-
tuur. De provincie zit in hun ogen regelmatig te veel in de uitvoeringsrol, waardoor het zicht op de grote lijnen en het beleid 
wat wegraakt. Zij pleiten er voor de beperkte capaciteit bij de provincie minder in te zetten op uitvoeringszaken. Dat geeft 
ruimte om sneller duidelijkheid te verkrijgen bij de provincie over projectvereisten, facilitering, e.d. Ook zou ruimte kunnen 
worden verkregen door druk vanuit de ‘afrekencultuur’ te verminderen.  
Wel wordt als kanttekening geplaatst, dat het weidevogelbeleid vanuit de provincie nu nog te veel top-down georganiseerd 
wordt, waar bottom-up de inzet was. De verschillende gebieden zouden eigenlijk veel meer het lot in eigen hand moeten 
nemen.  
Voor de meerderheid heeft de gepleegde inzet invloed gehad op het bereiken van de doelstelling.  
Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. In de komende periode moet vanuit de provincie in ieder geval nog een BoerenNatuur-evaluatie worden uitgevoerd. 

Deze stond voor 2008 gepland.  
2. De interne inzet mag niet verslappen, want met de nieuwe regeling SNL kan het verslappen. Dit geldt trouwens ook 

voor de externe inspanningen. Alle andere beheersinspanningen zitten al op een laag pitje. Verslapping kan een tot 
een schokeffect leiden. 

3. Betere inbedding in de organisatie moet worden gerealiseerd. Externe communicatie en kennisverspreiding. 
4. Meer inzet op het realiseren van de gedragscode voor de landbouw onder de Flora- en faunawet. 
5. De provincie moet duidelijker steun uitspreken voor ANV-ondersteuning. Geldt ook voor de tbo’s.  
6. Ten aanzien van de relatie provincie - BoerenNatuur. De uitvoerende taken per direct delegeren naar BoerenNatuur. 

Voor de komende jaren de rollen en verantwoordelijkheden uitschrijven, zodat duidelijk wordt wie wat doet.  
7. Het prestatiecontract met BoerenNatuur baseren op een 2-jarig programma. 
8. De provinciale inzet in aantal uren moet omhoog. 
9. De provincie moet haar regiefunctie pro-actiever oppakken en meer gezag uitstralen. 
10. De lijnen moeten kort zijn met simpele procedures en snelle antwoorden. 

Externe communicatie en kennisverspreiding 
Geconstateerd wordt dat een hele serie activiteiten is uitgevoerd. We weten ook al heel veel. Vanuit Nij Bosmazathe en 
PTC+ zijn cursussen aan o.a. weidevogelregisseurs gegeven. De weidevogelkennisdagen zijn georganiseerd. Er is duidelijke 
communicatie met de WBE’s geweest. De provincie heeft ook landelijk een belangrijke rol gespeeld bij het agenderen en 
uitvoeren van kennisprojecten. Veel gaat ook via de krant en buiten de werkplanpaden om. Toch lijkt het mogelijk nog te 
weinig: de brug tussen praktijk en onderzoek is nog niet geslagen. Het leidde tot de verzuchting dat de wind niet uit de 
goede hoek waait en dat we eerlijk moeten zijn over de huidige moeizame situatie. Ook is er nog geen provinciale kennis-
kring georganiseerd. Op Europees niveau zijn geen acties ondernomen. 
Voor de meerderheid heeft de gepleegde inzet invloed gehad op het bereiken van de doelstelling (5 ja, 1 half/half). 
Een aantal te ontplooien zaken voor de komende periode worden genoemd: 
1. Gebruik alle kennis en draag het uit de komende jaren! 
2. De informatievoorziening blijft gebrekkig ook al is er veel: verbeteren dus. 
3. De aandacht verleggen naar de succesfactoren en de successen. 
4. Kommunikaasje foaral yn ús eigen Frysk. 
5. Budget voor scholing van vrijwilligers binnen de gruttokringen vrijmaken: kennis aan de basis bij anv’s, tbo’s, vogel-

wachters en boeren is nog niet goed. Zo is de gebiedsaanpak velen wat rauw op het dak gevallen. 
6. Communicatie en kennisoverdracht richten op het agrarisch onderwijs: daar zit de toekomst. 
7. Training en scholing van gebiedscoördinatoren in relatie tot de gebiedsprocessen. 
8. De aanpak van de weidevogelproblematiek kan de komende jaren gerichter worden uitgedragen uitgaande van de 

vraag ‘Hoe groot is het probleem?’ gevolgd door ‘Wat doen we er aan? ‘. 
9. De discussies over het optimale weidevogelbeheer begeleiden en tot een goed einde brengen. 
10. De provinciale kenniskring organiseren. 
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11. Doelgericht kennisprogramma voor nieuwe gebieden komende jaren. 
12. Doorgaan met kennis uitdragen richting praktijk. Dit is het beste te doen met veldlaboratoria en met een simpele maar 

duidelijke en gedragen boodschap (o.a. belangrijke rol kuikenland). Daarom is een gezamenlijk document gewenst met 
daaraan gekoppelde acties en publiciteit. 

13. De provincie (in de rol van ontheffingsverlener) moet duidelijker maken, waarom bepaalde handelingen moeten wor-
den uitgevoerd. 

14. De informatieoverdracht sterker loskoppelen van de politieke context. 

Organisatie en communicatie op gebiedsniveau 
De gebiedsgerichte samenwerking wordt sterk gewaardeerd. Vooral BoerenNatuur heeft hier veel aan gedaan. BN gaat ook 
een stap verder dan de ANV’s, waarvan toch de meesten zijn ontstaan uit onvrede met het ganzenbeheer. De skriezekriten 
zijn een goede formule geweest. Door het initiatief van de skriezekriten als centraal element in de organisatie van het wei-
devogelbeheer is veel verbeterd op het vlak van regievoering, ontwikkeling van criteria en communicatie. De aanpak heeft 
veel betrokkenen uit hun isolement gehaald. Ook is opgemerkt dat dit zijn weerslag heeft gehad op het professionaliseren 
en dat het heeft geleid tot belangrijke verbeteringen. Het dilemma tussen het boerenondernemerschap en het boerenbe-
lang was lastig, maar het is mogelijk gebleken daarboven uit te stijgen. In de skriezekriten geldt meer dan het bedrijfson-
dernemersbelang. Ook lijkt het contact tussen de anv’s/ skriezekriten en de wbe’s goed. 
Voor de meerderheid heeft de gepleegde inzet invloed gehad op het bereiken van de doelstelling (6 ja, 1 nee). Op dit vlak 
heeft het werkplan gezorgd voor een trendbreuk.  
Een aantal zaken zijn genoemd voor de komende periode: 
1. Het moet duidelijk worden wie waarvoor verantwoordelijk is, omdat dan ook duidelijk gaat worden wie wat doet. Dit 

moet vooral ook mondeling worden uitgedragen. Niet alleen in en tussen de ANV’s, maar vooral op gebiedsniveau 
(boeren, coördinatoren, nazorgers). En vooral moet duidelijk worden wie de aanjagers per gebied zijn. 

2. Mensen moeten elkaar nog beter weten te vinden. Het gaat nu vaak tussen agrarische beheerders zonder de natuur-
beheerders er bij te betrekken. De communicatie binnen de gebieden moet meer op nazorgers en terreinbeheerders 
worden gericht. 

3. De communicatie moet beter op feiten zijn gebaseerd. Nu is het nog te veel communicatie over wat ‘maximaal haal-
baar’ is: dat is niet genoeg. Daarom moet ook de rol van de wetenschap beter. 

4. Er is nog een grote slag te slaan in het professionaliseren van de gebiedsorganisaties (o.a. communicatie met buren, 
toepassen feitenkennis). Ook op het vlak van verantwoordelijkheden: welke liggen waar. 

5. Efficiënte organisatie van de informatievoorziening en gegevensuitwisseling moet gestalte krijgen. 
6. De beheerplannen moeten zo praktisch mogelijk worden neergezet met duidelijke rapportage-afspraken richting pro-

vincie. Maatwerkplannen en tussentijdse bijstelling moeten mogelijk gemaakt worden. 
7. Meer kwaliteitsbewaking op de collectief beheerplannen. 
8. De communicatie moet sterk gericht gaan worden op de gebiedsvernieuwingsprocessen. Daarmee stap je af van secto-

raal beleid en wordt het integraler. Communicatie over weidevogelproblematiek er op richten om vogelwachten en 
ANV’s in de gebiedsprocessen goed te laten participeren. De discussie over weidevogels moet zich afspelen in de 
streek met plattelânsprojekten met steun van de dorpen. Dorpelingen spreken boer & partner er op aan, dat er niet 
goed wordt rekening gehouden met hun weidevogels. 

9. De gebiedsgerichte samenwerking is toe aan opschaling. 
10. De ‘Stjûrgroep Skriezekriten’ moet er komen met de Gedeputeerde als voorzitter. 
11. Bij de samenwerkende partners moet toch nog meer oor komen voor de kern van het verhaal: de ecologische doelstel-

ling. Beleid gericht op ‘haalbaarheid’ is helaas een doodlopende weg. Leidend beginsel moet zijn een gezonde land-
bouwbedrijfsvoering met weidevogels in een kwalitatief goed landschap als randvoorwaarde.  

12. Ontwikkeling van een onafhankelijke houding bij de regisseur (provincie). 
13. De ANV’s moeten goed op zowel inhoud als proces aansturen. 
14. BoerenNatuur moet niet als enige de gebiedscoördinatie doen. 
15. We moeten het enthousiasme er in houden en ook de komende paar jaren scherp bij de les blijven! Genieten van de 

behaalde successen. 
16. Pakketten in de gebiedsaanpak moeten voor een periode van 12-20 jaar kunnen worden afgesloten, terwijl er weinig 

ruimte moet komen voor de parels. 
17. De kennisoverdracht binnen de gebieden moet effectiever.  
18. De gebiedscoördinatoren moeten een meer integrale aanpak ontwikkelen. 
Ook kwamen enkele zaken terug, die onder externe communicatie en kennisverspreiding al zijn besproken (veldlaboratori-
um, communicatie onderling en met derden, voorlichting) 

Inzet van vrij inzetbare hectares 
Met het werkplan is de aanpak gekozen om te komen tot een verschuiving van het beschikbare geld naar gebieden met 
voldoende perspectief en de ontwikkeling van collectieve verantwoording. Daarmee liep Fryslân voor op de ontwikkeling 
van het (Subsidie)Stelsel Natuur en Landschap (SNL). Met de komst van het SNL is dit onderdeel van het werkplan sterk 
ondersteund, hoewel goede inpassing van de werkplanideeën gedurende de SNL-ontwikkeling wel steeds lastig bleek. Hoe 
dan ook: het lijkt aardig gelukt. De beperking van het gebruik van vrij inzetbare hectares tot gebieden met voldoende per-
spectief, de ontwikkeling van skriezekriten, de aansluiting op de gebiedsbenadering en het verdwijnen van de ‘pretpakket-
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ten’ werd unaniem als positief beoordeeld. De versnippering is afgenomen en er is meer aandacht gekomen voor duur-
zaamheid en samenhang. Aan de begrenzing van kerngebieden wordt nu jaarlijks in de natuurbeheerplannen aandacht 
gegeven. Niemand van de geënquêteerden verlangde terug naar de oude situatie van het vrijwel overal kunnen afsluiten 
van beheersovereenkomsten: ‘beperking is logisch en verstandig’. Ook heeft er een efficiencyslag in relatie tot de kernge-
bieden plaats gevonden. Het ruimtelijk gebruik van gebieden door de vogels is een belangrijke beoordelingsgrondslag ge-
worden. De grote winst is gelegen in het feit, dat de aandacht is verschoven (1) van het perceels- naar het gebiedsniveau en 
(2) van nestbeschermingspakketten naar zwaar beheerpakketten. 
  
