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In juli 2006 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân het Werkplan Weidevogels

2007-2013 vastgesteld. Dit werkplan was opgesteld als vervolg op de Evaluatie wei-

devogelbeleid Provinsje Fryslân 1997-2003. Het doel van het werkplan was met de

Friese activiteiten aan te sluiten op de nationale doelstelling voor het weidevogel-

beleid: ‘Het na 2010 realiseren van een stijgende tendens van het nationale aantal –

van de in Nederland voorkomende soorten- weidevogels. In 2010 dient de achteruit-

gang van het nationale aantal weidevogels per soort gestopt te zijn.’ De provincie

besloot ook deel te nemen aan het Nationale Weidevogelverbond, dat de nationale

doelstelling probeerde te gaan realiseren door zwaarder dan voorheen in te zetten

op het weidevogelbeleid en hiervoor meer financiële middelen te benutten.

In het werkplan was een tussentijdse evaluatie in 2009 gepland. Na intern provinci-

aal overleg is besloten deze evaluatie in 2010 uit te voeren, omdat het vormgeven

van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) sterke invloed had op de acties

uit het werkplan en al veel energie van alle betrokken weidevogelbeschermers

vroeg. 

Het doel van de tussenevaluatie was gericht op:

1. De uitvoering van het Werkplan Weidevogels: ligt het werkplan op koers?

2. De effectiviteit en uitvoerbaarheid van het provinciale weidevogelbeleid: heeft

het lopende beleid op basis van opgedane ervaringen en resultaten bijstelling

nodig?

Vanwege de koppeling van de provinciale aanpak aan de landelijke doelstellingen

en de aandacht voor de getalsmatige ontwikkeling van de weidevogels is de reik-

wijdte van deze evaluatie noodzakelijkerwijs breder dan alleen de stand van zaken

met betrekking tot de geformuleerde acties in het werkplan en de aanpak van de

predatieproblematiek. De aandacht richt zich eerst op de feitelijke ontwikkelingen

ten aanzien van aantallen en inspanningen. Daarna komen de enquêtes en inter-

views aan de orde om een beeld te geven van de percepties van deze ontwikkelin-

gen in de afgelopen jaren. 

De nog te ondernemen acties voor de periode 2011-2013 vloeien logischerwijs voort

uit het vaststellen van de tussenstand bij de uitvoering van de werkplanacties

(actieparagraaf). Verder wordt vooruitgeblikt op toekomstig te ontwikkelen beleid

om twee redenen. Allereerst zijn de afgelopen jaren regelmatig twijfels te horen
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over de effectiviteit van de huidige inspanningen ten aanzien van weidevogelbe-

heer en –beleid op lokale, provinciale en/of landelijke schaal. Die twijfels betreffen

ook de impact van de acties benoemd in het werkplan. De tweede reden is, dat het

huidige Werkplan Weidevogels in 2013 het laatste jaar ingaat en dat de komende

jaren de beleidsvorming voor de periode na 2013 gestalte moet gaan krijgen. Veel

verkregen informatie in deze tussenevaluatie levert hier alvast een zinvolle bijdrage

voor.

Het werkplan weidevogels benoemt een groot aantal uit te voeren acties door ver-

schillende Friese organisaties. Deze organisaties zijn in de aanloop, opstart en uitvo-

ering ook sterk betrokken geweest bij het tot stand komen van dit werkplan en

hebben het vrijwel altijd vanaf het begin onderschreven. Als laatste worden

voorstellen gedaan met betrekking tot de aanpak van de predatieproblematiek.

De tussenevaluatie heeft een breed samengestelde begeleidingsgroep gehad van

alle op provinciaal niveau betrokken organisaties en ‘bloedgroepen’. In eerste

instantie is uitgegaan van de samenstelling van het zogenoemde Olterterpoverleg.

Daarnaast zijn twee inhoudelijk deskundigen aangetrokken. In de begeleidings-

groep zaten: K. Elzinga (WBE’s en KNJV), M. Hoekstra (BFVW), N. de Laat

(Natuurmonumenten), D. Melman (Alterra – inhoudelijk deskundige), N. Sytema

(BoerenNatuur), H. de Vries (It Fryske Gea), E. Wymenga (A&W – inhoudelijk

deskundige), Y. IJzerman (Staatsbosbeheer), J. Zijlstra (Wetterskip Fryslân).

De evaluatie is vooral uitgevoerd in de tweede helft van 2010 nadat de voorbereid-

ing in het voorjaar van 2010 was gestart. De rapportage is afgerond in de tweede

week van januari 2011, waarna het is vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 8

februari 2011. De evaluatie is ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten op

16 februari 2011.



In dit werkplan voor de weidevogel richten wij ons op

die weidevogels waarvoor wij als provincie als eerste ver-

antwoordelijk zijn en waarvoor wij met onze instrumen-

ten daadwerkelijk wat kunnen doen. In het onderstaan-

de schema geven wij hiervan een overzicht. Voor sommi-

ge instrumenten zijn wij als provincie eerstverantwoorde-

lijk. In andere gevallen hebben andere partijen het initia-

tief en zijn we indirect betrokken.

Vanwege de internationale betekenis die Nederland en

in het bijzonder Fryslân heeft voor het in stand houden

van de gruttopopulatie richten wij ons provinciaal beleid

in de eerste plaats op de Grutto. Ongeveer 22% van de

Grutto West-Europees populatie broedt in Fryslân. 

De favoriete biotoop van de Grutto is het “hooiland” en

daarmee is hij het meest gebaat bij agrarisch natuurbe-

heer. Echter, zo blijkt, zijn maatregelen als nestbescher-

ming en ook het extensieve beheer van de natte natuur-

terreinen (vaak in beheer van de

Natuurbeschermingsorganisaties) ook onmisbaar voor

het behalen van onze doelstelling van 25.000 broedparen

grutto’s in 2020. Net als landelijk wordt aangenomen,

gaan wij er van uit dat er de komende periode nog niet

direct een toename kan worden gerealiseerd. Binnen de

periode van dit werkplan, tot 2013, willen wij in elk

geval de negatieve tendens hebben omgebogen in een

stijgende lijn en ten minste de zelfde populatie als op dit

moment realiseren. Vanwege dit brede pakket aan maat-

regelen, zullen de diverse andere Friese weidevogels kun-

nen meeprofiteren van de maatregelen voor de Grutto

als gidssoort. 

De Tureluur en Veldleeuwerik zullen vooral meeprofite-

ren van de maatregelen binnen het agrarisch natuurbe-

heer. Voor deze soorten zetten we in op het behoud van

de huidige populatie. 

Ook voor de Kievit en Scholekster streven we naar het

minimaal behoud van de huidige populatie. Qua bescher-

ming zullen deze ook meeliften in het gruttobeleid maar
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zijn vooral ook afhankelijk van de vrijwillige nestbescher-

ming door de leden van de BFVW. 

De Watersnip en de Kemphaan zijn als broedvogel thans

zeldzaam in Fryslân. Ze komen vrijwel uitsluitend nog

voor op natte, extensief beheerde graslanden in natuur-

terreinen. 

Behoud van deze soorten, waarbij ook de Slobeend en

Zomertaling tot deze zogenaamde kemphaangroep kun-

nen worden gerekend, vraagt dus specifieke aandacht bij

de natuurbeschermingsorganisaties. Voor de Kemphaan

zelf is het echter wel de vraag of deze vogel als broedvo-

gel voor onze provincie behouden kan blijven.

De weidevogeldoelstelling van de provincie Fryslân is

gericht op het behoud en versterken van de gruttopopu-

latie tot 25.000 broedparen in 2020 door het optimaal

inzetten van onze instrumenten en middelen op: 

1. een gebiedsgerichte samenwerking (skriezekriten)

binnen minimaal 50.000 hectare open weidegebied; 

2. de inzet van vrijwilligers voor nazorgactiviteiten in de

gebieden binnen en buiten de skriezekriten; 

3. door optimalisering van het weidevogelbeheer in de

begrensde beheersgebieden, natuurgebieden en via

de vrij inzetbare hectaren. 

De Tureluur, Veldleeuwerik, Kievit, Scholekster,

Watersnip en Kemphaan zullen hiervan meeprofiteren.

De provincie zet in op de meest kansrijke gebieden om

hier de terugloop van weidevogels te stoppen en met

elkaar te werken aan herstel. De beschikbare budgetten

voor agrarisch natuurbeheer zullen ook vooral in deze

gebieden worden ingezet. We verwachten hier in 2020

een eindresultaat van 15.000 gruttobroedparen. De tota-

le geschatte gruttopopulatie in Fryslân telt nu (2006)

ongeveer 16.000 broedparen. Om tot een herstel van de

in de doelstelling genoemde 25.000 broedparen te

komen zal dus ook buiten de kansrijke gebieden aan-

dacht voor behoud en herstel nodig zijn. Hier ligt het

belangrijkste werkveld van de vrijwilligers. Samen met de

boeren is hier voortzetting van vrijwillige nestbescher-

ming en kuikenzorg essentieel. We hopen dat de BFVW

en de georganiseerde landbouw hierin krachtig samen-

werken. Verder zijn er nog de verspreid liggen natuurge-

bieden en begrensde beheersgebieden met een al dan

niet primaire weidevogeldoelstelling, die aan de gewen-

ste taakstelling van 25.000 gruttobroedparen dienen bij

te dragen. De doelstelling voor 2020 concretiseren we

dus in het volgende staatje:

werkveld Oppervlakte Grutto 

(ha) (paren)

In skriezekriten 50.000 15.000

(BoerenNatuur, BFVW en 

natuurorganisaties) 

Buiten skriezekriten:

BFVW 90.000 7.500

natuur- en begrensde beheersgebieden 10.000 2.500

buiten de skriezekriten, vrij inzetbare 

hectares (boeren en natuurorganisaties) 

Totaal 150.000 25.000

Bij de berekening van de gemiddelde dichtheden zijn we

er van uitgegaan dat de natuurgebieden en beheersge-

bieden buiten de skriezekriten een iets lagere dichtheid

aan gruttobroedparen hebben dan de natuur- en

beheersgebieden in de skriezekriten.



Het verloop van de evaluatie heeft bestaan uit enkele opeenvolgende stappen: (1)

het beschrijven van de evaluatieopdracht, (2) het verzamelen van de benodigde

informatie over aantallen vogels, hectares en kosten, (3) het uitvoeren van een

internetenquête en enkele gesprekken met actoren, (4) het verwerken van de ver-

kregen informatie ten aanzien van uitvoering en effecten, en (5) de verslaglegging.

De evaluatieresultaten zijn opgedeeld naar de drie onderdelen: (1) aantallen vogels

en trends, (2) inspanningen gebaseerd op oppervlaktes en kosten, en (3) percepties

ten aanzien van werkplan en weidevogelbeleid.

2.1. ■ Aantallen, trends en effecten predatie

In het hoofdstuk wordt de lijn internationaal – nationaal- regionaal – lokaal

gevolgd. De aantallen en trends bestaan uit gepubliceerde bronnen in combinatie

met nieuwe informatie afkomstig van het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF),

SOVON Vogelonderzoek Nederland zijn en de Bond van Friese Vogelwachten

(BFVW). Vrijwel alle nog niet-gepubliceerde informatie is aangeleverd door deze

organisaties en verwerkt door de provinciale afdeling Beleids- en Geo-Informatie

(BGI). Inzicht wordt geboden in de veranderingen in de Friese weidevogelpopulaties

in ruimte en tijd over de afgelopen 10 jaar. Deze veranderingen in aantallen kun-

nen worden gerelateerd aan de landelijke en internationale situatie. Verder wordt

in dit hoofdstuk ingegaan op een aantal feitelijke onderzoeksresultaten ten aanzien

van de impact van predatie. Deze resultaten komen voort uit een tweetal eerdere

provinciale opdrachten in combinatie met landelijk onderzoekswerk.

Werkwijze

2
HOOFDSTUK
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2.2. ■ Feitelijke ontwikkelingen - inzet, oppervlaktes en kosten

In het Werkplan 2007-2013 zijn per hoofdstuk een groot aantal acties benoemd

onder de kopjes ‘Wat doen we zelf’ en ‘Wat verwachten we van anderen’. Die acties

zijn langsgelopen. Bekeken is of een bepaalde actie was gestart en in welke fase

het verkeerde. Verder is veel aandacht gericht op de hectareontwikkeling ten aan-

zien van de skriezekriten met hun mozaïekbeheer. Een belangrijke complicerende

factor daarbij was het verlopen van bestaande contracten onder het oude

Programma Beheer en de opstart van nieuwe gegevensbestanden onder het

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in een periode dat de skriezekriten wel

stormachtig zijn gegroeid, maar ook nog niet goed zicht hadden op de omvang van

de exact passende pakketten. Het uitgebreide overzicht in tabel 2 is het resultaat.

2.3. ■ Percepties werkplan, weidevogelbeleid en predatie

Een groot aantal vragen ten aanzien van de beschreven acties in het werkplan en

het achterliggende beleid zijn uitgezet via een uitgebreide internetenquête en een

beperkt aantal interviews. Antwoord is gezocht op de volgende vragen:

 Zijn de beschreven acties uit het werkplan uitgevoerd?

 Wat ligt voor op schema, wat ligt achter? 

 Is de geleverde inspanning effectief?

 Worden de inspanningen goed toegesneden op lopende maatschappelijke dis-

cussies?

 Waar moet extra op ingezet? 

 Wat kan worden afgerond?

De resultaten zijn in de hoofdtekst samengevat en integraal weergegeven in de bij-

lagen. De internetenquête is verzonden naar 400 mensen, die op een of andere

wijze betrokken zijn bij de Friese weidevogelbescherming. Daarbij is getracht een zo

breed mogelijk spectrum aan betrokkenen te bereiken. De 13 interviews zijn uitge-

voerd met 17 direct betrokkenen: E. Oosterveld (Altenburg & Wymenga), N. Sytema

& G. van Drooge (BoerenNatuur, Natuurlijk Platteland Nederland), W. Bosgra & M.

Hoekstra (Bond van Friese Vogelwachten), K. Elzinga (Friese wildbeheereenheden,

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging), H. de Vries (It Fryske Gea), N. de Laat

(Natuurmonumenten), H. Oud (pilot Tusken Wâld en Ie, PTC+), K. Oevering & S.

Terpstra (Skriezekrite Idzegea), H. de Jong (Provincie Fryslân), H. Konst (Provincie

Fryslân), H. Hut & Y. IJzerman (Staatsbosbeheer), K. Jager (Weidevogelmeetnet

Friesland) en J. Zijlstra (Wetterskip Fryslân).



Er wordt in Nederland al ruim dertig jaar gericht weide-

vogelbeleid gevoerd. Maar daarvoor stond de weidevo-

gel ook al in de belangstelling van velen. Zo is in Fryslân

al in 1945 de eerste vogelwacht, nl. Warga en

Omstreken, opgericht. Deze kende drie doelen: het

bewaken van de broedterreinen, het bijhouden van de

weidevogelstand en het doen van nazorg. Kort daarop

volgde in 1947 de oprichting van de BFVW en in 1953 het

eerste weidevogelreservaat “Lytse Mar”. De betrokken

boer(en) konden gewoon doorgaan met hun bedrijfsvoe-

ring maar eieren zoeken en jagen was verboden.

Daarmee werd invulling gegeven aan twee doelen,

namelijk een wijkplaats te creëren voor weidevogels en

een plaats waar onderzoek gedaan kon worden zonder

verstoring. Zo is daar voor het eerst een kievitsnest suc-

cesvol verplaatst en werd ook opgemerkt dat de hoogte

van het grondwaterpeil een grote invloed uitoefende op

weidevogels.

De doelstellingen bij het landelijke beleid zijn gaande-

weg verschoven van een duurzame instandhouding van

de populatie naar het behalen van arealen weidevogel-

grasland. In de jaren ‘70 kwam de weidevogelbescher-

ming sterk op. Reden daarvoor was de desastreuze

achteruitgang van de diverse weidevogelsoorten. In 1975

begon voor velen het weidevogelbeleid met de

Relatienota van het Rijk. Deze nota beschreef de relatie

tussen landbouw en natuur- en landschapsbehoud. Het

rijk realiseerde zich dat landbouwproductiemethoden

een steeds grotere impact kregen op het landschap.

Daarom zijn in de Relatienota plannen ontwikkeld om

beheersgebieden en reservaatgebieden te realiseren. In

totaal werd 100.000 ha cultuurgrond met natuurwaarden

over de provincies verdeeld (Fryslân kreeg 13.000 ha toe-

gewezen). Bij beheersgebieden gaat het er om in mooie

of nog ongeschonden gebieden (de waardevolle cultuur-

landschappen) een agrarische bedrijfsvoering te bevorde-

ren die deels is afgestemd op natuur- en landschapsbe-

heer. De landbouw is daarbij een essentieel onderdeel

van het waardevolle cultuurlandschap. In de Relatienota

wordt dan ook voorgesteld om de beheersprestatie apart

te financieren (Regeling beheersovereenkomsten en

natuurontwikkeling - Rbon). Door het afsluiten van een

beheersovereenkomst ontstond de mogelijkheid om boe-

ren te betalen voor het vrijwillig achterwege laten van

bepaalde handelingen. Voorbeelden zijn onder andere

uitgestelde maaidatum en een lagere veedichtheid. Het

beheer was vooral gericht op weidevogels, maar ook

botanisch waardevolle graslanden, bouwlandgebieden

en kleinschalige cultuurlandschappen vielen hieronder.

De eerste beheersovereenkomsten werden pas in 1979

gesloten. In de Relatienota stond hiermee de integratie

van weidevogelbeheer en agrarisch beheer centraal.

De aandacht voor weidevogelbescherming leidde in het

begin van de jaren ’80 tot een aarzelend herstel van de

aantallen. Dit heeft zich echter niet voortgezet.

Natuurbeleidsplan

In 1990 verscheen het Natuurbeleidsplan. De aanleiding

hiervoor was de voortdurende achteruitgang van natuur

en landschap in Nederland en de afname van het aantal

soorten planten en dieren. In het Natuurbeleidsplan wor-

den voorstellen gedaan om de oorzaken van de achter-

uitgang van natuur en landschap tegen te gaan. De

natuur die nog in Nederland voorkomt, is te verbrokkeld

voor een adequate bescherming van die natuur en de

daarin thuishorende plant- en diersoorten. Daarom

wordt in het Natuurbeleidsplan het begrip Ecologische

hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd, grote eenheden

natuur die onderling verbonden waren door verbinding-

zones. De aandacht voor weidevogels was in dit beleids-

plan beperkt. Wel werd bij de vaststelling van het

Natuurbeleidsplan weer 100.000 ha tweede fase relatie-

notagebieden over Nederland verdeeld (Fryslân: 9.000

ha).