Voor vier geïnterviewden was het duidelijk, dat de gepleegde inzet invloed heeft gehad op het bereiken van de doelstelling. 
Voor de overigen was dit moeilijk te beoordelen. Bovendien hebben de ideeën ten grondslag aan het werkplan ook effect 
gehad op de ontwikkeling van de SNL in de richting van het stimuleren van kerngebieden. Daarom is niet duidelijk wat het 
effect van uitsluitend het werkplan op de huidige situatie is geweest. Een teruggang naar de oude situatie van de ruime jas-
benadering werd duidelijk niet langer gewaardeerd of gepropageerd door de geïnterviewden. 
 
Een aantal op te pakken zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. Het moet nog effectiever. Meer gerichte aandacht voor voldoende kuikenland en kwalitatief goed grasland. 
2. Echt inzetten in de goede gebieden. Op dit moment hebben we nog steeds geen echte kerngebieden. Een goed proces 

op het identificeren van de weidevogelkerngebieden. Niet of nauwelijks door weidevogels gebruikte gebieden moeten 
er nog uit. Ook moeten we niet zogenoemde ‘ecologische vallen’ opzetten. Twee voorbeelden werden genoemd: bij de 
grutto het te vroeg gemaaide grasland (vóór half juni) en bij de kievit de maïs (niet oude fenotype kievit). De selectie 
van de kerngebieden moet op inhoudelijke gronden (ecologisch gefundeerde criteria leidend) en moet niet worden 
overgelaten aan terreinbeheerders of boeren. 

3. Flexibiliteit voor de tetragras-weiden moet er goed inblijven. Met percelen kruidenrijk grasland en âlde greiden kan 
natuurlijk niet zomaar geschoven worden. Die moeten gekoesterd worden. 

4. Gerichter begrenzen op grote aaneengesloten gebieden van minimaal 200-250 ha met behulp van een ruimtelijke 
analyse (vlekkenkaart). Daarbinnen moet een aaneengesloten clustering ontstaan. Mogelijk zijn de verschillende be-
staande gebieden op dit moment nog te klein (100 ha). 

5. Het moet nog duurzamer: een mogelijke breuk eens in de zes jaar is te kwetsbaar. 
6. Het SNL moet ook over inrichting van de kerngebieden gaan (SKNL). Deze regeling is nu nog niet opengesteld. 
7. Lopende contracten alleen in kerngebieden vernieuwen. 

Selectie van gebieden voor gruttokringen 
Bij de selectie om te komen tot een oppervlak van 50.000 ha gruttokringen constateerden drie geïnterviewden dat er heel 
veel werk is verzet in deze richting met dank aan de amendementen in de Tweede Kamer, BoerenNatuur en de inzet van de 
provincie. Het heeft geleid tot veel samenwerking in zo’n 21 skriezekrites. De opgestelde criteria zijn grotendeels toegepast. 
De in het werkplan genoemde gemiddelde gruttodichtheid is verlaagd van 15 naar 10 grutto’s per 100 ha. De minimumei-
sen zijn ook in het SNL toegepast. De krites zijn op kaart gekomen. Er zijn coördinatoren aangesteld en mozaïekbeheers-
plannen opgesteld. Opgemerkt werd, dat de vogelwachten een betere rol hadden kunnen spelen. Als de wachten vooraf 
beter waren geconsulteerd, hadden enkele skriezekrites andere begrenzingen gehad. Het was dan meer ‘vogel-gestuurd’ 
geweest en minder ‘mens-gestuurd’ en de aandacht was meer op de juiste percelen terecht gekomen. 
Vier geïnterviewden concludeerden, dat de gepleegde inzet invloed heeft op het bereiken van de doelstellingen van het 
werkplan. Voor een vijfde was het nog te vroeg voor een dergelijke conclusie. Een zesde beoordeelde de aanpak als goed, 
maar vond de criteria niet streng genoeg: nu konden de doelstellingen niet voldoende worden gehaald. De overigen hadden 
geen mening. 
Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. Vooral doorzetten en hectares maken! We zitten nu op 30-35.000 ha van de beoogde 50.000 ha. Financiën daarvoor 

klaar hebben. 
2. Oefenen en leren. Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Leren op het gebied van uitvoering, ecologie, samenwerking, 

gegevensverzameling. 
3. De criteria moeten herijkt/ geactualiseerd/ verbeterd worden ten aanzien van de minimale gruttodichtheid (hoger), 

waterpeilen (nu ontbrekend), grondsoort (nu ontbrekend), samenwerking (minder ‘eilandjes’cultuur), duurzaamheid 
beheer (jaar in jaar uit schaarse beweiding en natuurlijk waterpeil) en openheid (waarborgen). Hierdoor zal de selectie 
van gebieden beter worden. 

4. De bestaande begrenzingen moeten worden bijgesteld op grond van de broeddichtheden. 
5. De begrenzing van nieuwe gebieden moet vooral gebaseerd zijn op broeddichtheden: er moet meer vanuit het per-

spectief van de vogels worden gehandeld. 
6. De voorbeeldfunctie binnen en buiten Fryslân beter over het voetlicht brengen. 
7. Beleidsontwikkeling richten op het toelaten van bedrijven met potentie binnen de skriezekriten. Op het bedrijfsniveau 

binnen de skriezekriten de aandacht ook richten op het verbeteren van de slechtere percelen per bedrijf. 
8. Een goed beeld genereren van het weidevogellandschap van Fryslân over 50 jaar voor ondersteuning van de beleids-

ontwikkeling. Daarmee is de trend te keren en kunnen de cultuurhistorische weidevogellandschappen weer identiteit 
krijgen. 
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Realiseren van mozaïekbeheer 
Het werkplan: Mozaïekbeheer is een zodanige afwisseling in grondgebruik dat zo’n gebied voldoende perspectief biedt voor 
vestiging, legsels en jongen van gruttobroedparen, om uiteindelijk voldoende uitvliegsucces te hebben voor het minimaal in 
stand kunnen houden van de populatie. Uit deze evaluatie blijkt al dat het ons niet lukt om voldoende uitvliegsucces te 
halen met of zonder mozaïekbeheer. Enkele geïnterviewden merken op, dat er sprake is van een te gemanipuleerde situatie 
met teveel eilandjes (Jager), dat de inzet na een enthousiaste start afnam en dat de schaal van toepassing nog niet groot 
genoeg is (idem). Daar staat tegenover dat je zonder mozaïekbeheer ook wel meteen kunt ophouden. Met het mozaïekbe-
heer is een combinatie gemaakt van een beleids- en een maatschappelijke context, waardoor (1) gebiedsschaal en kwaliteit 
elkaar weten te vinden, (2) het concept ook in de agrarische wereld goede invulling heeft gekregen, en (3) de kwaliteit kon 
worden gehandhaafd, zoals uit de opeenvolgende jaarrapportages van BoerenNatuur is gebleken. Deze derde factor is 
belangrijk in relatie tot het beleid: het lijkt net als vroeger bij het Programmabeheer, dat de vroegere kwaliteit van gebie-
den op peil te houden is door toepassing van het mozaïekbeheer. Het mozaïekbeheer is daarmee als onderdeel van de 
gebiedsaanpak een succesverhaal, dat er om vraagt te worden toegepast in de resterende goede gebieden. Zeker in combi-
natie met het creëren van plasdras situaties zijn goede resultaten gehaald en te halen. Het creëren van bronsituaties (jon-
genoverschot) is echter veel moeilijker. Daarvan zijn (nog?) geen goede voorbeelden bij het mozaïekbeheer.  
Ook werd opgemerkt, dat het softwareprogramma Beheer op Maat (BOM) verplicht zou moeten worden gebruikt bij het 
vorm geven van het mozaïek. Nu zakt het gebruik er van weg in financieel en organisatorisch gedoe zowel in provinciaal 
verband (FYG) als op landelijk niveau (SNL-monitoring). 
Ook wordt ingebracht, dat het last-minute beheer onder het SNL-stelsel goed lijkt te werken (veel medewerking onder 
boeren en betere uitvliegresultaten). Het kan leiden tot verbetering van het mozaïek, zeker als voldoende flexibiliteit wordt 
bereikt. Op dit moment is flexibiliteit maar beperkt mogelijk onder het nieuwe SNL-stelsel. De regelgeving gaat nu wat 
tegenwerken bij het optimaliseren van de gebiedsaanpak. Ook zijn de fondsen voor last-minute beheer maar beperkt.   
De vraag of de bij deze lijn bereikte resultaten ook invloed hebben op de doelstelling van het werkplan, werd door vijf 
geënquêteerden niet beantwoord, drie constateerden zeker effect. Twee mensen constateerden dat het effect nog niet 
goed genoeg leek te zijn. Evaluatie zou gewenst zijn.  
Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. Het mozaïekbeheer moet goed worden uitgerold over de resterende kerngebieden, zodat de kwaliteit van die gebie-

den kan worden gehandhaafd. De echte weidevogelreservaten moeten weer de rol van brongebieden krijgen. Dat 
wordt de moeilijke taak van de terreinbeheerders. 

2. Er moet meer duidelijkheid komen over wat mozaïekbeheer nu eigenlijk wel of niet is. Valt beheer van kruidenrijke 
graslanden binnen het concept en hoe wordt vanuit het concept gehandeld met betrekking tot nestbescherming? 

3. De effecten van het mozaïekbeheer moeten worden geëvalueerd. Daarmee kan de landelijke vooringenomenheid ten 
aanzien van de effectiviteit van het mozaïekbeheer worden bestreden.  

4. De rol van monitoring en registratie kan verbeterd door meer gebruik van het Frysk Ynformaasjesysteem Greidefûgels 
(FYG) en Beheer op Maat (BOM) te gaan maken. Daarmee wordt het mozaïek effectiever. 

5. Ook bij het mozaïekbeheer moet vooral aandacht blijven voor de ecologische randvoorwaarden: de vogels moeten het 
maar kunnen bijbenen. Dat betekent ook in de praktijk van het mozaïekbeheer bijv. veel aandacht voor ecologisch ge-
wenste waterpeilen en voor koeien in het land. Vergoedingen, flexibiliteit, bedrijfsvoering e.d. komen hoe dan ook op 
de tweede plaats. Als de vogels geen goede uitvliegsuccessen kunnen halen, heeft mozaïekbeheer geen toegevoegde 
waarde en zijn discussies over flexibiliteit en vergoedingen achterhaald. 

6. Meer vormen van zwaar beheer. De term ‘mozaïekbeheer’ zou moeten uitsterven en per skriezenkrite zou het vorm 
moeten krijgen met behulp van verschillende zwaartes van SNL-pakketten (incl. plas-dras) in samenwerking met de in-
zet van andere beheerdersorganisaties. Zo valt te denken aan minimaal 50% oud cultuurgrasland waarop grotendeels 
zwaar maaibeheer wordt toegepast. 