Het Natuurbeleidsplan is een strategisch plan, dat

bedoeld is om de doelstellingen van het natuur- en land-

schapsbeleid van de Rijksoverheid op langere termijn

weer te geven en om aan te geven welke maatregelen

op welke terreinen genomen moeten worden om de

doelstellingen te bereiken. Het Natuurbeleidsplan heeft

een uitvoeringsduur van maximaal 30 jaar.

Structuurschema Groene Ruimte

In 1993 verscheen het Structuurschema Groene Ruimte

met als ondertitel Het landelijk gebied de moeite waard.

Dit betekende de planologische vastlegging van het

natuurbeleid. Het Structuurschema bevat ook een weide-

vogelkaart, welke de status heeft van PKB-kaart.

Dynamiek en vernieuwing

In 1995 kwam LNV met de nota “Dynamiek en

Vernieuwing”. Aanleiding hiertoe was de veranderende

kijk op de rol van de landbouw en particulieren in het

landelijk gebied en de voortgang in de realisering van de

EHS. 
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De nota kende drie speerpunten:

1. Particulieren moeten een grotere rol spelen bij het

natuurbeheer;

2. Het beloningsstelsel natuurbeheer moet gericht wor-

den op resultaat;

3. Bevordering van natuur- en landschapsparken buiten

de EHS moet dezelfde plaats krijgen als binnen de EHS.

Dit heeft geleid tot het ontstaan van het Programma

Beheer (PB), dat in 1998 van start ging. Het Programma

Beheer bestond uit drie onderdelen: de Subsidieregeling

Natuurbeheer (SN), de Subsidieregeling Agrarisch

Natuurbeheer (SAN) en de Regeling Organisatiekosten

Samenwerkingsverbanden (SAN-OS). “Natuur voor men-

sen” verscheen in 2000 als bouwsteen voor de tweede

SGR en in 2004 verscheen Agenda Vitaal Platteland.

Beiden hebben betrekkelijk weinig gevolgen gehad voor

het weidevogelbeleid. 

Weidevogelverbond

In 2005 is de noodklok geluid over de aantalsontwikke-

ling van weidevogels. Het ministerie van LNV heeft toen

het initiatief genomen voor het project

‘Weidevogelverbond’. Belangrijke partijen binnen het

Weidevogelverbond zijn de weidevogelbeherende orga-

nisaties, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen

en de verschillende overheden (rijk, provincies, gemeen-

ten en waterschappen). In november 2005 heeft een

bestuurlijk overleg over weidevogels plaatsgevonden met

bestuurders/directeuren van deze partijen. Dezen stelden

de volgende nationale doelstelling voor weidevogels te

wíllen realiseren: ‘In 2010 dient de achteruitgang van het

nationale aantal weidevogels per soort gestopt te zijn.

Na 2010 dient het aantal weidevogels weer toe te

nemen’. Hieruit is het actieprogramma ‘Een rijk weidevo-

gellandschap’ voortgekomen. 

De bovengenoemde partijen hebben zich later verenigd

in het Weidevogelverbond. Op 15 juni 2006 heeft het

Weidevogelverbond het actieprogramma gepresenteerd

aan de toenmalige minister Veerman. In het weidevogel-

verbond komt alle informatie over weidevogels (beleid,

beheer, onderzoek en communicatie) bij elkaar.

Doelstelling van dit actieprogramma is dat in 2010 de

achteruitgang van de weidevogels moest zijn gestopt.

Vanaf dat jaar moest een stijgende tendens van het aan-

tal weidevogels worden gerealiseerd. Om deze doelstel-

ling te realiseren is in het actieprogramma de strategie

opgenomen dat er 280.000 ha leefgebied voor de weide-

vogel beschikbaar moet zijn. In 2010 heeft Novioconsult

een evaluatie uitgevoerd van het weidevogelverbond,

dat heeft geleid tot aanbevelingen om te komen tot een

effectievere organisatie van het weidevogelbeleid.

Fryslân

Wat het weidevogelbeleid in Fryslân betreft zijn er de

afgelopen twintig jaar een paar parallelle sporen inge-

zet. Zo is in 1992 een project Fries weidevogelbeleid van

start gegaan. Dit heeft geleid in 1994 tot het rapport

Weidevogels in Friesland, de eerste fase van het project.

Het rapport was bedoeld als achtergronddocument voor

toekomstig provinciaal weidevogelbeleid. Het rapport is

gebaseerd op het rapport De Friese populatie weidevo-

gels, een analyse van de bestaande, oudere gegevens

over de Friese weidevogels. Fase II bestond uit de instel-

ling in 1996 van het Weidevogelmeetnet Friesland. In het

voorjaar van 1996 is begonnen met 40 Friese weidevogel-

plots (vrijwilligers). De formele oprichting van de

Stichting Weidevogelmeetnet Friesland vond plaats op 19

september 1996. Deelnemende organisaties hieraan zijn:

Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF), Samenwerkende

Organisaties Vogel Onderzoek Nederland (SOVON),

Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Vanaf maart 1998 ont-

ving de stichting financiële ondersteuning voor haar acti-

viteiten.

Parallel aan het project Fries weidevogelbeleid liep het

overleg met de georganiseerde landbouw over de invul-

ling van de EHS. Dit leidde naast de afspraak om maxi-

maal 9.000 ha natuur of beheersgebied te realiseren ook

tot de afspraak om 5.500 ha ‘vrij inzetbare’ beheershec-

tares te realiseren. Dit is vastgelegd in het Streekplan

Friesland 1994. Met het Rijk is afgesproken dat het wei-

devogelbeschermingsbeleid nader onderbouwd zou wor-

den, waarmee ook de voordelen van de Friese benade-

ring gemotiveerd zouden worden. Deze motivatie is ver-

woord in het rapport Meer ruimte voor weidevogels, dat

uitkwam in 1997. In dit rapport worden vier sporen

omschreven:

 Weidevogelbeheer in reservaten met weidevogeldoel-

stelling;

 Agrarisch weidevogelbeheer in begrensde beheersge-

bieden;

 Agrarisch weidevogelbeheer met vrij inzetbare hecta-

res en

 Algemene weidevogelzorg.

Dit alles betekende meer ruimte buiten de beheersgebie-

den en voor de landbouw bij de weidevogelbescherming. 

In de nota Libje en libje litte en het Werkplan

Weidevogels Fryslân 2007 – 2013 zijn deze beleidskaders

voor het weidevogelbeleid overgenomen. 
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Skriezekriten (gruttokringen)

Skriezekriten zijn lokaal georganiseerde samenwerkingsverbanden tussen boeren,

vrijwilligers en aanwezige natuurbeheerders met als doel weidevogelbeheer op

gebiedsniveau aan te pakken in de meest kansrijke (perspectiefvolle) gebieden.

Hierbinnen wordt gestreefd naar optimalisatie van het mozaïekbeheer. Dit bete-

kent minimaal 50.000 ha gebiedsgerichte samenwerking in open weidegebied

(4.000 ha 1:1 beheersgebied, 6.000 ha vrij inzetbaar onder de oude SAN-regeling,

5.000 ha natuurgebied en 35.000 ha vrijwillige nestbescherming).

Meerdere agrarische natuurverenigingen kunnen samenwerken binnen één skrieze-

krite. Het is van belang op het niveau van de agrarische natuurverenigingen het

werkgebied niet al te groot te maken zodat een goede sociale samenhang is

gewaarborgd. Een skriezekrite kan een omvang hebben van rond de 5.000  ha

geschikte weidevogelpercelen. Een agrarische natuurvereniging zou daar binnen op

lokaal niveau 500 tot 1.000  ha kunnen beheren. 

Meest kansrijke gebieden voldoen aan de volgende criteria:

1. met voldoende openheid en rust. 

2. die ten minste een gruttodichtheid hebben van 15 broedparen per 100 ha. 

3. waarbinnen natuurgebieden en 1:1 begrensde beheersgebieden met een weide-

vogeldoelstelling zijn gelegen.

4. waar boeren, vrijwilligers en natuurbeheerders daadwerkelijk samenwerken bij

het weidevogelbeheer (in   skriezekriten).

Dergelijke Friese gebieden kunnen zich kwalificeren voor deze skriezekriten zonder

Definities weidevogelbeheer

3
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dat daarmee delen van Fryslân worden uitgesloten. De kaders voor kwalificatie zijn

opgenomen in het gebiedsplan Vrij inzetbare hectares 2008 en vervolgens in de

jaarlijkse Natuurbeheerplannen 2010 en 2011.

Mozaïekbeheer

Mozaïekbeheer is een zodanige afwisseling in grondgebruik dat een dergelijk

gebied voldoende perspectief biedt voor vestiging, legsels en jongen van grutto-

broedparen. Doel is uiteindelijk voldoende uitvliegsucces te hebben voor het mini-

maal in stand kunnen houden van de populatie. 

Mozaïekplan

In een mozaïekplan wordt aangegeven waar de verschillende typen beheer zullen

worden uitgevoerd. De verhoudingen tussen de verschillende soorten beheer maken

een gebied aantrekkelijk voor de grutto. De minimale oppervlakte van het gebied

binnen het mozaïekplan is 100 ha binnen een weidevogelkerngebied. Voor een

mozaïekplan mogen alle beschikkingen voor goed gesitueerd botanisch graslandbe-

heer of weidevogelbeheer meetellen. Dit geldt ook voor beschikkingen in weidevo-

gelreservaten en andere begrensde gebieden.

Collectief weidevogelbeheer

Bij collectief weidevogelbeheer is veelal sprake van een agrarische natuurvereniging

die voor een minimale oppervlakte van 100 ha subsidie ontvangt. Aan deze subsidie

is een kwalitatieve verplichting gekoppeld aan aantallen weidevogels per 100 ha.

De term is afkomstig uit de oude regeling Programma Beheer en is nu niet meer

van toepassing.

Fryslân buiten skriezekriten

Het gaat om: 

1. 90.000 ha vrijwillige weidevogelbescherming BFVW (inzet weidevogelcoördina-

tor, vliegende euro’s en vrijwillige nestbescherming);

2. 10.000 ha resterende natuur- en beheersgebieden. Deze oppervlakte is opge-

splitst in 7.000 ha natuurgebieden, 1.500 ha 1:1 begrensd beheersgebied en 1.500

ha vrij inzetbaar.

Weidevogelkerngebieden

Voor het begrenzen van de weidevogelkerngebieden zijn twee verschillende uit-

gangspunten gebruikt. De eerste betreft het aantal broedparen per 100 ha:

1. 15 gruttobroedparen/ 100 ha (bron Weidevogelkerngebiedenkaart) of; 

2. 75 broedparen/ 100 ha (kievit, grutto, tureluur en scholekster) of; 

3. 30 broedparen/ 100 ha. Kritische soorten (grutto, tureluur, veldleeuwerik, gras-

pieper, gele kwikstaart, slobeend, kuifeend, wulp, watersnip, kwartel, tafeleend,

zomertaling, wintertaling, witte kwikstaart, kluut, knobbelzwaan, krakeend,

bergeend en patrijs. 

Dit uitgangspunt is bepalend voor de begrenzing. Het tweede uitgangspunt betreft

de minimale oppervlakte per begrensde eenheid. Dit is 100 ha, waarbij een eenheid

is gedefinieerd als een topografisch herkenbare begrenzing. In een recent opgestart

onderzoek van het Ministerie van EL&I naar kerngebieden wordt gesproken over

het project Kerngebieden Weidevogellandschappen. In dat projectplan wordt ver-

der gesproken over Kerngebieden.
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Collectief beheerplan weidevogelbeheer

Een collectief beheerplan is een plan, waarin de coördinatie en afstemming van col-

lectief agrarisch natuurbeheer wordt opgesteld door een gebiedscoördinator. Een

collectief beheerplan geeft het gebied aan waarbinnen weidevogelbescherming

door middel van mozaïekbeheer plaatsvindt. Een collectief beheerplan kan uit

meerdere deelgebieden bestaan. Een deelgebied dient minimaal 100 ha groot te

zijn. Elk deelgebied kan op haar beurt uit verschillende mozaïekgebieden bestaan

(clusters weidevogels) Binnen het mozaïekgebied mogen geen barrières voor de kui-

kens aanwezig zijn. Barrières zijn wegen breder dan vijf meter (voor gemotoriseerd

auto- en vrachtverkeer), waterlopen die op enig punt breder zijn dan 25 meter of

een spoorlijn, met uitzondering van een enkelsporig niet-geëlektrificeerde spoorlijn.

Deelgebieden mogen wel worden doorsneden door barrières. Het collectief beheer-

plan moet bestaan uit: 

1. Een kaart waarop de begrenzing van de deelgebieden en de samenstelling op

basis van de gekozen beheerpakketten is weergegeven met een schaal van mini-

maal 1: 25.000. 

2. Een tekst waarin minimaal een beschrijving van de volgende onderdelen is opge-

nomen: 

a. Het huidige aantal broedparen en de ambitie voor het aantal broedparen. 

b. Gebiedsbeschrijving van de huidige situatie met betrekking tot de grondwater-

stand, openheid, rust en infrastructuur.

c. De uitgangspunten op basis waarvan het gebied is begrensd.

d. De vorm van de samenwerking in het gebied, de overlegstructuur, de

benoemde gebiedscoördinator, de afstemming met de beheerders en vri-

jwilligers en de totstandkoming van het collectieve beheerplan.

e. De taakverdeling tussen de beheerders en de vrijwilligers.

f. De benodigde inrichtingsmaatregelen.

g. Het monitorprogramma. 

h. Predatiebeheer. Bij predatiebeheer is het in de eerste plaats belangrijk dat de

leefomgeving van de weidevogels op orde is. Daarnaast is de samenwerking

met de Wildbeheereenheid (WBE) van belang voor ondermeer de bestrijding

van predatie door vossen en zwarte kraai. 

3. Het mozaïekplan met daarin een beschrijving en een kaart van het te voeren

beheer. De kaart mag dezelfde kaart zijn als de kaart bij het collectief beheer-

plan.

Gebiedscoördinator

Is een rechtspersoon die collectief agrarisch natuurbeheer coördineert en beschikt

over een geldig certificaat ‘coördinatie agrarisch natuurbeheer’. De gebiedscoördi-

nator betrekt de beheerders (agrariërs, particulieren en terreinbeheerders) en lokale

vogelwachten en wildbeheerders in haar werkgebied bij het maken en het uitvoe-

ren van het collectieve beheerplan.

Kuikenland

In de belangrijke gruttogebieden geldt een minimumeis voor de oppervlakte ’kui-

kenland’. Hierbij is het aandeel kuikenland gekoppeld aan de meest recent vastge-

stelde dichtheid grutto’s op basis van de rekenfactor 1,4 (gewogen) ha kuikenland

per gruttobroedpaar met een adequate spreiding in tijd en ruimte. Spreiding in tijd

betekent dat er gedurende de hele opgroeifase van de kuikens kuikenland aanwe-



zig is. Spreiding in ruimte betekent dat het kuikenland bereikbaar is voor de kui-

kens. Kuikenland kan via verschillende graslandbeheersvormen worden gerealiseerd.

Iedere beheervorm heeft een andere weegfactor. In het collectieve beheerplan moet

het voorgestelde beheer op kwaliteit en kwantiteit worden getoetst, zoals dit kan

met het model Beheer Op Maat van Alterra. 

Ook de ruimtelijke spreiding (onderlinge samenhang) van het kuikenland valt onder

de verantwoordelijkheid van de gebiedscoördinator. Het is een voorwaarde om het

kuikenlandbeheer te plaatsen op percelen waar de meeste grutto’s broeden. 

Een derde aspect betreft de kwaliteit van het kuikenland. Soms is het te dicht

(onaantrekkelijk, ontoegankelijk), soms biedt het te weinig voedsel. De gebiedscoör-

dinator heeft als opgave om voldoende beheer van voldoende kwaliteit te realiseren

en dient de onderbouwing daarvan aan te geven in het collectief beheerplan. Van

de (gewogen) 1,4 ha kuikenland per gruttobroedpaar dient minimaal 0,4 ha te

bestaan uit kruidenrijk weidevogelgrasland of botanische weide- of hooilandrand.

Kruidenrijk weidevogelgrasland

Omdat in de weidevogelkerngebieden meestal sprake is van een slechte tot matige

kwaliteit van het kuikenland (veelal bloemarme graslandtypen), dient van iedere 1,4

ha laat maaien minimaal 0,4 ha gerealiseerd te worden via het pakket ‘kruidenrijk

weidevogelgrasland’ uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Informatie

over dit stelsel is accuraat te vinden op . Het doel van dit pakket is om het insecten-

aanbod voor de opgroeiende kuikens te vergroten door het vergroten van de

bloemrijkdom. Op de onder dit pakket vallende graslanden is het gewenst dat jaar-

lijks 10-20 ton ruige mest per ha wordt uitgereden. Er mag geen kunstmest worden

gebruikt. Dit beheerpakket staat in de rustperiode van 1 april tot 15 juni geen

beweiding toe.
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Box 3 – Het nieuwe Subsidi\estelsel Natuur en Landschap (SNL)
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Belangrijk onderdeel in de uitvoering is de gebiedscoör-

dinatie van agrarische (weidevogel)beheerders. Hierbij

wordt gebruik gemaakt van de kennis, capaciteiten en

het netwerk van de agrarische natuurverenigingen

(ANV), zoals dat de afgelopen jaren in vele gebieden is

opgebouwd met steun van overheden. De rol van de

gebiedscoördinatie SNL en die van de ANV zijn in deze

gebieden daarmee zeer nauw verbonden met elkaar.

Gebiedscoördinatoren SNL

In het nieuwe stelsel is de gebiedscoördinator SNL (GC)

geïntroduceerd voor agrarisch (weidevogel)beheer. De

gebiedscoördinator werkt in het verlengde van de pro-

vincie (B-dienst) en maakt gebruik van de organisatie

van agrarische natuurverenigingen (ANV’s). De rol en

taakverdeling tussen ANV en GC kan per gebied anders

liggen, mede afhankelijk van de organisatie van de ANV.

De GC wordt niet gesubsidieerd, maar krijgt opdracht

van de provincie voor diens taak. 

De rol van gebiedscoördinator SNL is in 2009 bij agrari-

sche natuurverenigingen gelegd vanwege hun netwerk,

ervaring en betrokkenheid. Hierdoor was het mogelijk

om in de beperkt beschikbare tijd en ondanks alle ondui-

delijkheden en lopende ontwikkelingen, tot een succes-

volle invoering van SNL te komen. De looptijd van deze

opdracht verschilt per provincie evenals de periodieke

financiering ervan (meestal per jaar).

Agrarische natuurverenigingen

Een belangrijke motor achter succesvol agrarisch natuur-

beheer zijn de ANV’s. In Programma Beheer werd deze

rol erkend met een subsidie voor organisatiekosten

(SAN-OS), bedoeld voor professionalisering van deze

organisaties. Bij het opstellen van SNL is het blijvende

belang van hun rol erkend, en is voorzien in een subsi-

diemogelijkheid voor verdere professionalisering ervan.

Redenen voor het financieren van de organisatiekosten

voor agrarisch beheer zijn (1) een goede organisatie van

beheer heeft een duidelijk positieve invloed op de kwa-

liteit en resultaten van beheer, en (2) het leidt tot beper-

king van administratieve lasten bij de overheid. Het

onderscheid in financiering tussen GC en ANV heeft te

maken met de aard van de werkzaamheden. Die van de

GC is duidelijk bedoeld voor onbepaalde tijd in het ver-

lengde van de provinciale taken. De rol van ANV’s is wel-

iswaar op dit moment gewenst, maar vorm en inhoud

zullen zich nog ontwikkelen. Met subsidies wordt hier

richting aan gegeven. De komende jaren zullen gericht

zijn op een verdere professionalisering in lijn met het

nieuwe SNL. De leidende gedachte is dat op termijn de

ANV opdrachtnemer is van de GC voor ondersteuning en

de financiering via de GC gaat lopen. Op dit moment is

de ANV vaak juist essentieel en bepalend voor de realisa-

tie van agrarisch natuurbeheer.

Wie coördineert wat?

De gebiedscoördinatie SNL en de activiteiten van de

ANV’s zijn niet scherp te scheiden, maar vullen elkaar

logisch aan: 

1. de gebiedscoördinator SNL zorgt voor sturing op kwa-

liteit en budget vanuit de beleidsvraag van de provin-

cie

2. de ANV verzorgt het beheeraanbod van haar leden;

3. de GC is er voor alle beheerders van agrarische natuur

in een ILG gebied, waarvan velen lid zijn van een

ANV;
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Wat is de ontwikkeling van de populaties weidevogels sinds de start van het werk-

plan? Het Werkplan Weidevogels is ontwikkeld op basis van de ‘Evaluatie weidevo-

gelbeleid provincie Fryslân 1997-2003’ (1). Hier wordt een overzicht gegeven van de

sinds die tijd gepubliceerde informatie op internationaal en nationaal niveau over

de trends bij weidevogels. Verder heeft het WMF/SOVON de provinciale trends

opnieuw berekend. Dezen worden hier gepresenteerd. Ook worden hier de trends

gebaseerd op de jaarlijkse tellingen van de verschillende vogelwachten van de

BFVW gepresenteerd. Als laatste worden een aantal gepubliceerde trends van deel-

gebieden in Fryslân weergegeven.

4.1. ■ Aantallen
De omvang van de broedpopulaties van enkele belangrijke weidevogelsoorten in

Fryslân, Nederland en West-Europa in de afgelopen 40 jaren is weergegeven in

Tabel 1. Uit het overzicht blijkt, dat de aantallen in Fryslân broedende scholeksters

van de jaren ’70 naar begin ’90 zijn toegenomen tot gemiddeld 36.000 broedparen

en daarna sterk zijn gaan dalen. Ongeveer 20-50% van de Nederlandse populatie

broedt in Fryslân. Bij de kievit is ook sprake van een daling vanaf eind jaren ’90. De

jaren daarvoor telde de provincie ongeveer 40-65.000 broedparen, terwijl dat aantal

ondertussen is gehalveerd. De kemphaan is in de afgelopen 40 jaren teruggelopen

van ruim 1.000 broedparen naar nog slechts enkele individuele broedgevallen

tegenwoordig. De aantallen broedparen van de watersnip zijn ook gedecimeerd: de

omvang van de huidige broedpopulatie is nog slechts 10% van wat het begin jaren

‘70 was. De broedpopulatie van de grutto was in het midden van de jaren ’70 het

grootst in Fryslân en is sindsdien gereduceerd met 75% van 55.000 naar nu 10-
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Feitelijke ontwikkelingen 
- aantallen vogels en trends 
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14.000 broedparen. Ook de aantallen broedparen van de tureluur in Fryslân nemen

sinds het begin van de 21ste eeuw af. Tot 2000 schommelden de aantallen tussen de

9.000 en 12.000 broedparen. Op dit moment worden 5-7.500 broedparen geschat.

De aantallen grutto’s zijn na watersnip en kemphaan als volgende gaan afnemen,

gevolgd door de scholekster met daarna de kievit en de tureluur. De populaties

scholeksters, kieviten en tureluur zijn gehalveerd ten opzichte van hun topjaren. De

gruttopopulatie is geslonken tot 20% van de maximale omvang. Binnen Nederland

heeft Fryslân een belangrijke betekenis voor de weidevogels, omdat relatief veel

weidevogels in de Friese open gebieden broeden. Het gaat vaak om percentages

tussen de 30 en 70%. In Europees verband zijn de broedaantallen van grutto, schol-

ekster, tureluur en kievit van belang. 

Tabel 1. De internationale, nationale en provinciale omvang van de populaties wei-

devogels in de afgelopen decennia. De aantallen in Europa broedende vogels geven

niet altijd een juist beeld van de trend omdat in de afgelopen 40 jaren de aan-

talschattingen per land steeds meer gebiedsdekkend zijn geworden. Bronnen:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22). 

Periode Fryslân Nederland Europa (excl. Rusland) % FRL t.o.v. Ned. % FRL t.o.v. Europa

Scholekster

Begin ‘70 22.000

Midden ‘70 22.000 43.000-50.000 44-51

Jaren ‘80 30.000-32.000 80.000-100.000 211.000-224.000 30-40 13-15

Begin ‘90 28.000-54.000 214.000-291.000 10-25

Eind ‘90 19.000-34.000 80.000-130.000 230.000-290.000 15-42 6-15

Begin ‘00 25.000 301.000-369.000 7-8

Eind ‘00 20.000

Kievit

Begin ‘70 38.000-48.000

Midden ‘70 40.000-45.000 120.000 33-38

Begin ‘80 48.000-64.000 200.000-275.000 17-32

Jaren ‘80 53.000 160.000-175.000 847.000-891.000 30-33 6

Begin ‘90 39.000-53.000

Eind ‘90 38.000-48.000 200.000-300.000 1.186.000-1.454.000 13-24 3-4

Begin ‘00 30.000 900.000-1.000.000 3

Eind ‘00 24.000-33.000

Kemphaan

Jaren ‘50 6.000

Begin ‘70 1250 2.000-4.000 31-63

Midden ‘70 575 1.500 38

Begin ‘80 300-360 1.250-1.500 247.000 20-29 <1

Midden ‘80 800-1.000

Begin ‘90 120-280 300-400 30-93

Eind ‘90 ? 100-140 106.000-139.000 <1

Begin ‘00 50-100 100.000-111.000 <1

Eind ‘00 <50

Watersnip

Begin ‘70 5.000-8.000 5.500-9.500 53-100

Midden ‘70 3.000

Jaren ‘80 1.900-2.300 4.000-5.000 530.000-539.000 38-58 <1

Begin ‘90 700-1.400 2.400-3.100 23-58

Eind ‘90 400-600 1.200-1.500 471.000-726.000 27-50 <1

Begin ‘00 488.000-670.000

Eind ‘00
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Grutto

Eind ‘60 32.000-42.000 125.000 120.000-132.000 26-34 24-35

Begin ‘70 50.000

Midden ‘70 55.000 120.000 46

Begin ‘80 26.000-43.000 85.000-100.000 26-51

Midden ‘80 34.000 75.000-95.000 102.000-123.000 36-45 28-33

Begin ‘90 23.000-38.000 95.000-120.000 19-40

Eind ‘90 16.000-24.000 45.000-50.000 32-53

Begin ‘00 17.000 54.000-61.000 28-31

Eind ‘00 10.000-14.000

Wulp

Jaren ‘50 2.000-2.500

Begin ‘70

Midden ‘70 3.000

Jaren ‘80 900-1.100 6.500-8.000 122.000-128.000 11-17 <1

Begin ‘90

Eind ‘90 6.400-7.400 123.000-148.000

Begin ‘00 190.000-221.000

Eind ‘00

Tureluur

Begin ‘70 10.500

Midden ‘70 9.500 20.000 48

Jaren ‘80 10.000 24.000-36.000 164.000-172.000 28-42 6

Begin ‘90 8.000-17.000 161.000-230.000 3-11

Eind ‘90 7.500-13.500 20.000-25.000 317.000-386.000 38-67 2-4

Begin ‘00 9.000 305.000-487.000 2-3

Eind ‘00 5.000-7.500

4.2 ■ Trends - internationaal

De intensivering en de schaalvergroting in de landbouw heeft op wereldschaal

geleid tot vermindering van de natuurlijke biodiversiteit. Op Europese schaal speelt

deze problematiek ook al lange tijd. De Europese Farmland Bird index laat dit dui-

delijk zien. De achteruitgang in de ‘nieuwe’ Europese staten is minder negatief dan

die in de ‘oude’ Europese staten (2)(23)). Kievit en grutto zijn beide soorten die op

Europese schaal tot de sterkste ‘dalers’ behoren.

Figuur 1. De Europese Farmland Bird Index uitgesplitst naar 4

regio’s: West Europa (Oostenrijk, België, Denemarken, westelijk

deel Duitsland, Ierland, Nederland, Zwitserland, Groot-

Brittannië), Noord Europa (Finland, Noorwegen, Zweden), Zuid

Europa (Frankrijk, Italië, Portugal, Spain), Centraal & Oost

Europa (Tsjechië, Estland, oostelijk deel Duitsland, Hongarije,

Letland, Polen). Verandering tussen indexwaarde eerste en

laatste jaar: W. Europa, –53%; N. Europa, –50%; Z. Europa, –

25%; Centraal & O. Europa, –36%. Bron (23).

Periode Fryslân Nederland Europa (excl. Rusland) % FRL t.o.v. Ned. % FRL t.o.v. Europa
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4.3. ■ Trends - nationaal

De getalsmatige ontwikkelingen bij weidevogels worden op landelijke schaal bijge-

houden door het Nationaal Weidevogelmeetnet. Dit meetnet wordt in stand gehou-

den door de provincies, SOVON Vogelonderzoek Nederland en het Centraal Bureau

voor de Statistiek (CBS). Het Weidevogelmeetnet is onderdeel van het Netwerk

Ecologische Monitoring (NEM – ), dat door landelijke en provinciale overheden als

opdrachtgevers wordt gedragen. Afgelopen jaar is de Weidevogelbalans 2010 (24)

uitgekomen. De aantalsveranderingen in Nederland laten ook vooral dalende trends

zien. Ze zijn dus consistent met de Europese bevindingen. Enkele vogelsoorten, die

langs de randen van percelen broeden, laten stijgende trends zien. Het gaat dan

vooral om enkele eendensoorten. Soorten die echter op de percelen broeden, gaan

vrijwel allemaal achteruit in aantallen. Daaronder zijn de bekende kievit, grutto,

scholekster en tureluur, maar ook soorten als veldleeuwerik, patrijs, graspieper en

gele kwikstaart. Er is daarmee nog steeds sprake van een voortgaande verarming en

een sterk dalende biodiversiteit in het Nederlandse open agrarische landschap. Het

geldt zonder uitzondering voor alle regio’s in Nederland (Figuur 2). De regio

Laagveen-Noord valt op door de grootste achteruitgangen bij de 4 belangrijkste

soorten (van zeer sterke naar matige afname: scholekster, grutto, tureluur en kievit.

In de regio Zeeklei-Noord zijn de negatieve trends minder sterk (van sterke naar

matige afname: scholekster, kievit, grutto en tureluur). 

Figuur 2. Weergegeven landelijke ontwikkelingen uit de Weidevogelbalans 2010. De pijlen geven de jaarlijkse popu-

latieveranderingen per regio tussen 2004 en 2008. De kleuren van de pijlen en van de gebieden op de kaarten geven

de fysisch-geografische regio aan: Zandgronden (rood), Laagveen-West (geel), Laagveen-Noord (lichtgroen),

Rivierengebied (donkergroen), Zeeklei-Noord (lichtblauw) en Zeeklei-Zuid (donkerblauw).Grutto

Kievit. Bron (24).

De jaarlijkse afnames zijn geregeld 5% of hoger. Dergelijke percentages geven bij

bevolkingskrimp, begrotingstekorten en economische recessies geweldige schokef-

fecten in de samenleving. Hetzelfde geldt voor deze afnemende biodiversiteit: de

impact op het open agrarische landschap van Nederland is erg groot. 

Kievit Scholekester Grutto Tureluur



22 Wurkplan Greidefûgels 

4.4. ■ Trends - provinciaal

Voor de provincie Fryslân organiseert het Weidevogelmeetnet Friesland de jaarlijkse

monitoring als onderdeel van het bovengenoemde Nationale Weidevogelmeetnet

in het kader van het landelijke Netwerk Ecologische Monitoring. In de jaarlijkse rap-

portages doet het Weidevogelmeetnet Friesland verslag van de optredende veran-

deringen. Het meest recente verslag (25) rapporteert voor de broedseizoenen 1996

tot en met 2009 sterke jaarlijkse afnamen bij scholekster, grutto en veldleeuwerik

en matige afnamen bij kievit, tureluur, watersnip en slobeend. Alleen bij de

krakeend wordt een sterke toename geconstateerd en bij meerkoet en gele kwik-

staart een matige toename. Bij wilde eend, kuifeend en graspieper is sprake van

een stabiele situatie.

Figuur 3. Trends van 9 soorten weidevogels in de provincie Fryslân in de periode

1997-2009. De trends voor graslanden zonder agrarisch natuurbeheer (= gangbaar:

rode getrokken lijn met driehoeken), graslanden met agrarisch natuurbeheer (=

beheerd: blauwe onderbroken lijn met vierkanten) en weidevogelreservaten (=

reservaat: groene getrokken lijn zonder symbolen) zijn apart weergegeven. De

gegevens zijn geproduceerd door het Weidevogelmeetnet Friesland.



In de loop der jaren zijn belangrijke verschillen te onderkennen tussen de verschil-

lende beheerscategorieën: weidevogelreservaten, weilanden met een of andere

vorm van weidevogelbeheer en het gangbare boerenland. Uit de resultaten worden

de volgende conclusies getrokken. Op de graslanden zonder enige vorm van beheer

zijn enkele soorten al verdwenen (kemphaan, watersnip en wulp) of gaan er het

hardst achteruit (kievit, grutto, tureluur, veldleeuwerik en graspieper). De scholek-

ster is de uitzondering op deze regel: in het gangbare boerenland doet de scholek-

ster het relatief beter dan onder de beheerde situatie of in de reservaten. In de

graslanden onder agrarisch natuurbeheer komen ook vrijwel geen kemphanen en

wulpen meer voor. De enkele watersnippen, die er nog zitten, verdwijnen ook

sneller dan in de reservaten. In de graslanden onder agrarisch natuurbeheer doen

kievit, veldleeuwerik en graspieper het nog relatief het minst slecht. De weidevogel-

reservaten zijn de laatste plekken, waar kemphaan, wulp en watersnip nog tot

broeden komen. Bovendien is het tempo van afname in de gebieden onder

(agrarisch) natuurbeheer lager dan in de gangbare gebieden.Kievit

4.5. ■ Trends - deelgebieden

Binnen Fryslân zijn duidelijke verschillen waarneembaar: niet overal gaat het even

slecht. Uit figuur 3 bleek al, dat vrijwel alle soorten in de beheerde gebieden en de

reservaten minder hard achteruit gaan, dan in het gangbare boerenland. Het wordt

nog beter geïllustreerd met de onderstaande resultaten van BoerenNatuur.

Figuur 4. Veranderingen in het voorko-

men van grutto, kievit, tureluur en

scholekster in 6 Friese verenigingen

voor agrarisch natuurbeheer waar

mozaïekbeheer wordt toegepast (bron:

BoerenNatuur 2010). Het gaat om een

totale oppervlakte van 1.271 - 2.054 ha

afhankelijk van het jaar. De volgende

verenigingen zijn betrokken: Oer de

Wjuk (137 ha), De Fjûrlânnen (650 ha),

Tusken Tsjûkemar en Tsjonger (500 ha),

Tusken Boarn en Swette (133 ha),

VANLA (486 ha) en It Bûtlân (148 ha).

Hoofdstuk 4 23



4.6. ■ Jaarlijks broedsucces

Al sinds het laatste decennium van de vorige eeuw is het belang van de reproduc-

tiecijfers bij de Nederlandse weidevogels duidelijk geworden. Het Nederlandse wei-

devogelbeleid was vooral gebaseerd op hoge dan wel lage dichtheden. Gebieden

met hoge dichtheden werden beschouwd als ‘goed beheerd’ dan wel ‘veilig’. De

beleidssturing bleek hierdoor te mislukken: hoge aantallen bleken geen garantie

voor gezonde populaties. Ook bleek het niet voldoende om additioneel het jaarlijk-

se uitkomstsucces van de weidevogellegsels vast te stellen. Informatie over de daar-

op volgende kuikenfase bleek vooral ook van belang: pas uit het ei gekomen kui-

kens moeten vliegvlug zien te worden in een steeds vijandiger wordende omgeving

(minder voedsel en van lagere kwaliteit, grootschaliger maaien, toegenomen preda-

tiedruk, kwalitatief slechter broedhabitat door sterke industrialisatie melkveehoude-

rij). Een groot aantal onderzoeken hebben dit in de afgelopen jaren keer op keer

bevestigd, o.a.:(23)(17)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36).

Figuur 5. Het jaarlijkse uitvliegsucces bij grutto en tureluur vanaf 1997 vastgesteld

volgens de zogenoemde Alarmmethode. 