7. Sterkere sturing op kwaliteit, effectiviteit en kennisverbreding in de komende jaren. 
8. Ook al gaat het nu relatief goed, er moet een kwaliteitsslag plaats vinden bij de nieuwe skriezekriten (pilots) met als 

hulpmiddel BOM.  
9. Mozaïekbeheer moet actiever worden gepromoot door BoerenNatuur onder boeren in samenwerkingsverbanden. 
10. Meer ruimte geven aan flexibiliteit bij het mozaïekbeheer dan nu onder het SNL-stelsel mogelijk is. 
11. Meer betrokkenheid van de vrijwillige weidevogelbeschermers bij het uitzetten van de mozaïeken is gewenst. 
12. Koeien moeten in de wei blijven grazen in –voor de weidevogels- acceptabele dichtheden. 
13. In het mozaïek moet van de 1,2 ha gras 0,4 ha kruidenrijk zijn. Dat wordt nu vaak niet gehaald. Daar ligt een verbeter-

opgave voor de komende jaren. 
14. Meer flexibiliteit voor last-minute beheer onder het nieuwe SNL-stelsel. Dat moet zich kunnen richten op zowel pa-

troon als timing. Als 1 juni voor de vogels te vroeg is, dan moet er snel en probleemloos kunnen worden geschakeld 
naar 8, 15, 22 juni of 1 juli afhankelijk van de vogels. Boeren moeten scherp krijgen dat ze het juist op het laatst door 
te vroeg te maaien de inspanningen en investeringen van een heel seizoen teniet kunnen doen.  

15. Meer geld voor last-minute beheer beschikbaar. 
16. BoerenNatuur moet zich een hogere ambitie gaan eigen maken met betrekking tot de eigen organisatorische kwaliteit 

door snel en soepel GIS en BOM te hanteren.  
17. Ook moet de verantwoording voor de besteding van de vergoedingen lager worden gelegd. 
18. Meer/voldoende aandacht voor het open landschap bij de mozaïeken en de gebiedsregisseurs. 
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Nestbescherming 
In het werkplan is aandacht voor de nestbescherming op twee verschillende plaatsen in het document: bij de gruttokringen 
en bij de algemene weidevogelzorg. Dat is in deze evaluatie samengetrokken. Binnen de gruttokringen was sprake van een 
vergoeding per nest, als er geen pakket was afgesloten. Daarom was het binnen de gruttokringen nodig te weten waar de 
nesten lagen. Dit werk wordt vrijwel altijd door de vrijwillige vogelwachters gedaan. Verschillende geënquêteerden ontlokt 
het de reactie dat de nestbeschermingsactiviteiten zo slim mogelijk moeten gebeuren en alleen daar waar het echt noodza-
kelijk is. Als een pakket met een late maaidatum is afgesloten, voer dan geen nestzoekacties uit. Nesten hoeven er niet 
gemarkeerd en de percelen kunnen ongemoeid gelaten. Het scoren op aantallen nesten vanwege de hoogte van vergoedin-
gen zou niet moeten worden toegestaan (Jager). Dit omdat het zoeken van nesten averechts kan werken. De boodschap, 
dat ‘nesten niet meer automatisch overal moeten worden gezocht’ heeft de vogelwachten wat in verwarring gebracht. Men 
realiseert zich, dat dit sterk ten koste gaat van het ‘vrije gevoel in het veld’ en de tradities, maar het vrije veld en de tradi-
ties zijn geworteld in een verleden met veel grotere weidevogelaantallen. De verschillende wachten zitten in verschillende 
fasen van overgang. Bij de BFVW is men intussen ook al druk bezig met de omschakeling in aandacht van nest- naar kuiken-
bescherming.  
Ook werd de wat moeilijke relatie tussen boer en vogelwachter aangeroerd: de vogelwachter is te gast bij de boer en is 
geen politie agent. Ook is sprake van stevige sociale controle (de gemeenschappen zijn klein). Dit wordt stevig gevoeld door 
de vogelwachten. Het komt de effectiviteit van de weidevogelbescherming niet ten goede, omdat daarmee de vogelwach-
ter in een afhankelijke positie ten opzichte van de boer functioneert. 
Ook wordt door vier geënquêteerden geconstateerd dat nestbescherming invloed heeft op het bereiken van de doelstellin-
gen van het werkplan, omdat (1) een niet gevonden nest onder niet-beschermde omstandigheden een veel te grote kans op 
vernieling heeft, (2) het van invloed is op het contact tussen boer en nazorger.  
Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. Zo door gaan!. 
2. De BFVW moet de wachten extra zien te motiveren voor plekken waar het nodig is. Dit kan heel goed gaan om MAS-

meetpunten of om BMP-inventarisaties. 
3. De komende jaren onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van nestbescherming naar analogie van het werk van 

Henk Bulter in Drenthe.  
4. De vogelwachten moeten meer het initiatief nemen en houden. De nazorger kan blijvend worden gewaardeerd en 

gestimuleerd met een vergoeding van ongeveer 3 euro/ha. 
5. Er moet een protocol nestbescherming (soort gedragshandleiding) komen. 
6. Bij de BFVW meer veranderdeskundigheid.  
7. Goed aanhaken bij de gebiedsaanpak is nodig. De aandacht in het veld richten op ecologisch effectieve concentraties. 
8. Nestbescherming in skriezekriten beperken tot percelen in de buurt van percelen met zwaar beheer of met mozaïek-

beheer. 
9. Effectieve nestbescherming moet in één keer goed en is niet langer vrijblijvend. De overgangstijd moet in 1-2 jaar zijn 

gerealiseerd. 
10. Werken aan een onafhankelijke(r) positie van de vogelwachter tegenover de boer.  
11. De scheve verhouding in aandacht voor enerzijds predatiebeheer en anderzijds graslandbeheer recht trekken door een 

onafhankelijke positie van vogelwachters te bewerkstelligen. 
12. Als maaiactiviteiten niet rekening houden met de nestbeschermingsactiviteiten van de nazorger moet een goed ge-

sprek tussen de plaatselijke vogelwacht en de betreffende boer volgen. 
13. De communicatie naar de vogelwachten moet worden verbeterd. 
14. De communicatie tussen vogelwachters en hun boeren verbeteren: ‘hoe krijg je een boer zo ver meer te doen?’ 
15. Het ’s nachts maaien moet stoppen in weidevogelgebieden. Vanuit het midden maaien is noodzaak, evenals lage maai-

snelheden en maaien met wildredders. 
16. De nestenclaves moeten groter. De stroken zijn prima. De grootte van de enclaves moet naar 50 m

2
 of meer. 

17. Nestbescherming in de skriezekriten moet worden vergoed. Hier moet ook innovatief gehandeld gaan worden met 
betrekking tot werkwijze en toepassing 

18. Nestbescherming zo snel mogelijk overbodig maken. 
19. Voor het nestbeschermingswerk binnen de skriezekriten moet een vergoeding voor de vrijwilligers komen. Er gaat bij 

de skriezekriten veel geld om en de kriten kunnen zich met de resultaten beter profileren. 

Algemene weidevogelzorg 
Deze taak is in het werkplan vrijwel geheel toebedeeld aan de BFVW en haar plaatselijke wachten. Alle partijen zijn ten 
aanzien van de algemene weidevogelzorg duidelijk meer tot elkaar gekomen. Bij de BFVW is een weidevogelcoördinator 
aangesteld. Voor sommigen is de taak heel erg duidelijk opgepakt en is er sprake van een duidelijke professionalisering. 
Voor anderen zou de BFVW-inzet op dit vlak steviger kunnen. Ook wordt geconstateerd dat er een duidelijke verschuiving 
plaats vindt van de nest- naar de kuikenbescherming en dat er veel aandacht is voor de jeugd. Hoewel het op dit moment 
nog wel te vaak op alleen de nestbescherming is gefocusd. Tegelijkertijd wordt ook opgemerkt, dat het nazorgwerk nog te 
veel wordt uitgevoerd vanuit educatieve en cultuurhistorische achtergronden en dat de nazorg meer gebaseerd zou moe-
ten worden op bescherming van de weidevogelpopulaties: nestbescherming zou dan alleen moeten plaatsvinden op risico-
percelen. De nazorgers lijken ook wel moedeloos te worden en er is sprake van vergrijzing. 
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Op de vraag of de resultaten invloed hebben op het bereiken van de doelstellingen, blijven de meesten het antwoord 
schuldig (7 geënquêteerden), omdat ze er niet goed zicht op hebben. Bij de anderen zijn de antwoorden: marginale invloed 
(2), aflopende zaak (1), negatieve invloed (2), te vrijblijvend (1), BFVW loopt achter de feiten aan, wachten zijn vaak al ver-
der (1). 
De volgende punten voor de komende jaren zijn naar voren gebracht: 
1. Het bondsbestuur kan zich sneller en beter oriënteren op de processen binnen de wachten. 
2. De wachten en het bondsbestuur gaan actief op zoek naar nieuwe en effectieve beschermingsmethoden. Te beginnen 

voor de jeugd. 
3. Iedereen moet een stapje harder gaan lopen. 
4. Er moet aanscherping van de zorgactiviteiten komen. 
5. Een uniforme en effectieve nestmarkering ontwikkelen, die niet leidt tot extra predatie en ongewenst bezoek. Voor de 

boer met werkzaamheden in het veld moet de markering klip en klaar zijn en voor anderen (inclusief predatoren) in 
het geheel niet.  

6. Uit het eieren zoeken weg. De motivatie voor nazorg niet langer verbinden aan de mogelijkheid tot eieren zoeken, 
maar verbinden met populatiebehoud. 

7. Keer terug naar de systematiek van het behoud van de ‘parels’.  

Regeling Vliegende euro’s 
De regeling wordt door de BFVW en de wachten onder de aandacht gebracht bij de boeren. Het is belangrijk voor boeren, 
die geen andere overeenkomsten via het SNL-agrarisch hebben afgesloten. Men kan geen subsidies ‘stapelen’.  
Op dit moment is er wel veel aandacht voor de regeling, maar wordt hij niet optimaal weg gezet. Daardoor komt het be-
schikbare budget niet op. Mogelijk is de regeling te weinig bekend, maar het kan ook zijn, dat hij niet succesvol is: of boeren 
hebben al SNL-pakketten of ze willen niet meedoen Meer flexibiliteit zou mogelijk uitkomst bieden (bijv. maïs niet bewer-
ken tijdens broeden kievit). Overigens is ook ingebracht, dat de BFVW de regeling nog niet goed heeft opgepakt (lijkt nog te 
lijdzaam/ afwachtend). 
Een aantal zaken wordt genoemd voor de komende periode: 
1. De Vliegende Euro regeling moet beter ingezet kunnen worden bij extreem hoge concentraties weidevogels. 
2. Gebiedscoördinatoren zouden de Vliegende Euro regeling ook moeten kunnen inzetten bij hun werkzaamheden. 
3. Met de regeling in de hand kan meer geïnvesteerd worden in enthousiaste mensen.  
4. De norm voor deelname wordt verlaagd. 
5. De Gedragscode met de landbouwsector moet in deze periode nu eindelijk eens worden gesloten. 
6. Meer preventief verjagen van families uit percelen, die de volgende dag gemaaid gaan worden. 
7. Verbetering van gedrag in het veld te bereiken door opvoeding en door scholen er bij te betrekken. Intensievere voor-

lichtingscampagnes. 
8. Op de maïs geen aandacht voor nesten zolang er nog veel bewerking plaatsvindt. Na inzaaien het perceel met rust 

laten en ook geen neststokken plaatsen.  

Opkrikplan voor weidevogels in natuurgebieden 
Bij de ontwikkeling van de opkrikplannen werden de problemen helder en zijn er duidelijke uitspraken gedaan. Dat is beslist 
de moeite waard geweest. Er is heel veel uitgebreid opgepakt. Er is in 3 jaren veel geoptimaliseerd: gebiedscondities, sa-
menwerkingsprocessen, onderzoek en monitoring. Ook is er samenwerking geweest met de verschillende gebiedspartijen, 
waaronder de KNJV, bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting. Daardoor is een enorme verbinding ontstaan zowel binnen 
als tussen organisaties. Voor de weidevogelbescherming rond de reservaten is dan ook een sterk middenkader gekomen 
met enthousiaste betrokkenen. Dat alles heeft veel ervaringen en informatie opgeleverd. De weidevogelhulpen zijn zeer 
belangrijk geweest: zij zitten er nu bovenop en weten de pijnpuntenbestrijding goed op te pakken. Bij de pilots is aange-
drongen op aansluiting bij de reservaten van de tbo’s. De relatie met de opkrikplannen van de tbo’s bij het ontwikkelen van 
de pilots is vanuit BoerenNatuur ook met voorrang aangepakt. Het proces rond de opkrikplannen is vooral goed geweest 
voor het herbundelen van getaand enthousiasme. Ook is een eerste evaluatie van proces en ontwikkeling van de opkrik-
plannen uitgevoerd en in juni 2010 gepresenteerd. Het eindoordeel daaruit is ‘gemengd positief’. Dit voorjaar was 74% van 
de uit te voeren plannen gerealiseerd. Ook is de jaarlijkse afname in broedaantallen kleiner geworden en bleek er vrij snel 
weer meer diversiteit aan vogels (Zwagermieden, Fluessen). Maar de broedresultaten blijven nog achter. Dit moet gevolgd 
blijven worden en de resterende plannen moeten worden uitgevoerd. Een punt van kritiek werd nog gehoord, dat met het 
geld van de opkrikplannen ook veel (achterstallig) onderhoud is uitgevoerd, dat uit de normale exploitatie had kunnen 
worden betaald. Met 600 euro per ha beheersvergoeding is vanuit de normale exploitatie al veel te doen: daar zijn geen 
opkrikplannen voor nodig. De besteding is nu niet transparant. En nog bestaande problemen bij de Surhuizumer Mieden en 
de Wynserpolder werden genoemd. 
 
Op de vraag of de resultaten invloed hebben op het bereiken van de doelstellingen, is geantwoord: vast wel (2), jazeker 
prachtig instrument (4), waarschijnlijk stoppen we de achteruitgang in de reservaten (1). Een aantal bleven het antwoord 
schuldig (6 geënquêteerden), omdat ze er niet voldoende zicht op hadden. Ook werd opgemerkt, dat de tijdsperiode tussen 
uitvoering en resultaten nog te kort was.  
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Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. In de samenvatting van de evaluatie is de volgende lijst opgesteld:  
2. De weidevogelhulpen moeten een vaste plek houden in het geheel: zij zijn de oren en ogen in de weidevogelreserva-

ten. 
3. De beheerde reservaten moeten goed op orde zijn en blijven: kruidenrijkdom, maairegime, waterstanden, afwezigheid 

van rietzomen en bosjes. Maatregelen zoals bekalking, rûge dong en inrichten mestplaat zijn dan nodig.  
4. De kennisoverdracht tussen beheerders, weidevogelhulpen en inhoudelijk deskundigen moet goed geregeld zijn. 
5. De resterende plannen moeten worden uitgevoerd. Het voortzetten van de middelenstroom bij de TBO’s is daarvoor 

essentieel. Ook moeten de beheerders hiervoor nog een aantal keuzen maken. De noodzakelijke werkzaamheden 
kunnen worden geïntegreerd in de gebiedsaanpak. De aandacht moet dan zijn gefocusd op verbetering van de biotoop 
en niet op het realiseren van achterstallig onderhoud. 

6. De regeling SKNL moet worden opengesteld om met de optimalisatie van inrichting en beheer door te kunnen gaan. 
7. De ontwikkeling van de broedaantallen en -resultaten moet gevolgd blijven worden.  
8. Nu wel onvoorwaardelijk naar de weidevogeldoelstellingen vanuit de opkrikplannen blijven handelen. 
9. De opschaling van de werkwijze moet ter hand worden genomen. Dit kan bij de pilots, weidevogelkringen, ANV’s, 

skriezekriten en dergelijke. 
10. De omslag van opkrikplannen naar beheerplannen moet worden gemaakt. Daarmee gaat de aandacht van ‘opkrikken’ 

naar beheer en komt er aandacht voor de ‘bron’functie van de reservaten. Daarbij vooral ook aandacht voor de kriti-
sche soorten.  

11. De ruimtelijke samenhang met de coöperatieven moet beter/ scherper. 
12. De kwaliteitstoetsen per gebied openbaar maken en houden. 
13. Betere aandacht voor de biotische samenstelling van de bodem: we zijn er niet met de wormen- of emeltenfauna als 

voedselbron voor weidevogels. Er blijken nog grote verschillen in bodemkwaliteit ten aanzien van schimmels (soort-
samenstelling en mate van voorkomen) tussen goede en slechte graslanden. 

14. Nu is er een stuurgroep ‘Opkrikplannen’ met het Olterterp-overleg, maar voor de komende jaren moeten we wel alles 
samen blijven doen.  

15. De samenwerking tussen de verschillende partijen waar blijven maken. 
16. Veel boezemlanden moeten worden aangepakt, zodat ze een weidevogeldoelstelling houden en niet in moeras wor-

den omgezet. 
17. Terugdringen van broed- en uitzichtpunten predatoren. Zo zijn in de Wynserpolder vanuit de opkrikplanwerkzaamhe-

den te veel hekpalen geplaatst. 

Agrarisch natuurbeheer buiten de gruttokringen 
Er is een sterke koppeling met de algemene weidevogelzorg en de vliegende euro’s (voor beiden zie hierboven) met een 
grote vrijwilligersinzet. De activiteiten in dit kader hebben slechts in een beperkt aantal situaties nog enige zin, omdat wei-
devogelbeheer zich moet afspelen in sterk geïndustrialiseerde gebiedsomstandigheden, waarbij de ‘groene woestijn’ het 
perspectief is en blijft. De mate van zingeving van dit type beheer is dat ook sterk aflopend of hebben nu al te weinig zin 
meer.  Ook het steeds maar achterwege blijven van een gedragscode voor de landbouw in het kader van de Ff-wet draagt 
sterk bij aan de perspectiefloosheid van het agrarisch natuurbeheer buiten de gruttokringen. Verder is het instrument van 
de Vrij Inzetbare Hectares afgebouwd. Verdere sanering wordt door hen gewenst geacht. Het agrarisch natuurbeheer bui-
ten de gruttokringen is terecht buiten beeld geraakt. Zelfs wordt het prima gevonden dat de zogenoemde ‘parels’ uit beeld 
zijn geraakt, omdat het nooit meer een structurele oplossing kon betekenen. Nu moet vooral worden ingezet op de PSNL-
regeling met weidevogelcoördinatoren (en daaronder ANV’s) in de kerngebieden.  
Ook wordt opgemerkt, dat agrarisch natuurbeheer meer is dan weidevogelbeheer. Daarom kan agrarisch natuurbeheer in 
een agrarische hoofdstructuur wel perspectief hebben, maar dan zit dat perspectief eerder in landschapszorg of botanisch 
beheer. Dat is wel moeilijk, maar minder onmogelijk dan weidevogelbeheer in de agrarische hoofdstructuur. Ook dan is 
effectiviteit ten aanzien van landschap of botanisch beheer een ‘must’. 
Er wordt overigens ook geconstateerd, dat het agrarisch natuurbeheer buiten de gruttokringen sterk in ontwikkeling is. 
Op de vraag of de resultaten invloed hebben op het bereiken van de doelstellingen, is geantwoord: Nee, geen invloed (5); 
beperkte invloed (1); Ja (2). De anderen hadden er geen of onvoldoende beeld bij (4). 
Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. Bij het agrarisch natuurbeheer buiten de gruttokringen moet het landschapsbehoud op de voorgrond komen en niet 

het weidevogelbeheer: een weidevogel heeft geen schijn van kans in een agrarisch-industrieel landschap. 
2. Probeer de komende jaren de gebieden buiten de gruttokringen met potentie er nog uit te lichten en steek verder 

geen geld en energie meer in de gebieden zonder of met te weinig perspectief. 
3. LTO en LNV moeten de ontwikkeling van een functioneel effectieve gedragscode voor de landbouw in het kader van de 

Ff-wet ter hand nemen. 
4. De inzet van nazorgers moet effectiever worden. 
5. De overblijvende hectares weidevogelbeheer overhevelen naar kerngebieden. 
6. Duidelijk maken hoe de huidige inzet buiten de gruttokringen effectiever kan worden. Het is een omschakeling van 

gruttokringen en PSAN naar gebiedsaanpak en PSNL. Die weg is al ingeslagen en moet worden voortgezet.  
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7. Er zou een kievitreddingsplan en een gruttoreddingsplan moeten worden opgesteld. De maïsakkers hebben zeker een 
functie voor deze soorten. Daar moet dan ook aandacht voor komen. Wel moet de nadruk op het gruttohabitat blijven 
liggen bij toekomstige keuzes. 

8. Hier zou een sterke gebiedsgerichte samenwerking uitkomst moeten bieden om succesvol te worden. 
9. Waar sprake is van enigerlei vorm van weidevogelbeheer buiten de gruttokringen moeten de nazorgers het late maai-

en gaan bepleiten bij hun boeren. Dan vindt er automatisch selectie plaats ten faveure van de boeren, die echt wat 
voor weidevogelbeheer voelen. 

10. Bij de agrarische opleidingen moet beter aandacht komen voor deze algemenere vormen van weidevogelbescherming. 

Compensatieregeling 
Op verschillende plaatsen is de maatregel voor weidevogelcompensatie ingezet. Genoemd zijn Haak om Leeuwarden (3), 
Blessum – Baarderadeel (1), Himpensermar (1), Heeg (1). In werkelijkheid is sprake van een 30-tal projecten. Dit maakt 
duidelijk, dat de inzet redelijk onbekend is. Sommigen vonden het een zinvolle regeling, die goed in elkaar zat. Anderen 
vonden het gedwongen proberen te verhuizen van grutto’s onzin. Of ze hadden er bezwaar tegen, dat compensatie een 
puur technocratisch oplossing heeft gekregen: kwaliteit en ruimtegebruik zijn in het weidevogelbeheer niet over te hevelen. 
Het had alleen zin in potentieel goede gebieden, waarvoor locale kennis een vereiste is. Beter contact met locale deskundi-
gen is dan gewenst. De regeling heeft als groot nadeel, dat moet worden geïnvesteerd in gebieden waar nu vrijwel niets 
(meer) zit, omdat het moest leiden tot nieuwe vestigingen. Dan is voldoende bescherming op een perspectiefvolle plek 
absolute noodzaak, die niet altijd kan worden geboden. Zo was de compensatie bij Warga en Warstiens kwalitatief niet 
voldoende in de ogen van het Wetterskip, omdat er bij Warstiens maar een beetje peilverhoging is gerealiseerd. Dat maakt 
effectieve compensatie tot een zware opgave. Ook bij Heeg is het proces rond compensatie slecht verlopen: de gemeente 
heeft het deels afgekocht, heeft snel het bestemmingsplan nog gewijzigd en op de compensatiegrond is het waterpeil nog 
verlaagd. De gemeente is hier niet als partner opgetreden en heeft zich weinig gelegen laten liggen aan de weidevogelpro-
blematiek. Wel kreeg de provincie complimenten voor haar voorlopersrol in dezen. 
De regeling raakt langzaamaan ingebed in de gebiedsontwikkeling. De compensatie is nu ook opgenomen in de nieuwe 
verordening RO. De inzet bij de compensatievraagstukken vraagt de komende anderhalf jaar in ieder geval een halve forma-
tieplaats.  
Omdat vaak niet duidelijk was, wat er bereikt was, was er ook vaak geen duidelijk beeld of de resultaten invloed hebben 
gehad op het bereiken van de doelstellingen. Antwoorden waren: ja of ongetwijfeld (3), nu nog niet veel (1), niet of nauwe-
lijks (2). De anderen hadden er geen of onvoldoende beeld bij (6). Ook werd opgemerkt, dat er instrumenteel misschien nog 
niet veel was bereikt, maar emotioneel wel: het heeft geleid tot een vergroting van de bewustwording bij ontwikkelaars en 
initiatiefnemers. 
Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. De stelregel moet luiden: ‘Fûgels hâlde is altiten better as fûgels krije’. 
2. Verandering van de weidevogelcompensatie in de Verordening RO moet plaatsvinden. 
3. De provinciale afdeling Ruimte moet de regeling beter gaan promoten bij de Friese gemeenten. Daardoor komen bij 