Om een globaal idee van het jaarlijkse broedsucces te krijgen, worden sinds 1996

steeds meer zogenoemde ‘Alarm’-tellingen georganiseerd. De basisgedachte is, dat

grutto’s en tureluurs met jongen langer blijven alarmeren op de broedgebieden dan

vogels zonder jongen (deze vertrekken). Je kunt dan in de periode van het

opgroeien van de jongen het aantal alarmerende paren tellen en dit vergelijken

met het aantal, waarmee het broedseizoen gestart is. Zijn er weinig vogels overge-

bleven in de jongentijd, dan is het een slecht broedseizoen. Zijn er juist veel overge-

bleven met opgroeiende jongen, dan is het een goed broedseizoen. Deze method-

iek is sterk gestandaardiseerd uitgewerkt in o.a. (37) (38). De maat voor het jaar-

lijkse succes wordt in deze methodiek het Bruto Territoriaal Succes (BTS) genoemd.

Als vuistregel geldt, dat bij de grutto een BTS van 0,5-0,65 vermoedelijk voldoende

en een BTS van >0,65 voldoende is om de populatie op peil te houden. Er is niet een

dergelijke vuistregel voor de tureluur bekend.

Bij de tureluur blijkt het BTS in een statistische GLM-analyse (‘GLM’ staat voor

Generalized Linear Model – zie Wikipedia voor gedetailleerde uitleg) niet alleen sig-

nificante variatie tussen jaren te vertonen, maar ook tussen verschillende
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Om een globaal idee van het jaarlijkse broedsucces te krijgen, worden sinds 1996 steeds meer zogenoemde ‘Alarm’‐ tellin‐
gen georganiseerd. De basisgedachte is, dat grutto’s en tureluurs met jongen langer blijven alarmeren op de broedgebieden 
dan vogels zonder jongen (deze vertrekken). Je kunt dan in de periode van het opgroeien van de jongen het aantal alarme‐
rende paren tellen en dit vergelijken met het aantal, waarmee het broedseizoen gestart is. Zijn er weinig vogels overgeble‐
ven in de jongentijd, dan is het een slecht broedseizoen. Zijn er juist veel overgebleven met opgroeiende jongen, dan is het 
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0,5‐0,65 vermoedelijk voldoende en een BTS van >0,65 voldoende is om de populatie op peil te houden. Er is niet een der‐
gelijke vuistregel voor de tureluur bekend. 
 
Bij de tureluur blijkt het BTS in een statistische GLM‐analyse (‘GLM’ staat voor Generalized Linear Model – zie Wikipedia 
voor gedetailleerde uitleg) niet alleen significante variatie tussen jaren te vertonen, maar ook tussen verschillende beheers‐
vormen. Het BTS in weidevogelreservaten is significant hoger dan in het gangbare boerenland en onder agrarisch natuur‐
beheer. In Figuur 5 wordt duidelijk dat dit vooral voor de jaren tot en met 2000 gold. Daarna verschillen de resultaten in de 
reservaten vrijwel niet meer van de andere twee categorieën. Bij de grutto is geen sprake van significante verschillen tussen 
jaren. Wel is het BTS op het gangbare boerenland lager dan in de weidevogelreservaten en onder agrarisch natuurbeheer. 
De beide laatste verschillen niet significant van elkaar. Een belangrijk probleem bij de grutto is, dat jaarlijks een BTS van 0,5 
‐0,65 moet worden gehaald om de populatie op peil te houden. Dat wordt vaak niet gehaald. 
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beheersvormen. Het BTS in weidevogelreservaten is significant hoger dan in het

gangbare boerenland en onder agrarisch natuurbeheer. In Figuur 5 wordt duidelijk

dat dit vooral voor de jaren tot en met 2000 gold. Daarna verschillen de resultaten

in de reservaten vrijwel niet meer van de andere twee categorieën. Bij de grutto is

geen sprake van significante verschillen tussen jaren. Wel is het BTS op het gang-

bare boerenland lager dan in de weidevogelreservaten en onder agrarisch natu-

urbeheer. De beide laatste verschillen niet significant van elkaar. Een belangrijk

probleem bij de grutto is, dat jaarlijks een BTS van 0,5 -0,65 moet worden gehaald

om de populatie op peil te houden. Dat wordt vaak niet gehaald.

4.7. ■ Impact predatie

Impact predatie in breder kader. In de jaren ’50 en ‘60 van de vorige eeuw zijn

belangrijke weidevogelsoorten als kievit en grutto steeds vroeger gaan broeden als

gevolg van de agrarische vooruitgang. Met de drooglegging van Fryslân zijn ook

10.000-en hectares grasland landbouwkundig verbeterd, waardoor de weidevogels

vroeger zijn gaan broeden. De legsels van kievit en grutto zijn in de tweede helft

van de twintigste eeuw ongeveer 20-30 dagen eerder uitgekomen, waardoor de

eerste jongen ook steeds eerder zijn geringd (Figuur 6, (39)). Bovendien lijkt er ook

sprake van een verlengd broedseizoen: beide soorten begonnen vanaf 1950 niet

alleen eerder, maar gingen ook langer door met vervolglegsels. Het broeden in de

eerste helft van de vorige eeuw kende een veel gepiekter verloop dan in de tweede

helft. Na 10 juli werden geen jongen meer geringd. Tegenwoordig worden zelfs

nog na 10 augustus jonge kieviten geringd. Het lijkt een kort maar hevig broed-

seizoen te zijn geweest in de eerste helft van de twintigste eeuw. Dat is van belang

in relatie tot de predatiedruk. 

Figuur 6. Data waarop de

eerste en laatste jongen van

grutto en kievit zijn geringd

gedurende de twintigste

eeuw. Bron(39). Dagnummer

1= 1 januari, dagnummer

100= 10 april (31 dagen in

januari + 28 dagen in februari

+ 31 dagen in maart + 10

dagen in april), etc.

De omvang van de populaties predatoren (roofvogels en roofdieren) was vóór de

jaren ‘70 gering als gevolg van een combinatie van factoren:

 Het gebruik van zwaar giftige persistente chemische bestrijdingsmiddelen als

DDT en chloorkoolwaterstoffen vanaf de jaren ’50.

 Actieve bestrijding van predatoren tot ver in de jaren ’60.

 Ongeschiktheid van de weidevogelbroedhabitat voor predatoren tot in april
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(onder water staande boezemlanden en polders). Dit is veranderd met de inbe-

drijfsname van het Hooglandgemaal bij Lemmer in 1967 en het Cleveringgemaal

bij Lauwersoog in 1969, waardoor ’s winters overstroomde boezemlanden en

polders in Fryslân zeldzaam zijn geworden. Vóór 1967 stond ruim 30% van

Fryslân voor een groot deel van de winter onder water (Figuur 7). Polders blijven

nu ook ’s winters geschikt voor wormen, enkele insecten en kleine zoogdieren

en daarmee ook voor de op deze prooien levende predatoren.

 Veel grotere openheid van het Friese landschap: slechts weinig soorten bomen

zijn bestand tegen winterovervloeding in overstromingsvlaktes. Bomen kunnen

bij goede ontwatering dieper wortelen en alleen al daardoor beter overleven.

Oppervlakkig wortelende bomen waaien snel om met stormen met als gevolg

meer openheid in het landschap.

 Slechte toegankelijkheid. De grootschalige ruilverkavelingen in de tweede helft

van de 20ste eeuw hebben er voor gezorgd dat vrijwel ieder kavel in Fryslân het

hele jaar door met droge voeten is te bereiken. Ook watermijdende predatoren

kunnen nu vrijwel overal komen. Dit heeft niet alleen kolonisatieprocessen van

predatoren gestimuleerd, maar ook van de prooien waarop ze jaarrond foerage-

ren zoals muizen. De voor Fryslân typerende noordse woelmuis heeft het

daardoor zwaar te verduren gekregen vanwege concurrentie met andere soorten

zoals de aardmuis. De noordse woelmuis is eigenlijk de enige muizensoort die

kan gedijen bij hoge winterpeilen en wisselende waterstanden: alle andere mui-

zensoorten leven onder drogere omstandigheden en/of bij stabiele waterpeilen.

In het huidige weidevogellandschap kunnen predatoren zich het hele jaar rond ves-

tigen en is er vaak sprake van een goed voedselaanbod jaarrond met geschikte

schuilmogelijkheden en voortplantingsgelegenheden: door de drooglegging van

Fryslân eind jaren ’60 kon het Lege Midden worden gekoloniseerd door verschil-

lende nieuwe soorten. Het resulterende landschap is minder geschikt geworden

voor weidevogels o.a. vanwege een hogere predatiedruk van gelegenheidspreda-

toren: jaarrond leven ze bijvoorbeeld op muizen, maar in de weidevogelbroedperi-

ode zijn eieren en kuikens ook prima voedsel.
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Box 4 – Verkorte samenvatting van het predatiewerk 2009 en 2010. Bronnen: (40)(41).

De provincie Fryslân heeft in het broedseizoen van 2009

vanwege de voortdurende predatiediscussies aanvullend

onderzoek laten uitvoeren naar het effect van predatie

op het broedsucces van weidevogels (40). Het onderzoek

heeft zich gericht op de lotgevallen van nesten en kui-

kens in Skrok en Wyns. Omdat weidevogels zogenoemde

nestvlieders zijn (de kuikens blijven na het uitkomen van

de eieren niet bij het nest), zijn een aantal kuikens voor-

zien van zenders. 

De lotgevallen van gezenderde kuikens in Skrok en Wyns

kwamen goed overeen met resultaten uit eerder onder-

zoek (42). Het aandeel predatie in deze beide gebieden

was minimaal 31% en maximaal 77% tegenover 30-85%

in het eerdere onderzoek. De belangrijkste verschillen

waren (1) minder vliegvlugge kuikens in 2009 (11 tegen-

over 18%), (2) meer kuikens vermist in Wyns (74 tegeno-

ver 23%), en (3) geen slachtoffers onder de kuikens

gevonden als gevolg van agrarische werkzaamheden (0

tegenover 5%). Het uiteindelijke uitvliegsucces was voor

beide soorten in beide gebieden te laag om de populatie

in stand te houden.

Verschillen in predatiekansen tussen de beide gebieden

als gevolg van het aantal aanwezige predatoren, de

dichtheden aan weidevogels en de openheid van het

landschap zijn niet in de analyses opgenomen. Wel is er

mee rekening gehouden door vooraf te corrigeren voor

systematische verschillen tussen gebied en jaar.

Predatie (door een breed scala aan predatoren) was de

belangrijkste verliesoorzaak van kuikens. Uit de verschil-

lende studies blijkt steeds opnieuw dat gruttokuikens

vooral vanwege (vogel)predatie in grasland met een

korte vegetatie een significant verhoogde sterftekans

hebben ten opzichte van de door hen geprefereerde

ongemaaide percelen: kuikens hebben in de eenvormige

en korte vegetatie van pas gemaaide percelen nu een-

maal minder mogelijkheden om zich te verstoppen.

Daardoor zijn ze beter vindbaar voor predatoren. Als een

perceel wordt of pas is gemaaid, wordt de kans op ‘agra-

rische verliezen’ (= vooral sterfte door maaien en schud-

den) verhoogd met een factor zeven ten opzichte van

niet-maaien. Bovendien wordt de kans op predatie in die

situatie met een factor twee verhoogd. Bij kievitkuikens

ligt het anders. Hun sterftekans in korte, gemaaide vege-

taties is niet significant hoger, maar hun kans op vermis-

sing wel. Er is geen significant effect van maaien op hun

sterftekans. Op beweide percelen is de kans op predatie

van kievitkuikens verlaagd met een factor vijf ten opzich-

te van onbeweide percelen. Op bouwland is de predatie-

kans een factor vijf lager dan op korte, gemaaide vege-

taties.

Als gruttokuikens op Skrok alleen op pas gemaaide of

begraasde percelen zouden verblijven, zou de uitvlieg-

kans afnemen van 21 naar 11%. Als ze alleen op onge-

maaide percelen zouden verblijven, zou de uitvliegkans

toenemen tot 25%. In Wyns zou in het eerste scenario de

uitvliegkans afnemen van 16 naar 7% en in het tweede

scenario toenemen tot 20%. Daarmee heeft dit onder-

zoek laten zien dat ‘predatie’ deels een indirect gevolg is

van maaiactiviteit. Vroeg en vaak maaien (= standaard in

Fryslân) betekent een halvering van de kuikenoverleving,

terwijl niet maaien tijdens het broedseizoen de kuiken-

overleving met een kwart zou verhogen. 

Uit het literatuuronderzoek (41) komt naar voren dat in

een aantal onderzochte situaties in Nederland, Duitsland

en Engeland verliezen als gevolg van predatie groten-

deels bijkomende verliezen zijn. Die verliezen zouden

anders niet door een andere factor zijn opgetreden. Die

studies laten ook zien dat dezelfde problemen spelen in

de ons omringende landen: de achteruitgang komt ener-

zijds door predatie en anderzijds door alle gevolgen van

de verdergaande industrialisatie van het boerenbedrijf:

peilverlagingen, afname van variatie in de vegetatie,

snellere groei, vroeger maaien, etc. Verder blijken ook

vooral generalistische predatoren een sterke invloed op

populaties van relatief zeldzame soorten te kunnen heb-

ben – zoals bij de weidevogels het geval is-, omdat hun

aantallen door meer en andere prooisoorten worden

bepaald. De studie geeft een groot aantal maatregelen

om de predatie te verminderen.



Figuur 7. Friese gebieden die tot 1967 iedere winter voor een langere periode onder

water liepen, gebaseerd op de grondwatertrappenkaart van 1970. Met verschillende

kleuren groen zijn die gebieden aangegeven, die vóór 1967 ’s winters grotendeels

onder water hebben gestaan, terwijl ze in het voorjaar geleidelijk droogvielen.

Hoe is dan de keten van oorzaak en gevolg? En wat betekent dit voor alle inzet op

het weidevogelbeleid? Om daar meer helderheid over te krijgen heeft de provincie

Fryslân in 2009 aanvullend onderzoek laten doen naar de overleving van grutto- en

kievitkuikens bij Skrok en in de Wynserpolder (40). Daarna is in 2010 literatuuron-

derzoek uitgevoerd naar de effecten van predatie op weidevogels (41) en naar de

beleving van het predatievraagstuk onder betrokkenen. De conclusies van beide

studies staan in Box 4. Het onderzoek naar de beleving komt in het hoofdstuk ‘per-

cepties’ aan de orde. Ook is in de jaren 2000-2005 grootschalig onderzoek uitgevo-

erd naar de impact van predatie op eieren en jongen van weidevogels (42). Uit de

verschillende onderzoeken komt een duidelijk beeld bovendrijven, dat hieronder

wordt samengevat.

Predatie blijkt in het huidige tijdsgewricht een op zichzelf staande oorzaak van de

afname van weidevogelpopulaties: de nu door predatoren opgegeten eieren en

jongen zouden anders niet zijn verdwenen/ gedood voordat een kuiken vliegvlug

kon worden (41). Ook is duidelijk geworden, dat de weidevogels ‘terecht zijn

gekomen in een vervreemd landschap’ (36). De verschillende scenariostudies laten

zien, dat predatiereductie alléén lang niet altijd leidt tot stabilisatie of toename van

de populatie (40). Dezelfde resultaten kunnen worden geboekt door bijvoorbeeld

alle agrarische verliezen te vermijden. Omdat predatoren ook elkaar opeten, kan de

gerichte uitschakeling van één predator juist leiden tot een verergering van de pre-
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datieverliezen onder weidevogels. Tegelijkertijd is bij de sterfte van gruttokuikens

sprake van een duidelijke interactie tussen effecten van agrarisch landgebruik en

predatie: vroeg maaien leidt bij grutto’s tot meer directe kuikensterfte en tot ver-

hoogde predatie en/ of aaseterij direct na het maaien. Ook is er sprake van twee

indirecte effecten: (1) kuikens zijn kwetsbaar voor predatie op de grote oppervlak-

ten vers gemaaid grasland met lage en eenvormige vegetatie, dat door het hoge

maaitempo ontstaat, en (2) gemaaid grasland biedt weinig voedsel aan kuikens (43).

Deze beide indirecte effecten geven een slechtere conditie en verkleinde overlev-

ingskansen hetzij via directe sterfte door uitputting, hetzij via een verder verhoogde

kans op predatie. Bij kievitkuikens zijn de berekende effecten geringer. De overlev-

ingskans van kievitkuikens is op beweide percelen en op bouwland hoger dan op

korte, gemaaide of eerder beweide percelen. Er is dus sprake van een duidelijke

interactie tussen effecten van agrarisch landgebruik en predatie op de overleving

van (in ieder geval grutto)kuikens. Maar ook laat het onderzoekswerk zien, dat

extensief beheer, waarbij de kuikens de hele opgroeiperiode in ongemaaid gras

verblijven, alleen ook tot onvoldoende reproductie leidt om –in ieder geval- de pop-

ulatie grutto’s in stand te houden. Weidevogelgebieden met een stabiele populatie

worden gekenmerkt door een relatief hoog waterpeil, een open landschap, een

kruidenrijke vegetatie en een late maaidatum (44). Extensiever beheer richt zich

vooral op maaidata en minder of niet op peilen, openheid en kruidenrijkdom.

Beheer gericht op hoge waterpeilen en open landschappen leidt automatisch tot

zowel meer laat gemaaid grasland als minder predatoren in een gebied. Het lastige

van de tegenwoordige weidevogelproblematiek is daarmee, dat het een en-en ver-

haal is geworden! We zijn er niet met alleen predatiereductie of met alleen exten-

sief beheer. 
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5.1. ■ Inzet

Ongeveer 80% van alle in het werkplan beschreven acties zijn gestart en lopen. Die

worden in de bijlage weergegeven. Enkele acties zijn (nog) niet gestart. Hierbij het

overzicht van deze niet-gestarte acties:

1. De effectiviteit van verschillende maatregelen in uitvoering wordt nog niet of

niet voldoende bewaakt door effectgerichte monitoring. Het gaat bijvoorbeeld

om het volgen van uitvliegsucces bij plas-drasmaatregelen of bij lange intensie-

ve contracten bij compensatiemaatregelen.

2. Er vindt geen aparte jaarlijkse expertbijeenkomst plaats waar de uitvoering van

het beleid wordt besproken en waar acties op provinciaal niveau worden afge-

stemd. Wel vindt er jaarlijks een brede provinciale Kennisdag plaats, waar veel

rond beleid en beheer over het voetlicht komt. Het afstemmen van provinciale

acties is in de afgelopen tijd bij het Olterterpoverleg komen te liggen.

3. Er is wel een prestatiecontract met de koepel van agrarische natuurverenigingen

gesloten, maar er zijn geen afzonderlijke prestatiecontracten met de verschillen-

de agrarische natuurverenigingen gesloten. In het kader van de ontwikkeling

van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in de afgelopen jaren was dit ook

nog niet opportuun.

4. De werkwijze en financiële bijdrage aan BoerenNatuur is niet in 2008 geëvalu-

eerd, omdat de afspraken in het werkplan nog maar net waren vastgelegd.

Evaluatie kan in 2011 plaatsvinden. 

5. Er zijn –vanuit de provincie- geen losstaande acties ontwikkeld gericht op het

herstellen van oude graslandpercelen in combinatie met latere maaidata. Wel is

er via de skriezekriten en BoerenNatuur aandacht aan besteed. Een provinciaal

overzicht in de ligging van deze oude graslandpercelen ontbreekt.
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6. BoerenNatuur rapporteert de provincie nog niet jaarlijks over de getalsmatige

ontwikkelingen van weidevogels binnen de skriezekriten. Die frequentie is

momenteel eens per 3 jaar. Ook produceert BoerenNatuur een jaarrapport met

resultaten van 6 van de 30 skriezekriten.

7. Tot voor kort was het nog niet goed mogelijk om de effectiviteit van de verschil-

lende beheersmaatregelen binnen de skriezekriten kritisch te volgen. In de afge-

lopen weken lijkt hierin verbetering te zijn gekomen.

8. De BFVW is nog niet in staat gebleken jaarlijks de resultaten van de aantallen

weidevogels en de beschermingsactiviteiten adequaat aan te leveren. De aanle-

vering van de rapportage beschermingsactiviteiten is altijd te laat en die van de

aantallen per rayon altijd onvolledig en niet naadloos aansluitbaar op de

bestaande bestanden. Mogelijk biedt een nieuw registratiesysteem via internet

de oplossing.

9. LTO-Noord is begonnen aan een protocol om te komen tot een goede land-

bouwpraktijk in relatie tot de weidevogelbescherming, maar het is niet verder

gekomen dan enkele conceptrondes. Het is de afgelopen jaren stil geweest op

dit terrein en kan weer worden opgestart.

10. De terreinbeheerders geven nog niet jaarlijks de ontwikkelingen van de weide-

vogels per gebied door aan de provincie. De informatie blijft veelal bij het

Weidevogelmeetnet Friesland hangen.

11. BoerenNatuur heeft nog geen promotie gericht op meer bloemrijke graslanden.

12. De compensatieverordening is nog niet gemaakt door de Provincie. Compensatie

is wel in het Streekplan opgenomen. Ook zijn al veel compensatieprojecten uit-

gevoerd of in uitvoering. De verplichting tot compensatie wordt geborgd in de

verordening Ruimte. Voor de financiële afwikkeling is geen verordening nood-

zakelijk.

13. Er worden nog niet voldoende inrichtingsmaatregelen vanuit de 50.000 euro

PMJP per jaar gerealiseerd.

14. Het formuleren van ruimhartig beleid binnen de kaders van de Flora- en

Faunawet is wel in gang gezet maar niet afgerond.

15. Gemeenten hebben bij hun gemeentelijke projecten over het algemeen nog

onvoldoende rekening gehouden met het veiligstellen van openheid en rust ten

behoeve van de weidevogelproblematiek.

16. Nog niet alle skriezekriten werken samen met de wildbeheerseenheden om de

predatiedruk terug te dringen.

17. Het jaarlijks beschikbare bedrag van 10.000 euro voor het internationale ring-

onderzoek heeft nog niet geresulteerd in een lopend project. Er is onlangs een

initiatief tot een project gestart om jonge vogelringers op te leiden. Dat project

moet dit voorjaar gaan draaien.

18. De internationale samenwerking heeft vorm gekregen in het Interregproject

‘Farmers 4 Nature’. Dit project is in 2009 geëindigd. Daarmee is het hoofdstuk

‘Internationale samenwerking’ voorlopig ook afgesloten.

19. Het evalueren van het werkplan heeft niet in 2009 plaats gevonden maar in

2010.

Vrijwel al deze bovengenoemde acties kunnen door de provincie en/of haar partners

de komende tijd in werking worden gezet voor zover daar nog geen initiatieven toe

zijn genomen. Ten aanzien van de internationale samenwerking moet eerst de

vraag worden beantwoord, hoe zinvolle internationale samenwerking kan worden

geëffectueerd na het afsluiten van het Interregproject ‘Farmers 4 Nature’.
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5.2. ■ Oppervlaktes

In het werkplan is het voornemen opgenomen te streven naar 50.000 ha in de skrie-

zekriten, 90.000 ha onder vrijwillige weidevogelbescherming en 10.000 ha natuur-

en beheersgebieden. Deze drie categorieën zijn weer onderverdeeld in beheersge-

bieden, vrij inzetbare hectares, natuurgebieden en vrijwillige nestbescherming. Deze

driedeling met onderverdeling was ten behoeve van dit kernrapport nog niet

geheel ontrafeld met behulp van de verzamelde opgaven. Dit zal in het bijlagenrap-

port wel zo duidelijk mogelijk zijn. In ieder geval is duidelijk dat de BFVW vrijwillige

nestbescherming doet op 110-130.000 ha (afhankelijk van het jaar) binnen en bui-

ten de skriezekriten. In het bijlagenrapport zal ook duidelijk worden of er sprake is

van 10.000 ha resterende weidevogelreservaten en beheersgebieden buiten de

skriezekriten waar volgens het werkplan 2.500 grutto’s duurzaam tot broeden zou-

den komen. Hetzelfde geldt voor de 90.000 ha en 7.500 gruttoparen onder de vrij-

willige weidevogelbescherming buiten de skriezekriten, weidevogelreservaten en

beheersgebieden. Wel is de graad van realisatie bij de skriezekriten duidelijk: in

tabel 2 zijn oppervlaktes en aantallen weergegeven. De volgende conclusies zijn

gebaseerd op de uitkomsten in deze tabel:

1. Met de intekening 2011 is op bijna 32.000 ha ingetekend. In 2010 was ruim

15.000 ha onder SNL-pakketten gebracht. Tussen 2010 en 2011 is de oppervlakte

dus verdubbeld. 

2. Het percentage datumland ligt nu op 19% en 8% heeft zelfs een uitgestelde

maaidatum tot 15 juni. 

3. Bijna 6.200 paren zijn gevonden te broeden op 28.660 ha. Door te extrapoleren

kan worden berekend hoeveel gruttoparen op de afgesloten oppervlakte ver-

wacht worden aanwezig te zijn: (6200/28660)*31706= 6.859 paren. 

4. Onderzoek heeft uitgewezen dat 1,4 ha kuikenland per gruttopaar nodig is (45).

Die 6.859 paren hebben dus bijna 10.000 ha kuikenland nodig, terwijl op dit

moment slechts 2.500 ha beheersland is beschikt met een maaidatum na 15 juni

en slechts 3.500 ha met een maaidatum tussen 1 en 15 juni. Daardoor blijft de

kwaliteit van veel mozaïeken nog achter. Ongeveer 1/3 van de afgesloten

oppervlakte moet in een goed mozaïek beschikbaar zijn voor kuikenland. Bij het

overgrote deel van de ANV’s is dan ook te weinig kuikenland afgesloten. 

5. Bij ruim 70% van de skriezekriten is de norm van minimaal 10 gruttoparen per

100 ha gehaald. Bij 35 skriezekriten is dit niet het geval. Van die 70% weet zelfs

nog bijna de helft boven de norm van het werkplan van 30 gruttoparen/ 100 ha

te komen. 

6. Als alle 50.000 ha in de komende jaren afgesloten kunnen gaan worden, bevat-

ten de skriezekriten ongeveer 10.800 gruttoparen. Dit is bijna 1/3 minder dan de

beoogde 15.000 paren uit het Werkplan. Hier zitten ook de grutto’s bij die in

weidevogelreservaten binnen de skriezekriten broeden. 



Hoofdstuk 5 33

#
#

# # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # #
 # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # ##
!  # # # # # # # # # # # # # # # # ##
G  # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # ##
[  # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # ##

J  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # ##
V  # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # ##

#
& # ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
#

#

Deelgebied 
Omvang skriezekriten  
(BoerenNatuur 2010) 

Totaal onder SNL 
(DLG 2011) 

% 
datum-

land 
% na 15 

juni 

N grutto % kuiken-
land nood-

zakelijk 
jaar 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2011 2011   

Noardlike Fryske Wâlden 
Surhuzumer Mieden (voorheen Stynsgea) 0 100 100 100 83 143 6 2 55 54 
Gerkesklooster 523 523 523 523 433 453 16 2 146 45 
It Kollumer Grien/ Kollumerland Oost 1.972 1.972 1.972 1.874 953 1.355 26 12 280 29 
Oudwoude-Westergeest-Zwagermieden 0 200 200 200 123 554 16 4 101 25 
De Terp     106 115 12 10 19 23 
De Koai     368 408 18 14 26 9 
Claerkamp     90 96 8 0 55 80 
Ryptsjerk     1.435 1.717 11 3 2 0 
Tusken Wâld en le 1.839 1.531 1.531 1.531 131 157 16 5 208 100 
Om 'e Djippe Gatten     122 159 29 0 83 73 
Om 'e Djippe Gatten/Garyp     368 408 18 14 35 12 
Om 'e Djippe Gatten/ Garyp/ Earnewâld     90 96 8 0 9 13 
Om 'e Djippe Gatten ZZ (vh Wâld & Finnen Z) 1.938 1.938 1.938 1.847         
Om 'e Djippe Gatten NZ (vh Wâld & Finnen N) 382 382 382 382         
Drachtstercompagnie     76 97 11 6 4 6 
Hegewarren     34 56 50 0 24 60 
Oudega Oost     147 162 4 1 9 8 
Oudega West     61 87 19 12 11 18 
Skalsumer Natuerbehear     61 68 33 20 83 100 
Reidfjild     0 142 15 4 26 26 
De Leien     0 77 17 0 37 67 
Skûlenburch     0 104 22 7 3 4 
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Smelle le/ Boarnburgum 74 442 15 6 35 11 
De Feanhoop 

0 600 600 650 
0 26 78 51 21 100 

Noardlike Fryske Wâlden 0 0 2.300 2.573         
Oer de Wjuk 

Goutum/Jellum     0 149 21 5 40 38 
Boksum/ Hilaard     0 112 12 9 5 5 
Blessum/Hilaardermieden     0 204 28 5 93 64 

Boerenbelang Schiermonnikoog 
Totaal ANV 0 0 300 300 247 234 63 15 16 10 

Súdwesthoeke 
Warns/Himmelum 1     58 86 55 26 31 50 
Warns/Himmelum 2     0 8 100 100 27 100 
Koudum 4     21 135 9 6 26 27 
Koudum 5     0 95 0 0 4 6 
Koudum 6     59 106 10 7 6 8 
Koudum 7     32 101 34 25 117 100 
Heidenskip 8     50 78 49 17 68 100 
Skriezekrite Idzegea 1.621 1.621 1.621 1.621 0 63 33 7 320 100 
Blauwhuis 9a     15 395 7 2 70 25 
Dedgum 9b     0 192 19 0 44 32 
Abbegea 10     11 142 15 9   
Gebied 10c     0 75 22 0   
Gebied 10d     0 20 16 0   

   
           

            
            

        
  

    
      

           
            

   
            

 
            

             
    

            
    

               
                 
                 
                  
               
              
              
                
              
              
               
              
              

           
            

    
            

    
            

 
               

Tabel 2. Omvang en ontwikkeling van de skriezekriten sinds 2008. In de tabel is per

collectief aangegeven hoe de ontwikkeling in oppervlakte is geweest tussen 2008 en

2011. Verder is in de 6de en 7de kolom het aantal ha weergegeven, dat is afgeslo-

ten onder het nieuwe subsidiestelsel SNL. Het datumland in kolom 8 heeft betrek-

king op alle pakketten met uitgesteld maaibeheer. In kolom 9 ‘% na 15 juni’ is het

aandeel datumland met uitgesteld maaibeheer na 15 juni weergegeven. Verder is

het meest recente aantal paren grutto’s per skriezekrite opgegeven: groene vakjes -

dichtheid hoger dan 30 grutto’s / 100 ha; geel – dichtheid 10-30 grutto’s/ 100 ha;

rood – dichtheid lager dan 10 grutto’s/ ha. In de laatste kolom is het percentage

noodzakelijk kuikenland berekend. Uitgangspunt is het gegeven, dat 1,4 ha per

paar nodig is voor de opgroei (45): groen – oppervlakte kuikenland voldoende; geel

– voldoende t.o.v. kolom 8 en onvoldoende t.o.v. kolom 9; rood – oppervlakte

onvoldoende.
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De Alde Delte 
Beetsterzwaag 0 0 0 250 0 139 8 6 29 29 
De Janssenstichting     0 271 19 5 36 19 
Nij Beets 508 508 508 678 0 250 13 3 27 15 
Tijnje 1 0 177 11 0 11 9 
Tijnje 2 

269 269 269 321 
0 71 10 7 51 100 

Terwispel 458 458 458 257 0 293 24 3 28 13 
De Ripen     0 133 6 0 8 8 

Agrarisch belang Terschelling 
Totaal ANV 0 0 1.210 1.210 690 707 33 15   

Tjongervallei 
De Vogelweide     88 91 80 44 9 14 
Noardside 0 500 500 350         

Tusken Boarn en Swette 
Totaal ANV 992 351 351 420 435 485 17 12 47 14 

Tusken Skarren en Marren 
 A St Johannesga-Rotsterhaule      487 503 12 6 137 38 
 B Oudehaske Zuid Feanskieding/ Rottum      150 160 14 5   
 B Oudehaske Zuid parel 1      9 58 13 3 10 24 
 B Oudehaske Zuid zuid van Rottum      51 60 15 15   
 C Oudehaske Noord      179 210 10 2 29 19 
 G Goingarijp/Akmarijp/Terkaple      0 70 13 6 8 16 
 H Toppenhuizen      52 52 16 5 6 16 
 I De Brijpot Vegelingsoord      61 154 5 2 23 21 
 J Snikzwaag      19 29 29 0 9 43 
 L Ouwsterhaule      0 294 7 3 26 12 
 M Miedema Natuurlijk      0 55 7 0 5 13 
 N Woudfennen      0 101 11 5 5 7 
 O Haskerhorne      0 107 23 12 18 23 
Delfstrahuizen 511 511 511 511       

Totaal ANV 511 511 1.811 2.486       
Tusken Sleatergat en Wellesleat 

Totaal ANV 973 973 973 973 34 953 12 4 114 17 
Tusken Tsjûkemar en Tsjonger 

Totaal ANV 0 0 0 535 466 466 15 5 45 14 
Weststellingwerf 

 A De Ontginning      540 586 3 1 23 5 

#
#

 
   

  
   

  

 

 
   

 

   
 

 
           

 B Oldetrijne      264 263 5 3 22 12 
 C Oldetrijne Noord      0 188 0 0 5 4 
 D Gracht      0 103 71 71 0 0 
 E Langelille      0 108 4 4 2 3 
 F Lindedijk      0 111 6 4 2 3 
 G Sonnega      0 146 8 5 14 13 
 H Nijelamer      0 361 8 5 12 5 
 H Parel Postma      43 43 17 0 3 10 

Totaal ANV 0 500 500 545       
Ameland 

West     234 248 99 37 216 100 
Midden     43 54 100 78 44 100 
Oost     163 176 95 47 133 100 

Totaal ANV 0 1.000 1.000 1.000       
Fûgelfrij 

Totaal ANV 0 0 0 300 548 928 10 8 51 8 
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Tusken Slinke en Slachte (vh de Greidhoeke) 
Tzum 1     0 222 10 5 77 49 
Tzum 2     0 96 6 4 22 32 
Hilaard Easterein Rien     56 489 7 3 52 15 
Easterlittens - Hinnaard - Britswerd     0 253 19 15 166 92 
Easterein, Wommels, Iens     3 142 5 2 121 100 
De Súdhoeke     104 311 15 7 95 43 
Bolsward     55 215 19 13 56 36 
Kubaard     265 451 8 2 69 21 
Lollum     59 553 9 5 87 22 
Spannum/Winsum e.o.     10 403 8 7 65 23 
Boazum      11 109 13 0 21 27 

Totaal ANV 2.264 2.264 2.264 2.650       
It Bûtlan 

Jirnsum West 457 457 457 457 294 294 11 5 45 21 
Jirnsum East 161 161 161 161 99 99 11 11 58 82 
Warten East 33 39 39 9 26 93 
Warten West 

747 747 747 747 
75 130 9 7 32 34 

Goingahúzen     201 234 14 7 55 33 
Soarremoarre     203 353 2 0 88 35 
Warstiens     96 148 4 0 55 52 
Sibrandabuorren     312 399 3 1 42 15 
Nes 1.062 1.062 1.062 1.062         

Totaal ANV 2.427 2.427 2.427 2.427       
Tusken Mar en ’t Reid 

Totaal ANV 0 0 0 1.000 0 345 7 0 85 35 
Kuststripe 

Workumerwaard  50 400  479 490 66 53 239 68 
Warkum Ferwâld     35 42 34 19 17 57 
Warkumermar 1.000 1.000 1.000  62 68 8 8   
Parregea Ferwâld Gaast     201 201 18 15 51 36 
Tsjerkwert Allingawier     108 251 21 5 61 34 
Exmoarre Longerhou     0 190 5 5 25 18 
Wûns     0 142 3 3 13 13 
Makkumer Noardermar     0 186 18 3 27 20 

Totaal ANV 1.000 1.050 1.400 2.000       
Om 'e Koaien 

Raard e.o.     13 123 47 22 93 100 
Reitsum e.o.     0 29 76 16 35 100 
Ginnum e.o. 195 195 195 250 19 86 83 55 65 100 
Hallum – Wanswert     13 78 58 23 80 100 
Zuidermieden – Hallum     8 111 92 30 43 54 
Stiens e.o.     0 51 63 25 50 100 
Hallum 179 179 179 179         

#
#

 
   

  
   