het uitvoeren van compensatie de neuzen dezelfde kant uit. 
4. Het compensatiefonds moet op een aparte rekening komen. 
5. Vooral zo doorgaan. 
6. Revenuen laten instromen in structurele aanpak. Het moet algemener ingezet kunnen worden voor de beste gebieden 

van Fryslân. 
7. De betrokkenheid verhogen. 
8. Versterken van de kwaliteit van de weidevogelreservaten bij de compensatiegebieden. 
9. De locale wachten meer betrekken bij de keuzes ten aanzien van de compensatie. 
10. Er moet opnieuw worden gekeken naar de gebruikte verstoringsafstanden. 
11. Herziening van het ruimtegebruik, waardoor effectieve compensatie meer kansen krijgt. 
12. Vanwege de schaarste aan goede weidevogelgrond, zou de compensatie veel hoger moeten zijn dan 1 op 1. 
13. De compensatiemaatregelen moeten zich richten op beter boeren, hoge peilen en moeten zijn gebaseerd op een 

aantal overgangsjaren.  

Waterhuishouding 
Het denken over het belang van de waterhuishouding bij effectief weidevogelbeheer en –beleid is sterk in beweging geko-
men. Het staat nu hoog op de agenda. Bij het proces vanuit de Kaderrichtlijn Water gericht op het vaststellen van de GGOR 
(Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) is ook goed in beeld gekomen hoe de waterpeilen voor een goed weidevo-
gelbeleid en –beheer verbeterd moeten worden. Er is echter nog bedroevend weinig veranderd. Wel is het besef doorge-
drongen dat kleine plasjes en natte begreppeling enorm effect hebben. Dit is te realiseren in gebieden met langjarige con-
tracten. Vele jaren is (vooral in Fryslân) gesteld, dat de weidevogelproblematiek vooral om passend beheer draaide en niet 
om te lage landbouwpeilen. Dit besef heeft er toe geleid, dat deze stellingname bij de misvattingen uit de geschiedenis kan 
worden geplaatst: de waterhuishouding is mogelijk wel de belangrijkste beïnvloedende factor bij het welslagen van het 
weidevogelbeheer en –beleid. Wel wordt gewaarschuwd, dat het niet de enige sturende kracht is. Bij bijvoorbeeld grutto en 
tureluur zijn ook openheid en het mozaïekpatroon belangrijk. Het gaat wel op voor ‘natte’ soorten als watersnip en kemp-
haan. Jager wijst er op, dat de vogels met een vervolgbroedsel in 2010 sterk hebben geselecteerd op plekken met hogere 
peilen. Natte gronden leiden tot een koude start, vertraagde groei van het gras en minder stress voor de broedende vogels. 
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Bij de provincie is vanuit het Werkplan 50.000 euro per jaar beschikbaar voor plas-dras maatregelen en –voor weidevogels- 
betere begreppeling. Bij het Wetterskip zijn tot oktober 2010 minimaal 33 projecten gerealiseerd voor een oppervlakte van 
825 ha met een bedrag van 30.000 euro per jaar. Ook treedt de SKNL (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Land-
schap) met ingang van 1 januari 2011 in werking. Verder wordt door provincie en Wetterskip ingezet op het realiseren van 
1.000 ha flexibel peilbeheer. In de weidevogelreservaten is door de opkrikplannen ook veel verbeterd aan de waterhuis-
houding ten behoeve van weidevogels.  
Belangrijke verbetering is ook, dat bij het Wetterskip bij gewenste peilverhogingen of flexibilisering van het waterpeil niet 
langer meer peilbesluiten nodig zijn, maar dat kan worden volstaan met de snellere en goedkopere procedure van keuront-
heffingen. Hoewel enkelen nog wel aantekenen, dat het Wetterskip mogelijk nog te licht denkt over de eigen verantwoor-
delijkheid. Er is nog te weinig flexibiliteit. Ook ontwerpt men nog te grote peilvakken. 
Op de vraag of de resultaten invloed hebben op het bereiken van de doelstellingen, is geantwoord: niet in fysieke, maar wel 
in emotionele zin (1); bij de natuurbeheerders zeker door het aantrekken van vogels (1); beperkte invloed (); Ja (6). De 
anderen hadden er geen of onvoldoende beeld bij (4). 
Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. Bewustwording van het belang van een passende waterhuishouding voor effectief weidevogelbeheer en –beleid om-

zetten in daden en meer integreren in de gebiedsaanpak. In alle kerngebieden en de weidevogelreservaten moet de 
waterhuishouding goed zijn, omdat er al zoveel geld in is gestoken: het zou een desinvestering zijn om het nu half te 
doen! Spelen met water is belangrijk! 

2. Alle gerealiseerde plasdras projecten moeten op kaart komen. 
3. In ieder weidevogelsamenwerkingsverband streven naar 2-3 plasdras projecten en/of herstelprojecten greppelpatro-

nen en flexibele hoge peilen vanaf 2012-13 mogelijk met SKNL. In ieder geval moet de noodzakelijke waterhuishouding 
in de samenwerkingsverbanden goed onder de aandacht zijn en blijven. 

4. Projecten starten om te komen tot herstel van greppelpatronen.  
5. Plasdras projecten zijn soms al met 50 euro te realiseren. Daar hoeft geen 2-3000 euro aan te worden gespendeerd 

alleen vanwege certificeringseisen o.i.d.  
6. Alle acties om te komen tot hogere waterpeilen stimuleren. Grondwaterstanden van 10-40 cm beneden maaiveld 

nastreven. En rekening houden met verschillen tussen veen, klei, zand, beekdalen en kwelsituaties. Beekdalgebieden 
zouden met een ongestoord kwelsysteem (kalkrijk grondwater) kunnen worden beschouwd als zelfbedruipende eco-
systemen, waar ook weidevogels goed hun niche kunnen vinden, zolang het maar structureel en echt langjarig is.  

7. Bij het Wetterskip moet nu nog bij het reguliere onderhoud van de watergangen aandacht komen voor de effecten 
daarvan op het weidevogelbeheer en –beleid, bijvoorbeeld door rietkragen ’s winters te verwijderen. Zelfde ten aan-
zien van de natte verbindingszones. 

8. Effectmonitoring moet worden gerealiseerd met betrekking tot de plasdras en begreppelingsprojecten. 
9. In lopende ruilverkavelingen beter rekening houden met waterhuishoudingsvereisten bij goed weidevogelbeheer. 
10. Bij het onderhoud van watergangen inzetten op flauwe taluds en natuurvriendelijke oevers. 
11. Goede afstemming van waterhuishoudingsprojecten bij provincie (anti-verdroging, weidevogels) en Wetterskip (peil-

verhoging en flexibel peilbeheer). 
12. Simpele en transparante aanpak. 
13. De komende jaren gebruiken voor het opstellen van watergebiedsplannen ,waarin goede afspraken kunnen worden 

gemaakt ten aanzien van de goede en gewenste waterpeilen voor landbouw en weidevogels. De gebiedscoördinatoren 
spelen hierbij een belangrijke rol. 

14. Een scherpere selectie van kerngebieden door scherper beleid. 

Predatie 
Er is veel over het effect van predatie gesproken en er is volop discussie ontstaan. Ook is een behoorlijke fundering gevon-
den in de feiten: de invloed van de predatie is groter dan acceptabel gevonden wordt. Bij de verborgener levende Grutto en 
Tureluur is het bruto territoriaal succes beter dan bij de Kievit, die in opener biotoop leeft. Alle discussies en onderzoeken 
hebben geleid tot gemeenschappelijke visieontwikkeling, waarbij landbouw en natuur dichter bij elkaar zijn gekomen. Ook 
is het predatieonderzoek in relatie tot de kuikenoverleving is uitgevoerd in Skrok & Skrins en in de Wynserpolder, naast 
allerlei onderzoek op landelijk en internationaal niveau. Ook is de provinciale Werkgroep Predatie sinds anderhalf jaar 
actief. Deze komt binnenkort met adviezen. In Skrok en Wyns blijken zelfs geschikte gebieden tegenvallende broedresulta-
ten (uitvliegsucces) op te leveren vanwege de predatiedruk. Verder is al wel met verbeterd landschapsbeheer op verschil-
lende plaatsen openheid gecreëerd door bosjes te kappen en verruigde stukken te maaien. Gemeenten vragen een goed 
handvat voor het weghalen van bosjes en bomen in het open landschap. Gedeputeerde Konst heeft op verschillende werk-
bezoeken aandacht gehad voor de effecten van predatie en de mogelijkheden tot handelen op dit vlak. Ook wordt vaak al 
aan predatiebestrijding gedaan (vossen, zwarte kraaien) o.a. in de skriezekriten. Toch is de ene WBE de andere niet: som-
migen zijn zeer actief en doelgericht opgetreden, bij anderen was het minder of ineffectief. Idzegea heeft een prachtig 
predatiebeheerplan, dat ook op provinciale schaal kan worden uitgewerkt. Verder werd nog opgemerkt: (1) predatie= 
emotie, (2) bij de tbo’s is het effect van predatie te lang gemarginaliseerd, (3) in kwetsbare populaties kan predatie dé grote 
factor van belang zijn en niet het landschap.  
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Ondertussen bleef in de interviews regelmatig de kritische noot te horen of predatiereductie toch een heilloze missie is in 
de huidige omstandigheden: de ecologische randvoorwaarden voor een goed functionerende weidevogelgemeenschap 
worden nog te vaak volkomen genegeerd. Dit was al in de Relatienota aan de orde, waarbij fûgeltsjelân en bos pal naast 
elkaar gepland kon worden. In kleinschalige landschappen met boomwallen en singels zou ook ruimte kunnen zijn voor 
weidevogelbeheer, als er maar sprake is van kwel van kalkrijk grondwater en de weilanden permanente graslanden zijn in 
plaats van industriële wisselweides. 
Inmiddels kan worden overgegaan van probleemidentificatie naar het opstellen van een actieplan. Dit kan gedaan worden 
zodra de Begeleidingscommissie van het project ‘Predatie weidevogels’ de eindrapportage heeft opgeleverd. Met een 
breed ondersteund actieplan  kan er meer eenduidigheid komen en kan gecoördineerd gewerkt worden. Met een actieplan 
kunnen losse en illegale acties zoals rond de roofvogelvervolging hopelijk worden voorkomen. 
Omdat het niet gemeten is, is het onduidelijk of deze werkzaamheden invloed gehad hebben op het bereiken van de doel-
stelling. Sommigen zagen geen enkele invloed en anderen een beperkte. Wel kan het psychologisch een goede invloed 
hebben bij wildbeheerders en nazorgers:  bij wildbeheerders vanwege het uitoefenen van een gewenste taak en bij nazor-
gers vanwege het bestrijden van een gevoel van machteloosheid.  
Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. Doorgaan op de huidige weg met de predatieproblematiek in de volle breedte te beoordelen.  
2. Blijven wijzen op de complexiteit van de problematiek en de interactie met de kwaliteit van het broedbiotoop. 
3. Ga in wijsheid om met de lopende discussie. 
4. Een gemeenschappelijk standpunt onderschrijven en uitdragen. 
5. Opstellen actieplan en daarnaar gaan handelen. 
6. Reductiemaatregelen alleen afspreken (áls dit toch nog noodzakelijk blijkt te zijn) voor die gebieden waar beheer en 