  

 

 
   

 

   
 

 
           

Holwert 95 95 95 95         
Totaal ANV 469 469 469 524       

Tusken Marren en Fearten 
Totaal ANV 0 0 350 427 400 416 2 0 66 22 

Bosk en Greide 
Totaal ANV     0 57 39 10 11 27 

Grien Brongergea 
Totaal ANV     0 0 0 0   

Gooiumerpolder 
Totaal ANV     8 346 18 3 47 19 

 
             
              
             

            
  

               
             
              
             
             

  
            
            
            
            

             
            

           
           

            
 

            
 

           
            
           

            
            

           
            

  
            

 
                  

              
#



36 Wurkplan Greidefûgels 

#
#

 
   

  
   

  

 

 
   

 

   
 

 
           

             
            

    
            

   
            

  
            

 
            

BoerenNatuur 
 Dronryp      16 202 27 11 53 36 
 Griene dyk      38 201 70 49 84 59 
 Peins      0 156 19 8 0 0 

Totaal ANV 0 0 400 500       
Natuerkoöperaasje Baarderadiel 

 Hoptille/ Hesenser mar      28 50 68 26   
 Klaeiterp      19 104 15 2 7 9 
 Los beheer      7 20 100 81 8 56 
 Meamert      0 9 65 65 10 100 
 Wammerterpolder      20 37 100 78 13 49 

De Fjûrlannen 
Deelgebied 1.1     266 266 13 12 44 23 
Deelgebied 1.2     306 319 13 1 33 14 
Deelgebied 1.3     27 20 47 0 6 42 
Deelgebied 1.4     107 107 5 0 16 21 
De Lytse Deelen 100 0 0 0 0 138 18 13 13 13 
Polder Gersloot     21 116 15 15   
Weidevogelrijk     115 115 3 0 34 41 
Lûnberterkrite     163 169 14 4 13 41 

Totaal ANV 971 971 971 1.300       
Gagelvenne 

Totaal ANV     0 42 20 0 15 100 
Guozzekrite 

Jouswierpolder     184 214 15 5 46 30 
Jister Opfeart     98 114 21 5 29 36 
Tibma     165 144 4 2 9 9 
Eanjumer Kolken     325 266 46 19 62 17 
De Kouwen     17 149 14 5 10 9 
Hiaure     0 321 10 4 59 26 

Totaal ANV 0 0 0 1.500       
WTL Beheer 

Totaal ANV     0 306 5 1 39 18 
 
Ikkerwâld (vh. VALD Oast & West) 149 0 0 0         

Totaal  18.110 21.288 25.849  34.054  15.097 31.706 19 8 >6.190  
#

#
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(DLG 2011) 
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5.3. ■ Kosten

De begroting heeft het werkplan grotendeels gevolgd. In totaal zijn er meer mid-

delen aan weidevogelbescherming besteed dan in het werkplan was geraamd. De

beschikkingen en betalingen liepen in de tijd soms uit door verlate jaarverslagen of

ontvangen facturen. Zo heeft het predatieonderzoek vanwege de gevoeligheid van

het onderwerp en de complexiteit vertraging opgelopen en is in 2010 afgerond. De

resultaten van dit onderzoek zijn in deze evaluatie meegenomen. De regie over de

uitvoering van het werkplan weidevogels werd uitgevoerd door een hiervoor vri-

jgestelde medewerker van de provincie. Deze functie is bekostigd uit het in het

werkplan geraamde budget. Sinds 2010 loopt dit via de afdeling PPLG. De uitvoer-

ing van de vrijwillige weidevogelbescherming loopt via de BFVW. Hiervoor is een

prestatieovereenkomst aangegaan. Ook de taken van BoerenNatuur zijn vast-

gelegd in een prestatieovereenkomst.

Het ringonderzoek is (nog) niet uitgevoerd. De post Monitoring is bekostigd uit het

reguliere budget voor monitoring van de provincie. Ook is de extra monitoring
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voor de kievit uitgevoerd. De inrichtingsmiddelen zoals voor hogere peilen, plas-

dras, footdrains (brede greppels met plas–dras peil) en flauwe sloottaluds zijn voor

95% besteed. De provinciale Vliegende Euro regeling valt buiten de

Subsidieregeling Natuur en Landschap en is opgenomen in het pMJP. In 2008 is deze

regeling gewijzigd. Sinds die tijd worden naast grutto en tureluur ook andere wei-

devogels opgenomen in de regeling. Ook is de regeling uitgebreid met maïsland en

akkervogels op grasland. Per jaar staat voor de Vliegende Euro’s een bedrag van €

60.000 per jaar. Op 1 januari 2011 was hiervan bijna € 175.000 beschikbaar gesteld. 

Daarnaast is vanuit het toenmalige ministerie van LNV driemaal een subsidiebedrag

ontvangen van respectievelijk 1.2, 1.7 en 1.4 miljoen euro. Deze bijdrage kwam

voort uit amendementsgelden naar aanleiding van een drietal moties van CDA en

PvdA in de Tweede Kamer om € 6 miljoen extra te reserveren voor weidevogels.

Deze middelen dienden besteed te worden aan de uitvoering van opkrikplannen

voor weidevogelreservaten en skriezekriten. Hierdoor konden ook onderdelen van

het werkplan geïntensiveerd en uitgebreider uitgevoerd worden. Deze middelen

zijn in hun totaal benut. Na drie jaar is aan deze middelen een eind gekomen. Om

de lopende aanpak niet in één keer stop te zetten is de provincie Fryslân met de

betrokken terreinbeherende organisaties overeengekomen extra budget voor wei-

devogelbeheer beschikbaar te stellen voor Fryslân. Dit ter overbrugging naar de

inwerkingtreding van de Subsidieregeling Natuur en Landschap waarbinnen extra

inzet voor weidevogelbescherming is opgenomen. Naast een eigen bijdrage van €

60.000 van de zijde van de TBO’s vult de provincie dit bedrag aan tot € 250.000

(incl. BTW). Afgesproken is dit bedrag vooral te gebruiken voor de continuering van

de inzet van weidevogelhulpen, omschakeling van investeringsprogramma naar

beheerprogramma en voor ondersteunende activiteiten.

Tabel 3. De kosten (in kEuro) gemoeid met het provinciale weidevogelbeleid.

Opmerkingen: 

1. Vliegende €€’s : het totaal bestede bedrag dat hier genoemd staat (€ 170.000)

betreft de besteding tot en met mei 2010. De werkelijke besteding valt hoger uit.

2. Compensatiefonds: dit betreft alleen de bijdragen uit het provinciale fonds voor

Newtonpark, de Haak om Leeuwarden en Zuidlanden. Inbegrepen hierbij zijn de karte-

ringen voor de compensatie, beheer Hempensermar, Adres Onbekend en Onderzoek.

Onderdeel 2007 2008 2009 2010 totaal

begroot besteed begroot besteed begroot besteed begroot besteed begroot besteed

uitvoering werkplan weidevogels 250 170 250 240 250 310 250 250 1.000 970

waarvan: 

BoerenNatuur                140 140 140 140 140 140 140 140 560 560

BFVW 90 20 90 90 90 160 90 90 360

360

internationaal ringonderzoek 10 0 10 0 10 0 10 10 40 10

extra monitoring kievit 10 10 10 10 10 10 10 10 40 40

Regie Weidevogels 50 50 50 50 50 50 50 50 200 200

SANL 75 63 75 70 115 130 110 110 375 373

Vliegende euro’s 60 60 60 60 240 170

Monitoring WMF 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100

Inrichting 50 0 50 50 50 60 50 60 200 170

Skriezekriten & reservaten 1.200 1.210 1.700 1.730 1.450 1.435 350 350 4.700 4.725

Compensatiefonds 300 55 300 60 300 90 300 130 1.200 335
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Om te achterhalen of de uitvoering van het Weidevogelwerkplan op algemene

instemming kan rekenen of dat de uitvoering op onderdelen moet worden aange-

past zijn zowel een internetenquête als een 13-tal interviews afgenomen. Dit is

gedaan vanuit de achtergrondgedachte dat de doelen goed en duidelijk kunnen

zijn geformuleerd en daaruit afgeleide acties goed kunnen zijn uitgevoerd, terwijl

de resultaten vervolgens niet voldoende blijken te zijn of niet als voldoende worden

beoordeeld. In dat geval kan het aantal acties worden opgeschroefd, of de aard van

de acties worden aangepast. Ook kunnen de doelen worden aangepast. In dat geval

volstaan de doelstellingen van het huidige werkplan niet meer en zal een nieuw

werkplan met aangepaste doelen moeten worden opgesteld. 

Percepties werkplan,
weidevogelbeleid en predatie

6
HOOFDSTUK
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6.1. ■ Resultaten internetenquête

Op de vraag of men ook al kennis had van het Werkplan Weidevogels vóór deze

enquête, antwoordde 22,1% (36 personen) ‘veel kennis’, 54,0% (N= 88) ‘weinig ken-

nis’ en 23,9% (N= 39) ‘geen kennis

Was het werkplan helder ten aanzien van doel, uitvoeringsstrategie en tijdspad?

Van de 124 respondenten vond 36,3% het werkplan helder, 8,1% vond het niet hel-

der en 55,6% had er geen mening over.

Heeft het werkplan ook al effect gehad in relatie tot de gestelde doelen? 25% vond

van wel, 18,5% vond dat niet en 56,5% had hierover geen mening. 

Kunnen en moeten de samenwerkende organisaties met de in het Werkplan

beschreven acties van hoofdstuk 3 onverkort doorgaan tot 2013 om de doelen van

2020 te halen? Op deze vraag antwoordde 75% bevestigend en 15,3% ontkennend.

Samenvoeging scores enquête

In de internetenquête zijn een groot aantal vragen voorgelegd. Daarop kon worden

geantwoord door een van zes mogelijkheden aan te kruisen: (1) ‘helemaal mee

oneens’, (2) ‘mee oneens’, (3) ‘neutraal’, (4) ‘mee eens’, (5) ‘helemaal mee eens’ en

(6) ‘geen mening/ weet niet’. Bij de verwerking in de hier volgende tabellen zijn de

beide categorieën (1) en (2) ‘oneens’ bij elkaar gevoegd evenals de beide cate-

gorieën (4) en (5) ‘eens’, de categorieën (3) ‘neutraal’ en (6) ‘geen mening/ weet

niet’ (= overig) zijn apart gebleven. De score in de laatste kolom is bepaald door de

percentages van ‘eens’ en ‘neutraal’ op te tellen en te delen door 10. 

Scores lager dan 5 zijn rood gekleurd, 

tussen 5 en 7 geel

en vanaf 7 en hoger groen

Oneens Eens Neutraal Overig Score

De Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) biedt voldoende 28,8 17,8 19,6 33,7 3,7

beleids-instrumenten voor het behoud van een goede weidevogelstand.

Ik verwacht behoud en/of toename van de weidevogelstand in de nabije 28,2 15,3 23,3 33,1 3,8

toekomst als gevolg van de in het Werkplan beschreven inspanningen.

Het proces om het beschikbare geld voor de vrij inzetbare hectares alleen in 9,8 23,3 21,5 45,4 4,5

te zetten voor de gebieden met de grootste kansen (skriezekriten) loopt goed.

Het extra geld in de periode 2007-2010 om het weidevogelbeheer een 11 27 20,9 41,1 4,8

extra impuls te geven is goed besteed.

Uit de beantwoording van een aantal algemene vragen blijkt dat verbeteringen in

de regeling SNL worden gewenst. Men vindt dat het proces om te komen tot

gerichte inzet van de provinciale middelen in de gebieden met de grootste kansen

moet worden verbeterd. Ook waren de geënquêteerden niet overtuigd van een

goede besteding van de pilotgelden in de afgelopen jaren. Dit vraagt om gerichte

aandacht.
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Organisatie en communicatie

Op dit onderdeel zijn 10 stellingen voorgelegd. Opvallend was dat men het in 9 van de

10 gevallen relatief meer eens dan oneens was met de geponeerde stelling. Men was

goed te spreken over de provinciebrede samenwerking en afstemming met een goed

functionerend kennisnetwerk en een effectieve en efficiënte inzet van middelen.

Alleen de stelling over het goede functioneren van de landelijke en internationale

samenwerking werd relatief vaak afgewezen. De (inter)nationale samenwerking

lijkt niet naar behoefte te verlopen. Dit kan mogelijk worden opgepakt in de

Europese context van ‘farmland birds’ met aanknopingspunten ten aanzien van de

doorlopende achteruitgang van de biodiversiteit op het Europese platteland. Ook

scoorde de inzet van Plattelânsprojecten beneden de maat. 

Verder was men opvallend vaak neutraal over of onbekend met de effectiviteit en

efficiëntie van de provinciale inzet en het in voldoende mate organiseren van

expertmeetings. 

Oneens Eens Neutraal Overig Score

De provincie is voldoende op zoek gegaan naar samenwerking met 12,3 5,5 20,9 51,3 2,6

andere Europese lidstaten.

De landelijke en internationale samenwerking functioneert goed. 41,7 9,2 30,1 19,0 3,9

Bij Plattelânsprojecten heeft men de gebiedsgerichte benadering 11,0 19,6 23,9 45,4 4,3

voor weidevogelbescherming versterkt.

U bent tevreden met de organisatievorm van het weidevogelbeleid 12,3 31,9 26,4 29,4 5,8

in Fryslân.

Provincie, BoerenNatuur en BFVW hebben zorg gedragen voor goede 21,5 32,5 29,4 16,6 6,2

onderlinge prestatieafspraken.

Er is voldoende samenwerking ontstaan tussen boeren, natuur- 31,3 44,8 22,1 1,8 6,7

beschermingsorganisaties en vrijwillige weidevogelbeschermers.

De provincie heeft de effectiviteit van de maatregelen die zijn vastgelegd 20,9 24,5 42,9 11,7 6,7

in het weidevogelbeleid voldoende gemonitord.

Er is een breed gedragen en goede provinciebrede afstemming van de 25,2 46,6 24,5 3,7 7,1

weidevogelstrategie tot stand gekomen.

De samenwerking, communicatie en kennisuitwisseling zijn versterkt door 14,1 44,2 27,6 14,1 7,2

het kennisnetwerk en expertmeetings.

De provincie heeft zorg gedragen voor een effectieve en efficiënte inzet 20,9 39,3 32,5 7,4 7,2

van middelen voor de weidevogelbescherming, organisatie, communicatie 

en prestatieafspraken met BoerenNatuur en BFVW.

Er zijn voldoende expertmeetings georganiseerd. 11,7 37,4 36,2 14,7 7,4

Er zijn voldoende goede randvoorwaarden voor een samenwerking met 17,8 42,9 33,1 6,1 7,6

betrokken organisaties tot stand gekomen.

Er is een goed functionerend kennisnetwerk ontstaan. 16,6 43,6 33,1 6,7 7,7

Weidevogelbescherming in de skriezekriten

Opnieuw was men het relatief vaker eens dan oneens met de 18 voorgelegde stel-

lingen (17x). Men had weinig zicht op de inzet op kwaliteitsverbetering in het expe-

riment Gaasterland. Daar moet aan gewerkt worden. Ook was men het oneens met

de stellingen over (1) het behalen van een minimale gruttodichtheid van 15 paar/

100 ha, (2), (2) het voldoende tot stand komen van mozaïekbeheer, (3) het daad-

werkelijk beëindigen van ineffectieve beheersovereenkomsten, en (4) het op tijd

afsluiten van prestatieovereenkomsten tussen provincie en betrokkenen. Dit

behoeft dus verbetering.



Hoofdstuk 6 41

Overigens was men het vaak eens met de stelling dat (1) mozaïekbeheer het uit-

vliegsucces sterk verbetert, (2) er sprake is van daadwerkelijke samenwerking tussen

boeren, vrijwilligers en natuurbeheerders en van professionele samenwerking tus-

sen provincie, BoerenNatuur en agrarische natuurverenigingen. Ook is men over het

algemeen van mening dat (3) de BFVW goed zorg draagt voor de nazorg in de

skriezekriten, (4) voldoende nestbescherming tot stand is gekomen, en (5) de pro-

vincie meer geconcentreerd geld en beheersmaatregelen inzet in de meest perspec-

tiefvolle weidevogelgebieden. Verder was men relatief vaak neutraal over of onbe-

kend met (1) voldoende inzet op kwaliteitsverbetering voor het weidevogelbeheer

in het experiment Gaasterland, (2) het tijdig afsluiten van prestatiecontracten met

de eigen organisatie, en (3) het in overeenstemming brengen van de eigen organi-

satie met de kwalificatievoorwaarden uit het provinciale Natuurgebiedsplan SNL.

Hier is dus nog wel winst te boeken.

Oneens Eens Neutraal Overig Score

Bij het experiment Gaasterland is voldoende ingezet op kwaliteits- 7,4 5,5 24,5 62,6 3,0

verbetering voor het weidevogelbeheer.

Binnen de gebieden van de skriezekriten bestaat een minimale grutto- 22,1 25,2 18,4 34,4 4,4

dichtheid van 15 broedparen per 100 ha.

Het mozaïekbeheer is binnen de skriezekriten voldoende tot stand gekomen. 23,9 29,4 18,4 28,2 4,8

De provincie heeft daadwerkelijk ineffectieve beheersovereenkomsten 10,4 26,4 21,5 41,7 4,8

beëindigd na afloop van de subsidiebeschikking.

De provincie heeft op tijd prestatiecontracten afgesloten met uw organisatie 14,7 20,2 28,8 36,2 4,9

over de inzet en gewenste resultaten voor weidevogels.

Binnen de gebieden van de skriezekriten is voldoende openheid en rust. 24,5 28,8 21,5 25,2 5,0

Er zijn voldoende prestatieovereenkomsten tussen BFVW, BoerenNatuur, 19,0 22,7 29,4 28,8 5,2

natuurbeschermers en skriezekriten over inzet en gewenste resultaten tot 

stand gekomen.

De beheersgebieden (1:1 begrensd) en natuurgebieden met weidevogel- 11,7 31,3 22,1 35,0 5,3

doelstelling liggen hier binnen.

In uw skriezekrite/ agrarische natuurvereniging is de organisatie in over- 1,2 31,3 24,5 42,9 5,5

eenstemming gebracht met de kwalificatievoorwaarden zoals opgenomen 

in het Natuurgebiedsplan Fryslân.

De natuurbeschermingsorganisaties zijn sterk betrokken bij de skriezekriten. 19,0 29,4 27,6 23,9 5,7

Binnen de skriezekriten wordt voldoende aansluiting gezocht bij natuur- 11,7 31,3 27,0 30,1 5,8

gebieden met een weidevogeldoelstelling.

De noodzakelijke nestbescherming is binnen de skriezekriten voldoende 13,5 40,5 18,4 27,6 5,9

tot stand gekomen.

De provincie heeft geld en beheersmaatregelen meer geconcentreerd ingezet 9,2 40,5 22,7 27,6 6,3

in de meest perspectiefvolle weidevogelgebieden.

De BFVW draagt goed zorg voor de vrijwillige weidevogelbescherming binnen 11,0 45,4 20,9 22,7 6,6

de skriezekriten.

De voorlichting van BoerenNatuur over goed mozaïekbeheer binnen de 6,1 48,5 19,0 26,4 6,8

skriezekriten is waardevol (geweest).

Provincie, BoerenNatuur en agrarische natuurverenigingen hebben een 9,2 39,3 31,9 19,6 7,1

professionele samenwerking tot stand gebracht.

Er vindt daadwerkelijk samenwerking plaats tussen boeren, vrijwilligers en 6,1 59,5 16,6 17,8 7,6

natuurbeheerders in de skriezekriten.

Mozaïekbeheer verbetert het uitvliegsucces sterk. 9,8 64,4 12,3 13,5 7,7
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Weidevogelbescherming buiten gebieden van de skriezekriten

Men was het relatief vaak oneens met de stelling dat de regeling Vliegende Euro’s

voldoende resultaten opleverde. De regeling moet nog eens goed doorgesproken

worden op doelmatigheid. Verder ontbreekt het ook duidelijk aan een goed wer-

kend protocol in relatie tot de weidevogelbescherming onder het regime van de

Flora- en faunawet vanuit de georganiseerde Friese landbouw. En velen vinden dat

boeren en LTO-Noord niet voldoende hun verantwoordelijkheid hebben genomen

om (naast nestbescherming) de overlevingskansen van weidevogelkuikens te vergro-

ten. Men was wel tevreden over de inzet van de provincie ten aanzien van het

behoud van de Friese traditie van het zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren.

Oneens Eens Neutraal Overig Score

De regeling Vliegende Euro’s levert voldoende resultaat op. 18,4 12,9 23,3 45,4 3,6

De georganiseerde Friese landbouw heeft een goed werkend protocol in 

relatie tot de weidevogelbescherming ontwikkeld voor de goede landbouw-

praktijk, zodat de Friese boeren er nu voldoende naar handelen. 35 14,1 30,1 20,9 4,4

De regeling Vliegende Euro’s is doelmatig ingezet. 12,3 25,2 20,9 41,7 4,6

De boeren en LTO-Noord hebben voldoende hun verantwoordelijkheid 35,6 21,5 27 16 4,8

genomen om (naast nestbescherming) de overlevingskansen van weide-

vogelkuikens te vergroten.

De BFVW heeft voldoende inspanning geleverd om de vliegende euro’s zo 12,3 36,8 16,6 34,4 5,3

goed mogelijk in te zetten in samenhang met natuurgebieden, beheers-

gebieden en pakketten voor vrij inzetbare hectares.

De BFVW heeft zich voldoende ingezet voor beschermingsactiviteiten 17,2 46,6 17,2 19,0 6,4

(waaronder bescherming weidevogelkuikens) buiten de Skriezekriten.

De provincie heeft zich voldoende ingezet om ruimte te houden voor de 16,0 63,8 14,7 5,5 7,8

Friese traditie van het zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren, 

omdat de inzet van vrijwilligers voor de weidevogelbescherming hiervan 

afhankelijk is.

Weidevogelbeheer in natuurgebieden en beheersgebieden

Er bleek weinig instemming met de stelling, dat er voldoende aandacht is geweest

voor effectief graslandbeheer op de boezemlanden ten behoeve van vooral de zeer

kritische weidevogelsoorten. Wel was men te spreken over de inzet om weidevogel-

gebieden voor 2010 ingericht te krijgen.

Oneens Eens Neutraal Overig Score

In de afgelopen periode is voldoende aandacht geweest voor effectief 24,5 7,4 27,6 40,5 3,5

graslandbeheer op de boezemlanden, waardoor de zeer kritische weide-

vogelsoorten minder onder druk zijn komen te staan.

De terreinbeheerders hebben met het uitvoeren van de opkrikplannen 33,7 22,7 22,1 21,5 4,5

voldoende inspanning geleverd voor het behoud van weidevogels.

BoerenNatuur heeft binnen de skriezekriten bloemrijke graslanden voldoende 19 21,5 30,1 29,4 5,2

gepromoot.

Er is voldoende impuls gegeven om onderhanden zijnde weidevogelgebieden 20,2 27 23,9 28,8 6,1

voor 2010 ingericht te krijgen.
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Verbetering omgevingsfactoren van weidevogels

De enquête leverde hier een duidelijk beeld, dat de inspanningen omhoog moeten

om (1) de gebieden met openheid en rust adequaat te beschermen of herstellen, (2)

effectieve predatiereducerende activiteiten, (3) gunstige omgevingsfactoren voor

weidevogels in stand te houden, en (4) meer of betere projecten voor gunstig

waterbeheer in agrarisch gebied t.b.v. weidevogels. Gemeentes, Provincie en

Wetterskip hebben hier nog een taak.

Oneens Eens Neutraal Overig Score

Uw gemeente heeft zich voldoende ingespannen om via het bestemmings- 55,8 6,7 17,2 20,2 2,4

plan of via een landschapsbeschermingsplan de gebieden met openheid en 

rust adequaat te beschermen of herstellen.

De predatiereducerende activiteiten zijn op dit moment voldoende op maat 63,8 9,8 17,2 9,2 2,7

en voldoende gevarieerd.

De maatregelen om predatiedruk te verminderen hebben het gewenste 52,8 12,3 22,1 12,9 3,4

effect bereikt.

Het Wetterskip (waterbeheer) heeft zich voldoende ingezet om gunstige 46,6 13,5 25,8 14,1 3,9

omgevingsfactoren voor weidevogels in stand te houden.

Het Wetterskip heeft zich voldoende ingezet/ meegewerkt aan projecten voor 37,4 17,8 28,2 16,6 4,6

gunstig waterbeheer in agrarisch gebied t.b.v. weidevogels.

De provincie heeft voldoende ingezet op het in stand houden van gunstige 42,3 19,0 27,6 11,0 4,7

omgevingsfactoren (bv. openheid, rust) voor weidevogels.

De maatregel om het verlies van weidevogelgebieden te compenseren werkt 23,9 34,4 24,5 17,2 5,9

voldoende.

De wildbeheereenheden hebben zich voldoende ingezet om de predatie- 23,9 34,4 24,5 17,2 5,9

druk binnen de skriezekriten te verminderen.

Monitoring, onderzoek en projecten 

Er bleek veel onbekendheid met het in 2009 afgeronde Interreg-project ‘Farmers 4

Nature’. Ook kende men de beide onder F4N ontwikkelde computermodellen slecht:

(1) de bedrijfseconomische modellen voor het boeren met weidevogels op de websi-

te van Nij Bosma Zathe en (2) de Beheer op Maat module van Alterra. Verder blij-

ken er niet voldoende onderzoeksvoorstellen ingediend en gesteund en moeten de

inspanningen voor het ringen van jonge weidevogels omhoog. Het verzamelen en

doorgeven van informatie door alle betrokken organisaties kan rekenen op instem-

ming en ook de inzet van het weidevogelmeetnet Friesland met betrekking tot de

‘ALARM’-methode wordt waarderend ontvangen.

Oneens Eens Neutraal Overig Score

De resultaten van het Friese deel van het Farmers 4 Nature project 18,4 8,0 9,2 64,4 1,7

(Skries 4 You) zijn mij bekend.

De onder Farmers 4 Nature ontwikkelde modellen werken naar mijn 4,3 5,5 16,6 73,6 2,2

tevredenheid.

Vanuit het provinciale weidevogelplatform en het SANL zijn voldoende 4,9 14,1 25,2 55,8 3,9

onderzoeksvoorstellen ingediend en door de provincie gesteund.

De inspanningen van de provincie en het Vogeltrekstation Nederland om 8,6 9,8 26,4 55,2 3,6

jaarlijks meer jonge weidevogels geringd te krijgen levert voldoende resultaat op.

De provincie heeft voldoende aandacht gevraagd bij LNV voor de ontwikkeling 14,7 30,1 21,5 33,7 5,1

van de weidevogelaantallen.

Verspreidingsgegevens van weidevogels zijn voor mij toegankelijk geworden. 17,8 33,1 28,2 20,9 6,1
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Oneens Eens Neutraal Overig Score

De werkzaamheden van het Weidevogelmeetnet Friesland zijn effectief. 9,2 36,8 28,2 25,8 6,5

De rapportages en voorlichting van het Weidevogelmeetnet Friesland leveren 10,4 35 30,1 24,5 6,5

mij de juiste en gewenste informatie.

Bij de bij mij bekende organisaties wordt bij het verzamelen van de weide- 11,7 55,8 11,0 21,5 6,7

vogelgegevens ook de ‘ALARM’-methode toegepast.

De rol van het Weidevogelmeetnet Friesland heeft zich daadwerkelijk meer 4,9 51,5 19,0 24,5 7,1

toegespitst op de methode ‘ALARM’ en het analyseren van de effectiviteit van 

het weidevogelbeheer.

Weidevogelgegevens worden op dit moment door alle betrokken organisaties 6,1 54,6 19,0 20,2 7,4

- binnen en buiten de skriezekriten - verzameld en aan de provincie doorgegeven.

6.2. ■ Interviews

In 13 gesprekken van 2-3 uur komt veel boven. De verslagen van de interviews zijn

uitgebreid weergegeven in het later te verschijnen Bijlagenrapport. Hier volgt een

samenvatting van de belangrijkste conclusies.

Van de ondervraagde personen waren enkelen direct betrokken geweest bij het

opstellen van het werkplan. De overigen hadden er indertijd indirect mee te maken

gehad of later mee te maken gekregen. De betrokkenheid kwam ook regelmatig

voort uit passie voor weidevogels. 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, probleemhouderschap, doelen en samenwerking

Over de verantwoordelijkheid ten aanzien van het werkplan was iedereen het wel

eens dat deze primair bij de provincie lag. Wel was er sprake van een sterk gevoelde

mede-verantwoordelijkheid voor het realiseren van dit werkplan vooral ten aanzien

van de eigen onderdelen, niveaus en onderdelen. In het verlengde hiervan, werd

het probleemhouderschap ook sterk –in onderlinge afhankelijkheid- gedeeld: bij de

provincie (vanwege regie, aansturing en het realiseren van het eigen beleid), bij de

terreinbeherende organisaties, ANV’s, skriezekriten en pilots (vanwege de hoofd-

doelstelling weidevogels op de eigen gronden). Boeren zijn probleemhouders voor

de aan hen gesubsidieerde percelen en 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. Ook werd gesteld,

dat het serieus nemen van een probleem niet hoeft te leiden tot het adopteren van

het probleemhouderschap. Vrijwel altijd werd gevoeld, dat de betrokken organisa-

ties hadden gefaald, als de –voor hen bedoelde- acties uit het werkplan na volle

inzet en met maximale samenwerking toch mislukten.

De in het werkplan geformuleerde doelen en acties werden beschouwd als goed

afgeleid uit de missie. Dit gold niet voor de kwantitatieve doelen en het tijdspad:

die werden vrijwel unaniem als te ambitieus beoordeeld: de verdere achteruitgang

van weidevogelaantallen zal er niet in 2013 mee zijn gestopt. Het wordt een serieus

discussiepunt of die onrealistisch hoge ambitie kan/moet worden gehandhaafd. Te

denken valt aan het intensiveren van acties of het aanpassen van de ambities. 
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De bewaking van de doelen mocht wel wat scherper en strenger met een grotere

rol voor de provincie. Verschillende voorstellen ter verbetering zijn gedaan: jaardoe-

len, betere informatievoorziening, minder vrijblijvendheid, betere kwaliteitsbewak-

ing. In de komende periode moet dit opgepakt. Ook moest de provincie haar

regiefunctie beter oppakken. Een breed spectrum aan klachten werd genoteerd.

Hier ligt een duidelijke taak te wachten, die zowel van de regisseurs als de spelers

veel gaat vragen. Bij die heldere doelen hoort ook een duidelijk begrippenkader.

Het samenspel tussen de organisaties is in de afgelopen jaren sterk verbeterd en de

inzet op samenwerking sterk gegroeid. Per organisatie is nog wel het een en ander

te doen, maar men was tevreden over het sterk gegroeide gevoel van gemeen-

schappelijkheid. Op veel onderdelen zijn verbeterpunten aangedragen. Een wezen-

lijk punt bleek, dat vanuit het duurzaamheidstreven in Fryslân nog verschillende

potentieel belangrijke partijen ontbreken: gemeentes, zuivelindustrie, LTO, FBE en

de WBE’s. Ook werd verschillende malen naar voren gebracht, dat de ecologische

randvoorwaarden toch nog te weinig de basis zijn voor beleid en beheer.

Opzet werkplan

Vrijwel alle bevraagden vonden de opzet van het werkplan langs zes lijnen op

hoofdlijnen goed: (1) organisatie & communicatie, (2) extra inzet in gebieden met

de grootste kansen (skriezekriten), (3) weidevogelbescherming buiten de skriezekri-

ten, (4) weidevogelbeheer in natuur- en beheersgebieden, (5) verbeteren omge-

vingsfactoren weidevogelbeheer en (6) monitoring en onderzoek.

Organisatie en communicatie

Ten aanzien van de interne organisatie op de provincie waren verschillende van de

voorgenomen acties uit het werkplan gerealiseerd. De inzet van de provincie en de

communicatie naar buiten werd gewaardeerd. Men hoopte wel dat er integraler

gewerkt zou gaan worden door de provinciale afdelingen dan nu het geval was

(voorbeeld openheid landschap versus verplichtingen Boswet). Wel was er onvrede

over de rolverdeling tussen provincie en BoerenNatuur ten aanzien van de uitvoering.

Bij de externe communicatie lijkt de brug tussen praktijk en onderzoek nog niet

geslagen: er is de afgelopen jaren veel kennis gegenereerd, maar die is nog niet

neergedaald. Ook is er nog geen provinciale kenniskring georganiseerd en zijn op

Europees niveau geen acties ondernomen. 

Er hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan ten aanzien van de organisatie en

de communicatie op het gebiedsniveau. Vooral het organiseren van skriezekriten

blijken een goede formule te zijn geweest, waardoor veel betrokkenen uit hun iso-

lement zijn gehaald en er meer is gaan gelden dan het ondernemersbelang. Gezien

het grote aantal naar voren gebrachte verbeterpunten is hier de komende jaren

nog wel het een en ander te doen. Veel van die punten hebben te maken met pro-

fessionalisering, uitbreiden van de organisatie en meer doelgerichte communicatie.

Vrij inzetbare hectares

De beperking van het gebruik van vrij inzetbare hectares tot gebieden met voldoen-

de perspectief en het verdwijnen van de ‘pretpakketten’ is positief beoordeeld. De

versnippering is afgenomen en er is meer aandacht gekomen voor duurzaamheid en
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samenhang. Aan de begrenzing van kerngebieden wordt nu jaarlijks in de natuur-

beheerplannen aandacht gegeven. Niemand van de geënquêteerden verlangde

terug naar de oude situatie van het vrijwel overal kunnen afsluiten van beheers-

overeenkomsten. Ook heeft er een efficiencyslag in relatie tot de kerngebieden

plaats gevonden. Het ruimtelijk gebruik van gebieden door de vogels is een belang-

rijke beoordelingsgrondslag geworden. De grote winst is gelegen in het feit, dat de

aandacht is verschoven (1) van het perceels- naar het gebiedsniveau en (2) van nest-

beschermingspakketten naar zwaar beheerpakketten.

Skriezekriten

Bij de selectie van skriezekriten is heel veel werk verzet dank zij de mogelijkheden

geboden door de amendementen in de Tweede Kamer, BoerenNatuur en de inzet

van de provincie. Het heeft geleid tot veel samenwerking in ongeveer 21 skriezekri-

ten. De opgestelde criteria zijn grotendeels toegepast, hoewel de grenswaarde voor

begrenzing van de gruttodichtheid is verlaagd van 15 naar 10 grutto’s per 100 ha.

Die minimumeisen zijn overgenomen in het SNL. Er zijn coördinatoren aangesteld

en mozaïekbeheersplannen opgesteld.

Mozaïekbeheer

Tijdens de interviews werd opgemerkt, dat het mozaïekbeheer een beleids- en een

maatschappelijke context heeft weten te combineren, waardoor (1) gebiedsschaal

en kwaliteit elkaar weten te vinden, (2) het concept in de agrarische wereld goede

invulling heeft gekregen, en (3) de kwaliteit van de betrokken gebieden is gehand-

haafd. Toch waren er ook bedenkingen: (1) een te gemanipuleerde situatie met

teveel eilandjes, (2) de inzet is tanende en (3) de schaal van toepassing is nog niet

groot genoeg. Het mozaïekbeheer lijkt als onderdeel van de gebiedsaanpak een

succesverhaal, omdat het de aantallen op peil weet te houden. Het zou dan ook

minimaal moeten worden toegepast in de resterende goede gebieden en liefst in

combinatie met het creëren van plas-dras situaties. Echter op het creëren van bron-

situaties (broedgebieden van weidevogels waar een overschot aan jongen geprodu-

ceerd wordt) lijkt het helaas niet het antwoord. Ook werd opgemerkt, dat het soft-

wareprogramma 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). 

Het last-minute beheer onder het SNL-stelsel lijkt goed te werken (veel medewerk-

ing onder boeren en betere uitvliegresultaten). Het kan leiden tot verbetering van

het mozaïek, zeker als voldoende flexibiliteit wordt bereikt. Op dit moment is flexi-

biliteit maar beperkt mogelijk. Toch moet vooral aandacht blijven voor de ecologis-

che randvoorwaarden met veel aandacht voor bijvoorbeeld ecologisch gewenste

waterpeilen en voor koeien in het land. Vergoedingen, flexibiliteit, bedrijfsvoering

e.d. komen hoe dan ook op de tweede plaats, want als de vogels geen goede

uitvliegsuccessen kunnen halen, heeft mozaïekbeheer geen toegevoegde waarde en

zijn discussies over flexibiliteit en vergoedingen achterhaald.