inrichting op orde zijn. 
7. Mysterieuze afnames in de kerngebieden laten volgen door handelen. Het draagvlak daarvoor in de omgeving vergro-

ten. 
8. De predatiereducerende maatregelen moeten kosteneffectief zijn. Niet te veel afschot: vangkooien geven betere 

resultaten. 
9. Maak ruimte voor flexibiliteit en proeven onder goede monitoring. Geef mensen daarvoor de ruimte en wees royaler 

met vergunningen.  
10. Vangkooien voor kraaien moeten weer terug. Middel met goed effect. 
11. Ontheffing verlenen voor het jagen op vossen met lichtbakken in ganzenfoerageergebieden met weidevogeldoelstel-

ling ook al verstoort het foeragerende smienten. Ontheffing is ook in andere provincies verleend.  
12. Vergunningen voor de ooievaarfokstations heroverwegen. 
13. Nestelpogingen van buizerds verhinderen. Door de verdroging van het Friese landschap in de tweede helft van de 

vorige eeuw heeft de buizerd wegens de beschikbaarheid van meer goed muizenhabitat en het oprukken van goede 
nestgelegenheid de hele provincie als potentieel broedgebied gekregen. 

14. Verwijderen van opgaande landschapselementen waar nodig. 
15. Het plaatsen van kunstmatige ‘vossenbouwen’ toestaan en faciliteren. 
16. Accepteer de veranderingen in de natuur. ‘Tuinieren’ heeft alleen de voorkeur als grote natuurwaarden in het geding 

zijn (broedkolonies, hoge broeddichtheden bedreigde vogels. 
17. Omvang gebieden voldoende groot houden/maken om de weidevogelpopulaties voldoende robuust te houden tegen-

over predatoren. 
18. Onderzoek naar omvang populaties en nestsucces in relatie tot predatiedruk met als basisvraag: wanneer is de preda-

tiedruk voldoende afgenomen? 
19. Goede monitoring voor en na de ingreep vorm geven. De relatie met de maatregel moet aantoonbaar zijn. 
20. Samen met de gemeenten richtlijnen opstellen voor het herstellen van het open landschap. 
21. Echt lokaal een probleem oplossen door wettelijke maatregelen op lokaal niveau toe te passen. 
22. De onderzoeksuitkomsten in praktijk brengen. 
23. In bepaalde gebieden ruimere bevoegdheden toestaan. 
24. De Werkgroep Predatie serieus nemen en haar aanbevelingen en bevindingen goed onder de publieke aandacht bren-

gen. 

Monitoring 
Het WMF/SOVON heeft een meetprogramma van steekproeven (met extra kievitplots), waar wordt gemonitord volgens de 
BMP-systematiek. Ook zijn in de provinciale pilots van de afgelopen jaren monitorsystemen opgetuigd. De terreinbeheren-
de organisaties monitoren. Alarmtellingen zijn geïntroduceerd. Daarmee kan het softwareprogramma ‘Beheer op Maat’ 
worden gevoed. Ook vonden bij BoerenNatuur eens in de 3 jaar BMP-tellingen plaats voor de collectieven onder het oude 
Programma Beheer. Die BMP-tellingen zijn echter niet geschikt als hulpmiddel bij beheersmanagement. De monitoring van 
de BFVW is verder geprofessionaliseerd en regelmatig wordt ‘Alarm’ ook al gedaan. Ook wordt nestregistratie uitgevoerd 
door de nazorgers van de BFVW. Verder wordt gedacht aan de introductie van een nieuw en vervangend systeem: het 
Meetnet Agrarische Soorten.  
Bij dit onderdeel waren duidelijk twee stromingen, waarbij de ene stroming vond dat de monitoring om diverse redenen 
niet goed of nog onvoldoende was en de andere dat de monitoring redelijk functioneerde of goed op peil was. 
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Bij de eerste groep werden een aantal argumenten genoteerd: (1) veel te veel mensen en methodes zijn betrokken bij de 
monitoring, (2) de sturing is onvoldoende, (3) de huidige inspanningen geven geen goed beeld van de ontwikkelingen in de 
provincie, (4) de reproductiegegevens zijn niet goed genoeg, (5) het instrumentarium is nog niet kosteneffectief genoeg, (6) 
FYG, BOM en toolkit moeten simpeler en sneller (niet van alles over nesten), (7) niet alles dubbelop met stippenkaarten 
met nesten en kaarten met territoria, (8) monitoren is de laatste jaren een modeverschijnsel geworden, (9) op locaal niveau 
is soms wel veel gedaan (Idzegea), maar niet op provinciaal niveau. 
Bij de tweede groep (minimaal redelijk functionerend) werd het volgende opgetekend. De provinciale monitoring is goed 
toegespitst geraakt op het mozaïekbeheer. Het WMF/SOVON heeft een goed meetprogramma en de resultaten zijn actueel 
genoeg en goed te gebruiken. Ook bleek de bestaande monitoring goed genoeg voor gebruik bij de opkrikplannen. De 
aandacht voor de monitoring binnen de pilots en gruttokringen werd ook positief gewaardeerd.  
De tweede groep plaatste ook enige kritische kanttekeningen. Zo werd het jammer gevonden, dat er geen gebiedsdekkende 
monitoring was, dat de skriezekaart niet meer actueel is. Ook werd geconstateerd, dat de wijze van monitoring door de 
BFVW en door de andere organisaties op elkaar moet worden afgestemd. Daarbij moet de monitoring niet op het tellen van 
nesten zijn gebaseerd vanwege de negatieve effecten op het uitkomstsucces. Ook moest Alarm opgeschaald en kon de 
monitoring binnen de gruttokringen beter. 
Het monitoren werd beschouwd als een noodzakelijk instrument om de beheers- en beleidseffectiviteit vast te stellen. 
Daarmee is het monitoren een anker en heeft het een indirect effect met grote invloed. Het levert een handvat voor het 
uitvoeren van goed geplaatst last-minute beheer. Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. In de komende jaren moet –liefst met behulp van een provinciedekkende BMP-inventarisatie- overzicht worden gege-

nereerd van de goede en slechte weidevogelgebieden in Fryslân. Hierbij ook meer aandacht voor de plaatselijke ken-
nis. 

2. De effectiviteit van uitgevoerde maatregelen (meer openheid, predatie-regulatie, compensatiebeleid) is nu vaak niet 
duidelijk. Dit vraagt om effectmonitoring. Betere analyses gebaseerd op zulke effectmonitoring zijn gewenst.  

3. De communicatie over de monitoring moet geïntensiveerd. 
4. Iedere pilot moet ook voor de volle pond gaan monitoren: nu zijn nog niet alle pilots bezig met het bepalen van het 

BTS. 
5. De resultaten van de BTS-bepalingen in de rapportages beter naar voren brengen. 
6. Samenwerken om te komen tot een provinciale weidevogelbalans. 
7. Kwaliteitsbesef op peil houden onder regie van de provincie. 
8. De provincie moet per organisatie gewoon voorschrijven in de prestatie-overeenkomsten welke monitoring moet 

worden uitgevoerd. 
9. De monitoring moet meer worden geprofessionaliseerd. 
10. De monitormethodieken van de verschillende organisaties (WMF/SOVON, BFVW, BN, WBE) moeten beter op elkaar 

afgestemd worden. 
11. De monitoring moet er voor zorgen, dat de boer de aandacht er bij houdt. 
12. Er moet een goede selectie komen op een bruikbare en goedkope monitormethode. Het moet betrouwbaar en kos-

teneffectief zijn. 
13. Alarmtellingen moeten meer standaard worden en nestbezoek moet sterk gereduceerd. 
14. Alarm moet een betere basis krijgen. Bij de monitoring moet meer gehamerd gaan worden op de noodzaak van het 

meten van het BTS als reproductiemaat.  
15. Het gebruik van het MAS moet binnen de monitoring SNL gestalte krijgen. 
16. Met cursussen moeten nieuwe mensen enthousiast voor het monitoren worden gemaakt. Ook kan het Van Hall hier 

een betere rol in gaan spelen. 
17. De conclusies van SOVON moeten voorzichtiger. Graag betere terugkoppeling in de komende jaren. 
18. De BFVW-monitoring moet kwalitatief beter op perceelsniveau. Dat geeft betere acceptatie van de resultaten met als 

gevolg meer eigenwaarde. 
19. Het FYG moet zonder haperen vlot gaan draaien. 

Onderzoek 
Er hebben de afgelopen jaren vele onderzoeksprojecten gelopen of zijn nog steeds in uitvoering, zoals: (1) het grutto-
onderzoek van Piersma e.a. op de Workumerwaard, (2) de vele projecten van A&W (Adres Onbekend), (3) onderzoek van 
Bob Jonge Poerink bij weidevogellegsels, (4) het provinciale onderzoek van het effect van predatie op jongenoverleving en 
broedresultaten, (5) de projecten binnen het Friese deel van het Farmers 4 Nature project onder Interreg (opschalen van 
bedrijf naar gebied), (6) de onderzoeksprojecten binnen de skriezekriten met andere geldstromen (Nederland – Gruttoland, 
Nederland WeidevogelRijk), (7) onderzoek van Schekkerman naar noodzakelijke vegetatiestructuur bij weidevogelbeheer 
en (8) herstel van het bodemleven (mycorrhiza). In de landelijke Kenniskring Weidevogellandschap is ook veel onderzoek 
uitgezet en gebundeld sinds 2005. Binnen het kader van het Werkplan Weidevogels is de inzet op onderzoek vrij beperkt 
ten opzichte van alle landelijke inzet. Het totaal aan weidevogelonderzoek in de afgelopen jaren heeft sterk geholpen om 
de discussie vooral over feiten en minder over meningen te krijgen, zodat de te maken keuzes ook beter gefundeerd wor-
den/waren. 
De resultaten worden gebruikt om de beleids- en beheerspraktijk zo goed mogelijk te krijgen. Onderzoek heeft geen wezen-
lijke invloed op het bereiken van de doelstelling, want dat moet komen uit de praktijkkeuzes gericht op goed uitvliegsucces 
en goede inrichtingsmaatregelen, welke zijn afgeleid uit dat onderzoek. 
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Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. De beschikbaar gekomen kennis uit alle weidevogelonderzoek vertalen naar een nieuwe beheer- en beleidsopgave. En 

hieraan gekoppeld een wetenschappelijke toetsing van het huidige beheer en beleid. 
2. Synthese van de beschikbaar gekomen kennis gericht op bescherming, beheer en beleid. 
3. Vooral de beschikbare kennis breed uitdragen. 
4. Alle beschikbare kennis moet worden ingezet op het realiseren van een optimale inrichting en een zo goed mogelijk 

uitvliegsucces. 
5. Succesformules er uit lichten met hun kenmerken. Bij de concentratie op successen gerichtheid op zowel het boeren-

land als de reservaten. 
6. Onderzoek naar effectief weidevogelbeheer onder de huidige agrarische bedrijfsvoering is gewenst.  
7. Hoe is lang gras of natuurgras in te passen in de gangbare agrarische bedrijfsvoering. 
8. De werkelijke inpasbaarheid van kwalitatief goed agrarisch natuurbeheer in de bedrijfsvoering  door het LEI. Agro-

economische analyse van het boeren met dubbele doelstelling – kwalitatief optimaal weidevogelbeheer en –
landschap. 

9. Ontwikkelen van een bedrijfseconomisch stimuleringsprogramma voor het toekomstgericht boeren met optimale 
weidevogeldoelstellingen. 

10. Locale onderzoeken op bedrijfsschaal en met bedrijfsparticipatie naar optimaal weidevogelbeheer in relatie tot toe-
komstgerichte bedrijfsvoering. 

11. Experimenteren met effectieve alternatieven voor rûge dong. 
12. Gericht onderzoek naar wat nodig is voor optimaal biotoop weidevogels. 
13. Het effect van nazorgactiviteiten op jongenoverleving en broedresultaten. 
14. Een betere visie op kansrijke weidevogelgebieden ontwikkelen. Dus stevig antwoord geven op de vraag: ‘Wat is een 

kansrijk weidevogelgebied?’. 
15. Wat is effectief weidevogelbeheer gericht op de verhouding tussen de ingrediënten van beheer en de totale effectivi-

teit. 
16. Beter begrijpen waarom in sommige situaties als Gerkesklooster stabilisatie optreedt. 
17. De rol van predatie in relatie tot beschermingsinspanningen analyseren.  
18. Zien te achterhalen wat een reëel aantals- en verspreidingsbeeld is voor Fryslân in de komende jaren. 
19. De onderzoeksresultaten (zoals uit het predatie-onderzoek) effectueren in de beheerspraktijk. 
20. Voor het compensatiebeleid de te hanteren verstoringsafstanden beter onderbouwen. 
21. De voor- en nadelen van het uitrijden van vaste mest bij vorst onderzoeken & analyseren. 
22. De herstelmogelijkheden van terreinen met een intensieve landbouwgeschiedenis voor kwalitatief goed weidevogel-

beheer in relatie tot bodemchemie, voorkomen van bodemschimmels en kruidenrijkdom.  
23. Detailonderzoek gericht op ‘het oog van de boer’, ‘bij welke grenswaarden grijpt predatie effectief in op populaties?’. 

Projecten 
Bij de projecten ontstond een diffuus beeld. Verschillenden hadden onvoldoende overzicht over wat er uitgevoerd is. Wel 
zijn veel projecten opgepakt. Tijdens de interviews zijn de volgende projecten genoemd: (1) het uitvoeren en voltooien van 
het Farmers 4 Nature project, (2) BoerenNatuur heeft bestaansrecht gekregen. Ook werd geconstateerd, dat het SANL een 
stille dood lijkt te zijn gestorven: ‘Het was een goed initiatief, maar is weggeebd’. Dit is deels veroorzaakt door het opzetten 
en organiseren van het ILG in samenhang met landelijke Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), de opvolger van het 
Programma Beheer. Dit heeft veel energie bij het SANL weggezogen. Het prettige van de SANL was, dat gerichte projecten 
waren te organiseren. De BFVW zou het wel weer leven willen inblazen, te beginnen met de huidige structuren rond de 
Friese weidevogelbescherming in beeld te brengen om de samenwerking in de SANL weer op gang te brengen. Veel kleine 
projecten zijn gerealiseerd, die niet in het Werkplan zijn genoemd. Ook hebben de Amendementsgelden allerlei proefpro-
jecten opgeleverd. Ook lijkt Plattelânsprojecten de grote afwezige onder deze kop ‘Projecten’, terwijl er met hen verschil-
lende projecten zijn gerealiseerd zoals plas-dras (Idzegea), communicatie, gebiedsconvenanten, gebiedsplannen, predatie-
beheer. Daarnaast hebben verschillende projecten in relatie tot de weidevogelproblematiek gedraaid zoals compostering, 
Van Ommenpolder graadmeter en bodemfauna. 
De betrokkenen bij deze projecten constateren in de interviews, dat de resultaten zeker invloed hebben gehad op het 
bereiken van de doelstelling van het Werkplan, o.a. omdat het draagvlakvergrotend heeft gewerkt. Dit geldt uiteraard niet 
voor degenen, die onvoldoende overzicht hadden of er niet bij betrokken waren.  
Een aantal zaken worden genoemd voor de komende periode: 
1. De SANL weer nieuw leven inblazen, te beginnen met de huidige structuren in beeld te brengen. 
2. Drie verbeteringsprojecten starten gericht op het verbeteren van resp. de monitoring, de nazorg en het mozaïekbe-

heer. 
3. Communicatieprojecten vanuit de pilots. 
4. Ondersteuningsprojecten gericht op de pilots. 
5. Een project gericht op de agro-economie in relatie tot de weidevogelproblematiek. 
6. Een project gericht op het intensiveren van de samenwerking tussen de gruttokringen en de ANV’s. 
7. Monitorprojecten. 
8. Ringprojecten met vrijwilligersgroepen als BFVW en RAS. 
9. Project ‘Integrale weidevogeltelling Fryslân’. 
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10. Project met zuivelindustrie onder het motto: ‘Net allinnich 1,4 miljoen liter molke mar ek 20.000 útfleanende skrieze-
pyken per jier!’. 

Het Olterterp-overleg 
Het Olterterp-overleg is opgericht vanuit de behoefte om de opkrikplannen voor de weidevogelreservaten van de terrein-
beheerders tot een goede uitvoering te brengen. In de loop der jaren lijken de doelen wat te verschuiven. Niet iedere geïn-
terviewde was er bij betrokken. De vraag naar het functioneren van het Olterterp-overleg gaf veel positieve reacties: goed, 
goed om elkaar te kennen en ontmoeten, goed op beleidsniveau voor afstemming, goede frequentie van samenkomen, 
goed platform, eerste platform met gemeenschappelijkheid, goed dat het er is, goede sfeer en luisterend oor, heldere 
overlegstructuur. De rol van het Olterterp-overleg werd gekenschetst als groot/belangrijk/positief. Daarvoor is veel inzet in 
en buiten de vergaderingen gepleegd. De frequentie van samenkomen ligt tussen de 2-6 keer per jaar. De rol bestaat uit 
afstemming en samenwerking op projectniveau, uitwisseling van informatie en ideeën, afstemming door te luisteren naar 
alle geledingen. De inzet is gericht op: (1) het realiseren van de opkrikplannen, (2) overstijgen van de locale inzet, (3) het 
oplossingsgericht agenderen van lastige zaken, (4) helpen organiseren kennis- en beheerdersdagen. Ook werd een keer 
benoemd, dat de nuchtere kijk op de zaken een groot voordeel was bij dit overleg. 
Een aantal aanvullende opmerkingen uit de interviews: 
1. Er lijkt een splitsing ontstaan rond het predatiethema, waarbij de bestaande situatie te snel versimpeld is. Dat moet 

niet. 
2. Het is nog te weinig zichtbaar. 
3. Het Olterterpoverleg staat heel ver af van de praktijk en is vooral effectief op strategisch en bestuursniveau. 
4. De voorzittersrol moet bij de provincie liggen. 
5. Met de gebiedsgerichte aanpak zal de rol van het overleg anders worden. 
6. Het ontbreken van botsingen tussen provincie en BoerenNatuur is wel zo prettig. 
De mate van inzet voor het Olterterp-overleg verschilt per partij, maar werd door de betrokkenen vooral als goed beoor-
deeld. Er werd een brede lijst aan suggesties voor verbetering aangeleverd: 
1. Maak een duidelijke taakafbakening tussen het Olterterp-overleg, de PCLG en de nieuw op te richten Stuurgroep Skrie-

zenkriten. 
2. Het Olterterp-overleg kan vanwege het bereiken van haar doel (realiseren opkrikplannen) wel worden opgeheven. 
3. Het overleg moet een nadrukkelijker provinciale functie gaan krijgen.  
4. De resultaten zouden beter kunnen, als de inzet niet alleen was gericht op ‘het elkaar op de hoogte houden’ maar ook 

op gezamenlijke inzet. 
5. De brij aan terminologie moet er verdwijnen. 
6. Helderheid over doel scheppen: strategie of uitvoering? 
7. Nieuwe leden zijn welkom. 
8. Beter plek geven voor ideeën. 
9. Het aantal vervolgacties mag wel wat hoger. 
10. Het overleg kan de TBO’s wel wat steviger aansporen. 
11. Het functioneren kan beter door een gezamenlijk doel en een duidelijker lijn te formuleren. 
12. Resultaten tonen door bijvoorbeeld de uitgave van een digitale nieuwsbrief of door het SANL meer te benutten als 

informatie-portal. Een voorbeeld kan zijn de kaarten van het Wetterskip met de plas-drasprojecten. 
13. Herbezinning op het startpunt van het overleg en op de ecologische basis van de weidevogelproblematiek met alle 

randvoorwaarden. Vooral de natuurbescherming moet die ecologische randvoorwaarden heel scherp hebben en hou-
den. De andere organisaties moeten helaas binnen deze randvoorwaarden werken. 

14. Ga meer de inhoud in en blijf niet steken in het netwerken. 
15. De resultaten van het overleg kunnen beter doorsijpelen naar de afzonderlijke organisaties. 
16. De voorbereiding door afzonderlijke leden kan beter. 

Weidevogels en beleid in perspectief 
Er is een breed scala aan antwoorden op de vraag hoe het gaat met (het leefgebied voor) weidevogels in Fryslân bezien 
vanuit het lange termijn perspectief: 
1. Het gaat nog niet goed. Onze aanpak is waarschijnlijk niet duurzaam genoeg. We moeten naar echte kerngebieden op 

de juiste plekken. 
2. Het gaat slecht. De oorzaak is in de economie gelegen: de landbouw moet intensiever en efficiënter. Misschien zou 

armere landbouw beter zijn: er is nu vaak te veel geld op de verkeerde plekken. 
3. Het gaat niet goed. Zie alle publicaties daar over. 
4. Er is lokaal op gebiedsniveau wel toekomst, maar dit is structureel te weinig. Zeker in de regio tussen Heeg – Workum 

en Harlingen en Leeuwarden is maar een heel klein beetje weidevogelbeheer. Dat moet veel beter kunnen! Naar uit-
voering van de ‘J’ van Jorwert. 

5. Het gaat niet goed. Er is wel perspectief maar ook vele bedreigingen zoals budget, wet- en regelgeving, agrarische 
bedrijfsvoering. De economie en de agrarische toekomst zijn niet te sturen. Het gaat onvermijdelijk in de richting van 
grote bedrijven met 2-300 koeien, die meer op stal komen. Ook zal er grootschaliger worden gemaaid. De melkprijs zal 
verder dalen. Ook de moerasontwikkeling in de EHS en bij Natura 2000 slokt van oorsprong goede gebieden op. 
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6. De ontwikkelingen zijn heel zorgwekkend. Dit komt niet alleen door de ontwikkelingen in de landbouw, maar ook door 
de landschapsverdichting, de verstedelijking en de klimaatveranderingen. Het is nu wel beroerd, maar nog niet hope-
loos. We zijn namelijk wel optimistisch over de methode van het mozaïekbeheer. Mocht het nu met de PSNL niet luk-
ken dan is het zo rond 2015/16 einde oefening voor het weidevogelbeheer en voor grote gruttopopulaties. Wil het 
lukken, dan is er wel twee keer zo veel aan middelen nodig. Belangrijk is de motivatie er in te houden. De ambities 
moeten goed en realistisch zijn vastgesteld en in overeenstemming worden gebracht met de noodzakelijke middelen. 

7. Het lange termijn perspectief is dramatisch. Op dit moment is het kwalitatief uitermate teleurstellend. In kwantitatieve 
termen gaat het wat beter. De gezamenlijke inzet moet meer gericht worden op de randvoorwaarden voor de verschil-
lende weidevogelgemeenschappen, op de aanwezigheid van kruidenrijk grasland en de aanwezigheid van een reli-
ëfrijk, vochtig habitat. Verdere opschaling is noodzakelijk om succes te bereiken. Zonder middelen kunnen minder ge-
bieden op orde worden gehouden. Het wordt ook belangrijk de ambities lager te stellen: we moeten uitgaan van de 
landbouw over 25 jaar en op dat toekomstbeeld de planningen baseren. Dit betekent doorgaande grootschaligheid 
met daarnaast consumentendruk op de supermarkten. Professionaliteitsontwikkeling in de komende 20 jaar met het 
vasthouden aan een minimumareaal kan mogelijk enige garantie betekenen voor het behoud van een weidevogelge-
meenschap in Fryslân. 

8. Met de huidige aanpak blijft er perspectief zolang de middelen er voor blijven en het geen postzegelbeheer (Natura 
2000) wordt. Meeliften met de agrarische ontwikkelingen is onontkoombaar. We krijgen steeds duidelijker wat de 
problemen zijn. Er moeten ongeveer 6-7 hoofdproblemen worden aangepakt. De vraag is nu hoe. Dit moet niet ten 
koste gaan van de economie, want dat leidt tot draagvlakverlies. De discussie moet gaan over het stellen van de juiste 
prioriteiten. 

9. De hoop moet zijn gericht op een groot aantal gebieden, waar weidevogels een lange termijn perspectief hebben op 
een robuuste populatieopbouw: ‘Fryslân kin dêr dan echt grutsk op wêze!’ De schaalvergroting is dan niet bepalend, 
maar een nieuwe vorm van landbouw. Het betekent een aantal goede plekken te vinden en niet op veel plekken tegen 
de stroom in te roeien. 

10. Er vindt overal achteruitgang plaats maar het verschilt per soort. Ten aanzien van het leefgebied moet de aandacht 
zich vooral richten op kruidenrijke en oude percelen met greppels en plas-dras situaties. Als de landbouw zich verder 
ontwikkelt in de richting van 6x maaien per jaar en de koeien het hele jaar door op stal, dan kunnen we het verder wel 
vergeten. Er moet dan een hele duidelijke, planologisch vastgelegde  splitsing komen tussen natuur- en industrieboe-
ren. 

De (on)wenselijkheid van kerngebieden 
De vraag of we in Fryslân ook moeten gaan inzetten op het realiseren van kerngebieden, leverde een groot aantal voor-
standers met de volgende reacties: 
1. De kerngebieden kunnen goed worden ingebed in het ruimtelijk ordeningsbeleid van de provincie (Jager). De selectie 

moet niet worden gericht op één type landschap. Denk vooral ook aan de flanken van de beekdalen, want daar is met 
het herstel van kalkrijke grondwaterstromen door kwel veel winst te behalen. In de afgelopen dertig jaren zijn kapitale 
blunders met de afwatering begaan, waardoor te zure omstandigheden zijn gecreëerd. Tussen Beetsterzwaag en de 
Deelen kan worden gedacht aan verbetering van gebieden als De Alde Delte, De Dulf, De Fjûrlânnen, Van Oordts Mers-
ken. Dit kunnen bij goed grondwaterbeheer weer goede weidevogelgebieden en hoeven niet moeras te worden. 

2. Willen we de populaties op peil houden dan moet het wel. De weidevogelkerngebieden en de industrieboeren kunnen 
dan worden ontward. In ieder geval is dan toepassing van grotere schaalniveaus mogelijk. Kerngebieden zijn te realise-
ren met als voorbeeld De Lange Hoek (SBB). De Campina zou zich dan ook kunnen profileren met gruttomelk. De boe-
ren in de kerngebieden moeten dan minimaal 5% zwaar beheer hebben. 

3. We moeten de aantalsontwikkelingen analyseren om te zoeken naar de hoge concentraties. De vogels zijn leidend bij 
de selectie. 

4. In het nationaal landschap ZW-Fryslân kunnen enkele prima kerngebieden gerealiseerd worden. 
5. De TBO’s en BoerenNatuur komen met voorstellen. 
6. Vanwege kwaliteitsverhoging is concentratie nodig. De jaren 2011 en 2010 moeten worden beschouwd als overgangs-

jaren te gebruiken voor planvorming, communicatie en draagvlakverwerving. Aflopende lichte contracten niet verlen-
gen in die periode. Een top-down benadering met bottom-up verbinden gericht op het realiseren van gebieden van 
minimaal 1.000 ha. Draagvlakverwerving ook richten op gruttoboeren (na 2013). 

7. De goede gebieden selecteren en de inrichting daarvan aanpakken. 
8. Het betekent ook vooral afscheid nemen van kansloze gebieden. Dat kan niet in één jaar. Langzame opschaling is mo-

gelijk en gewenst door eerst de kansrijkdom aan te pakken. 
9. Het gaat om robuuste gebieden met goed mozaïek en een stevige focus op de vogelrijkdom. Met een gebiedsgerichte 

aanpak is de inrichting op orde te krijgen. 
10. Kerngebieden moeten een voldoende grote omvang hebben van vele 1.000-en hectares op de klei en van 10.000 ha op 

het veen. Het lukt niet bij hoge predatiedrukken. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet. 
Niet iedereen was verklaard voorstander. Oud vond het te ver gaan: het beschikbare geld moet wel effectief worden inge-
zet in grote robuuste gebieden, maar er moet ook ruimte blijven voor parels en her en der een skriezebuorkerij. Wat als de 
grutto’s er plotseling anders over denken dan de planologen? 



 
56 

Verschillende gevolgen van het streven naar kerngebieden voor de samenwerking werden geconstateerd: (1) er komt span-
ning tussen de doelen van BoerenNatuur (bedienen van boeren en betaald weidevogelbeheer) en het weidevogelbeleid, (2) 
een doorgaand proces in een positieve context, (3) een kwaliteitswaakhond wordt belangrijk, (4) samenwerking moet be-
langrijk blijven in de kerngebieden, (5) formaliseren van de structuren in de kerngebieden, (6) er komt meer behoefte aan 
doorzettingsmacht en professionaliseren, (7) samenwerken wordt intensiever met meer focus en meer sturing, (8) er komt 
een melkproducerende TBO, (9) er komt stevige weerstand vanuit de landbouw, (10) bestaande goede weidevogelgebieden 
zoals de zomerpolders van NFB en de Workumerwaard moet op peil worden gehouden, (11) slechte weidevogelgebieden 
laten schieten, (12) het samenwerken wordt professioneler en vastgelegd in certificeringshandboek, (13) het streven naar 
kerngebieden kan leiden tot een bom onder de samenwerking vanwege minder compromissen en daardoor minder draag-
vlak (protesten bij boeren en vogelwachten), (14) andere manier van ondernemen wordt in de kerngebieden noodzaak, (15) 
het beschikbare publieke geld wordt effectiever aan publieke producten besteed, (16) bij succes kunnen de gevolgen voor 
de samenwerking positief zijn. 
De volgende typen uitvoeringsorganisaties voor die kerngebieden zijn voorgesteld: 
1. Een organisatie naar het voorbeeld van het Friese Meren Project: gelieerd aan de provincie.  
2. Een nieuwe samenwerking met terreinbeheerders en BoerenNatuur, die is gefocusd op ecologische effectiviteit. 
3. Stuurgroep skriezekriten met aanhangende werkgroepen. 
4. Een orgaan met de ANV’s en de TBO’s onder voorzitterschap van de provincie met weinig vrijwilligheid. 
5. Naar het voorbeeld van Waterland: lokaler en contractie, niet alleen BoerenNatuur en ANV. Een gebied dat trots is op 

zijn weidevogels, zijn bio-landbouw en zijn landschap. 
6. Een autoriteit met status (provincie met Dienst Regelingen?). Een dergelijke nieuwe weidevogelcommissie richt zich op 

inhoudelijke kwaliteit en goede processen. Ook is een goede fundering in kennis vereist. Het moet leiden tot een vitale 
organisatie voor het weidevogellandschap en niet zijn opgehangen aan de huidige controle, beleid e.d. Deze organisa-
tie moet meer werken met offreren, marktwerking en aanbestedingen op basis van kwaliteit. Ook particuliere fondsen 
moeten kunnen worden benut. 

7. Een samenwerkingsverband van boeren per groot robuust gebied. ‘Branding’ en vermarkten er bij. Zij snappen het 
gebied en zijn innovatief ingesteld. Zeldzame huisdierrassen. 

8. Bij de start stevige sturingsorganisatie noodzaak: ANV wordt daarbij een TBO. En boeren krijgen een harde relatie met 
de ANV in plaats van de zachte nu. Beheersgebieden worden hierbij omgezet in reservaatgebieden. 

9. Verschillende organisaties op gebiedsniveau. 
10. Een dwingend samenwerkingsverband van TBO’s met BoerenNatuur. 
11. Naar het voorbeeld van het SNL met gebiedscoördinatoren voor een gebied niet groter dan 1.000 ha. Het bestuurlijke 

niveau kan groter zijn. 
12. De huidige organisatievormen zijn voldoende. 
Het streven naar kerngebieden en een andere uitvoeringsorganisatie lijkt voor alle geïnterviewden gevolgen te hebben voor 
de eigen organisatie. Het betekent bijvoorbeeld meer inzet op het gebiedsgerichte werken (BFVW), meer kansen vanwege 
professionalisering (A&W), meer inspanningen met schaarse mensen en middelen (IFG), facilitatie naar gebiedscoördinato-
ren & kennisintermediair & procesorganisatie & cursusorganisator (BN), intensivering plaatselijke contacten & meer advi-
seur – minder beheerder & niet meer concurrent (SBB), nog meer proactief investeren in samenwerken (NM), huidige rol 
uitgespeeld maar mogelijk grond kopen en verhuren aan boeren (ANV’s), werkprocessen worden gemakkelijker (WF), extra 
inspanningen maar nog niet goed te overzien (PF), steviger opleiden en adviseren ten behoeve van die organisatie 
(WMF/SOVON), taakverlichting en minder kwetsbaar (skriezekrite). 

Wat is het meest effectieve onderdeel van het werkplan gebleken? 
 
De volgende zaken werden benoemd: 
Actieve bevordering gebiedsgerichte aanpak en samenwerking met nieuw elan 6 
Mozaïekbeheer 3 
Mogelijkheid voor lokale initiatieven 1 
Inzicht om te komen tot extensivering agrarisch gebied met meer variatie 1 
Uitvoering van de opkrikplannen 1 
Ondersteuning voor beheeroptimalisatie 1 
Goede focus op hoofdlijnen en inhoud gekregen 1 
Inzet op professionalisering 1 
De focus op kansrijke gebieden 1 
Het stoppen met nonsens-contracten 1 
De ruimte voor objectieve kennisvergroting 1 
Pleidooi voor verbetering waterpeilen voor weidevogels 1 
Predatiebeheer 1 
Keuze grassoorten 1 
 