Nestbescherming

Omdat bij de nestbeschermingspakketten onder Programmabeheer per nest werd

afgerekend, was het nodig binnen de skriezekriten te weten waar de nesten lagen.
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Dit werk wordt vrijwel altijd door de vrijwillige vogelwachters gedaan.

Verschillende geënquêteerden ontlokt het de reactie dat de nestbeschermingsacti-

viteiten zo slim mogelijk moeten gebeuren en alleen daar waar het echt noodzake-

lijk is, omdat onderzoek heeft laten zien dat het nesten zoeken onder bepaalde

omstandigheden contraproductief kan werken op het broedsucces. Zo hoeven geen

nesten gezocht te worden bij pakketten met een late maaidatum en moeten nesten

eigenlijk niet vaker dan eenmalig worden bezocht vanwege de toenemende preda-

tiekansen. Geconstateerd werd, dat het nazorgwerk nog te veel wordt uitgevoerd

vanuit educatieve en cultuurhistorische achtergronden en nog te weinig vanuit de

bescherming van de weidevogelpopulaties: de BFVW zou actiever op zoek moeten

gaan naar nieuwe en effectieve beschermingsmethoden, die geen extra predatie

opleveren en die kunnen volstaan met minimaal bezoek door de nazorgers.

Bovendien moet het grootschalig kunnen worden ingezet. Onder het nieuwe SNL

moet niet gescoord gaan worden op het aantal aanwezige nesten. De BFVW krijgt

ook steeds meer aandacht voor de kuikenbescherming. Verder is de effectiviteit van

de weidevogelbescherming te verbeteren door de vogelwachter in een onafhanke-

lijker positie ten opzichte van de boer te plaatsen.

Algemene weidevogelzorg

Alle partijen zijn ten aanzien van de algemene weidevogelzorg duidelijk meer tot

elkaar gekomen. Bij de BFVW is een weidevogelcoördinator aangesteld. Deze mede-

werker wordt conform het productplan binnen de BFVW breed ingezet. Voor som-

migen is de taak heel erg duidelijk opgepakt en is er sprake van een duidelijke pro-

fessionalisering. Ook is er veel aandacht voor de jeugd. De nazorgers lijken moede-

loos te worden van de voortgaande achteruitgang en er is sprake van vergrijzing. 

Vliegende euro’s

De regeling Vliegende Euro’s wordt door de BFVW en de wachten onder de aan-

dacht gebracht bij de boeren. Het is belangrijk voor boeren, die geen andere over-

eenkomsten via het SNL-agrarisch hebben afgesloten. Men kan geen subsidies ‘sta-

pelen’. Op dit moment is er wel veel aandacht voor de regeling, maar wordt hij niet

optimaal weggezet. Daardoor komt het beschikbare budget niet op. Mogelijk is de

regeling toch 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 bewerken tijdens broeden kievit). Enkele

suggesties waren: (1) beter inzetten bij extreem hoge concentraties weidevogels, (2)

te gebruiken door de gebiedscoördinatoren.

Opkrikplannen weidevogels

Bij de ontwikkeling van de opkrikplannen voor weidevogels in natuurgebieden wer-

den de problemen helder, waardoor er heel veel is opgepakt. Er is in 3 jaren veel

geoptimaliseerd: gebiedscondities, samenwerkingsprocessen, onderzoek en monito-

ring. Ook is er veel samenwerking geweest met de verschillende gebiedspartijen,

met als gevolg dat er een sterke band is ontstaan binnen en tussen organisaties.

Voor de weidevogelbescherming rond de reservaten is dan ook een sterk middenka-

der gekomen met enthousiaste betrokkenen, waar onder de weidevogelhulpen. Zij

weten de pijnpuntenbestrijding goed op te pakken met aandacht voor kruidenrijk-

dom, maairegime, waterstanden, afwezigheid van rietzomen en bosjes. Bij de pilots

is vanuit BoerenNatuur ook aangedrongen op aansluiting bij de reservaten van de
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tbo’s. Ook is een eerste evaluatie van proces en ontwikkeling van de opkrikplannen

uitgevoerd en in juni 2010 gepresenteerd. Het eindoordeel daaruit is ‘gemengd

positief’. In het voorjaar van 2010 was 74% van de uit te voeren plannen gereali-

seerd. Ook is de jaarlijkse afname in broedaantallen kleiner geworden en bleek er

wat meer diversiteit aan vogels. Maar de broedresultaten blijven nog achter. Dit

moet gevolgd blijven worden en de resterende plannen moeten worden uitge-

voerd. Een punt van kritiek werd nog gehoord, dat met het geld van de opkrikplan-

nen ook (achterstallig) onderhoud is uitgevoerd. Dit had uit de normale exploitatie

kunnen worden betaald. Ook is het wetterskip weinig betrokken bij de plannen.

Nog bestaande problemen bij de Surhuizumer Mieden en de Wynserpolder werden

naar voren gebracht.

Agrarisch natuurbeheer buiten de skriezekriten

Bi j het agrarisch natuurbeheer buiten de skriezekriten 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 weidevogelbeheer 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 heeft nu al vrijwel geen zin meer. Ook het steeds maar achterwe-

ge 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 skriezekriten. Geconstateerd wordt door sommigen, dat het agrarisch natuurbe-

heer buiten de skriezekriten terecht buiten beeld is geraakt. Zelfs vonden enkelen

het prima dat de zogenoemde ‘parels’ uit beeld zijn geraakt, omdat het nooit een

structurele oplossing kon betekenen. Nu moet vooral worden ingezet op de PSNL-

regeling met weidevogelcoördinatoren (en daaronder ANV’s) in de kerngebieden.

Overigens kan agrarisch natuurbeheer in een agrarische hoofdstructuur wel per-

spectief 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’. Een paar geïnterviewden constateerden, dat het agra-

risch natuurbeheer buiten de skriezekriten sterk in ontwikkeling is. Dit is verder niet

toegelicht.

Compensatie

Op ongeveer 30 projecten is de compensatiemaatregel voor weidevogels ondertussen

ingezet. Die inzet is nog redelijk onbekend. Sommigen vonden het een zinvolle rege-

ling, 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 tech-

nocratisch oplossing heeft gekregen: kwaliteit en ruimtegebruik zijn in het weidevo-

gelbeheer niet over te hevelen. Het had alleen zin in potentieel goede gebieden,

waarvoor locale kennis een vereiste is. Beter contact met locale deskundigen is dan

gewenst. De regeling heeft als groot nadeel, dat moet worden geïnvesteerd in

gebieden waar nu vrijwel niets (meer) zit, omdat het moet leiden tot nieuwe vesti-

gingen. Dan is voldoende bescherming op een perspectiefvolle plek absolute nood-

zaak, waardoor effectieve compensatie een zware opgave kan worden. Niet altijd

verloopt het compensatieproces met instemming van alle betrokken instellingen. Als

voorbeeld vonden enkelen dat de gemeente Wymbritseradiel, dat het proces rond
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compensatie slecht is verlopen: de gemeente heeft het deels afgekocht, heeft snel

het bestemmingsplan nog gewijzigd en op de compensatiegrond is het waterpeil

nog verlaagd. Genoemd werd dat de gemeente hier niet als partner is opgetreden

en zich weinig gelegen heeft laten liggen aan de weidevogelproblematiek.

De regeling raakt langzaamaan ingebed in de gebiedsontwikkeling. De compensatie

wordt ondertussen ook opgenomen in de nieuwe verordening RO. De inzet bij de

compensatievraagstukken vraagt de komende anderhalf jaar in ieder geval gerichte

inzet binnen de provincie. 

Waterhuishouding

Bij de beantwoording van de enquête bleek er een duidelijk verschil tussen de

gepleegde en beleefde inzet. De meeste geënquêteerden hadden minder idee over

de gepleegde inzet dan dat deze werd beleefd bij de betrokken instellingen

(Wetterskip en provincie). Hier moet de voorlichting duidelijk verbeteren. Daarom

wordt specifiek aandacht besteed aan wat er is gedaan. Daarna wordt ingegaan op

de beantwoording. 

Wat is er gedaan? Bij de provincie is vanuit het Werkplan 50.000 euro per jaar

beschikbaar voor plas-dras maatregelen en –voor weidevogels- betere begreppeling.

Ook is de SKNL (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) met ingang

van 1 januari 2011 in werking getreden. Bij het Wetterskip is door meer inzet vanaf

augustus 2009 de aandacht voor weidevogels sterk in beweging gekomen. De aan-

pak moet daarmee eenduidiger worden en de communicatie helder. Aanvragen en

plannen waarbij de weidevogelbescherming is betrokken worden met voorrang

behandeld. Het afhandelen van tijdelijke peilverhogingen ten behoeve van weide-

vogels kan via een watervergunning worden afgehandeld met als resultaat kortere

proceduretijd en lagere kosten. Ook is er bij de gebiedsgerichte aanpak een uit te

nodigen aanspreekpunt. Bij het ontwikkelen van de watergebiedsplannen van het

wetterskip worden de agrarische natuurverenigingen uitgenodigd om hun ideeën

en wensen ten aanzien van verbeterd weidevogelbeheer in te brengen. Bij het wet-

terskip is voor de jaren 2009, 2010 en 2011 30.000 euro per jaar gereserveerd voor

het realiseren van peilverhogingen ten behoeve van de weidevogelbescherming.

Daarmee probeert het bestuur ervaring op te doen met het verhogen van het

waterpeil op 1.500 ha. Er komen echter tot nu toe te weinig verzoeken binnen. In

januari 2011 ging het om 51 plannen met 620 ha peilverhoging in voorjaar en/of

zomer.

Samenvatting van de antwoorden. Het denken over het belang van de water-

huishouding bij effectief weidevogelbeheer en –beleid is sterk in beweging

gekomen en staat nu volgens het merendeel van de geënquêteerden hoog op de

agenda. Volgens enkele geënquêteerden heeft het GGOR proces (Gewenst Grond-

en Oppervlaktewater Regime) voor de Kaderrichtlijn Water hierbij zeker geholpen.

Het is duidelijker geworden hoe de waterpeilen voor een goed weidevogelbeleid en

–beheer verbeterd moeten worden. Ook is doorgedrongen dat kleine plasjes en

natte begreppeling een enorm effect kunnen hebben. In de realiteit vond men

echter nog te weinig veranderd. Vele jaren is (vooral in Fryslân) gesteld, dat de wei-

devogelproblematiek vooral om passend beheer draaide en niet om te lage land-

bouwpeilen. De meeste geënquêteerden concludeerden, dat die stellingname bij de

misvattingen uit de geschiedenis kan worden geplaatst. Zoals een van hen het ver-

woordde: ‘de waterhuishouding is mogelijk wel de belangrijkste beïnvloedende fac-

tor bij het welslagen van het weidevogelbeheer en –beleid’. Het is echter niet de
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enige sturende kracht, omdat bij bijvoorbeeld grutto en tureluur ook openheid en

het mozaïekpatroon belangrijk zijn. Het gaat wel op voor ‘natte’ soorten als water-

snip en kemphaan.

Predatie

Ten aanzien van de predatie werd geconcludeerd, dat er ondertussen veel over het

effect van predatie wordt onderzocht en is gesproken (zie elders in deze evaluatie).

Alle discussie en onderzoek lijken te hebben geleid tot een gemeenschappelijke visi-

eontwikkeling, waarbij boerengroepen en terreinbeherende instellingen dichter bij

elkaar zijn gekomen. Er is een behoorlijke fundering gevonden in de feiten: de

invloed van de predatie is groter dan acceptabel wordt gevonden. Bij de verborge-

ner levende Grutto en Tureluur is het bruto territoriaal succes beter dan bij de

Kievit, die in opener biotoop leeft. 

Naast verschillende onderzoeken op landelijk en internationaal niveau, is in Fryslân

het predatieonderzoek in relatie tot de kuikenoverleving uitgevoerd in Skrok en de

Wynserpolder. Ook is de provinciale Werkgroep Predatie sinds anderhalf jaar actief.

Deze komt binnenkort met adviezen. In Skrok en Wyns blijken zelfs geschikte gebie-

den tegenvallende BTS-en te produceren vanwege de predatiedruk. Verder is al wel

op verschillende plaatsen openheid gecreëerd met verbeterd landschapsbeheer 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. De provin-

cie heeft ook vaak aandacht gehad voor de effecten van predatie en de mogelijkhe-

den 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:

sommigen zijn zeer actief en doelgericht opgetreden, bij anderen was het minder

of ineffectief. Idzegea heeft een prachtig predatiebeheersplan, dat ook op provinci-

ale schaal kan worden uitgewerkt. 

Verder werd nog opgemerkt: (1) predatie= emotie, (2) bij de terreinbeherende

organisaties is het effect van predatie te lang gemarginaliseerd, (3) in kwetsbare

populaties kan predatie dé grote factor van belang zijn en niet het landschap. Er

gebeurt op dit moment nog te veel stiekem en onwettig (illegale vergiftiging pre-

datoren). Dat geeft loyaliteitsproblemen en een verkeerde weergave van de werke-

lijkheid: als het biotoop goed was, was het probleem met predatie veel kleiner.

Ondertussen bleef in de interviews regelmatig de kritische noot te horen, dat pre-

datiereductie toch een heilloze missie is in de huidige omstandigheden: de ecologi-

sche 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 konden worden. Ook werd

gesteld, dat zelfs in kleinschalige landschappen met boomwallen en singels ruimte

zou kunnen zijn voor succesvol weidevogelbeheer, als er maar sprake is van kwel

van kalkrijk grondwater en de weilanden permanente graslanden zijn in plaats van

industriële wisselweides.

Ondertussen 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.
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Monitoren

Het WMF/SOVON heeft een meetprogramma van steekproeven (met extra kievit-

plots), waar wordt gemonitord volgens de BMP-systematiek (BMP staat voor het

Broedvogel Monitor Project van SOVON Vogelonderzoek Nederland). Ook zijn in de

provinciale pilots van de afgelopen jaren monitorsystemen opgetuigd. De terreinbe-

herende 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 wordt steeds meer ‘Alarm’ gedaan. Ook wordt nest- en territoriumregistratie uit-

gevoerd door de nazorgers van de BFVW o.a. met behulp van een nieuwe data-

invoer via het internet. Verder wordt gedacht aan de introductie van een nieuw en

vervangend systeem: het Meetnet Agrarische Soorten. 

Het monitoren werd vrijwel unaniem beschouwd als een noodzakelijk instrument

om de beheers- en beleidseffectiviteit vast te stellen. Daarmee is het een anker met

een groot indirect effect en invloed. Het levert daarmee ook een handvat voor het

uitvoeren van goed geplaatst last-minute beheer. 

Bij dit onderdeel waren twee stromingen, waarbij de ene stroming vond dat de

monitoring om diverse redenen niet goed of onvoldoende was en de andere dat de

monitoring redelijk functioneerde of goed op peil was. De argumenten van de

eerste groep zijn: 

1. te veel mensen en methodes betrokken bij de monitoring.

2. sturing 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.

7. niet alles dubbelop met stippenkaarten met nesten en kaarten met territoria.

8. monitoring 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 opgete-

kend: 

10. de provinciale monitoring is goed toegespitst geraakt op het mozaïekbeheer.

11. het WMF/SOVON heeft een goed meetprogramma.

12. de resultaten zijn actueel genoeg en goed te gebruiken.

13. de bestaande monitoring is goed genoeg voor gebruik bij de opkrikplannen.

14. de aandacht voor de monitoring binnen de pilots en skriezekriten werd ook

positief gewaardeerd. 

De tweede groep plaatste ook enige kritische kanttekeningen. Zo werd het jammer

gevonden, dat er geen gebiedsdekkende monitoring was en 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 nega-

tieve effecten op het uitkomstsucces. Ook moest Alarm opgeschaald en kon de

monitoring binnen de skriezekriten beter.
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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 weidevogel-

beheer 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 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. Verschillende onderzoeken zijn geformuleerd voor de komende periode

(lijst in nog te verschijnen bijlagenrapport). Vaak werd ook geconstateerd, dat alle

beschikbaar gekomen kennis (zie  ) breed zou moeten worden uitgedragen en zou

moeten worden vertaald naar een nieuwe beheer- en beleidsopgave.

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 weggeëbd’. Dit is deels veroorzaakt door het opzetten

en organiseren van het ILG in samenhang met de landelijke Subsidieregeling Natuur

en Landschap (SNL), de opvolger van het Programma Beheer. 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. Plattelânsprojekten ontbrak soms als speler in het veld,

maar in andere regio’s bleken ze sterk betrokken bij projectrealisatie, zoals plas-dras

(Idzegea), communicatie, gebiedsconvenanten, gebiedsplannen, predatiebeheer.

Daarnaast hebben verschillende projecten in relatie tot de weidevogelproblematiek

gedraaid zoals compostering, Van Ommenpolder graadmeter en bodemfauna.

Het Olterterpoverleg

Het Olterterpoverleg is opgericht vanuit de behoefte om de opkrikplannen voor de

weidevogelreservaten van de terreinbeheerders tot een goede uitvoering te bren-

gen. In de loop der jaren lijken de doelen wat te verschuiven. Niet iedere geïnter-

viewde was er bij betrokken. De vraag naar het functioneren van het

Olterterpoverleg gaf veel positieve reacties. De rol van het Olterterpoverleg werd

gekenschetst als ‘groot’ en ‘belangrijk’. Daarvoor is veel inzet in en buiten de verga-

deringen 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
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gericht op: (1) het realiseren van de opkrikplannen, (2) het overstijgen van de locale

inzet, (3) het oplossingsgericht agenderen van lastige zaken, (4) het helpen organi-

seren van kennis- en beheerdersdagen. Ook werd een keer benoemd, dat de nuch-

tere kijk op de zaken een groot voordeel was bij dit overleg.

Weidevogels en beleid in perspectief

De vraag over de toekomst voor de weidevogels (en hun leefgebied) in Fryslân

bezien vanuit het lange termijn perspectief, leverde een groot aantal zorgelijke

reacties met als ondertoon, dat het nu niet goed gaat en slecht zal blijven gaan

zonder voldoende duurzaamheidsdenken langs de PPP-lijn (People Planet Profit) in

de veehouderijsector. Bovendien zijn de geschetste economische ontwikkelingen

met meer grootschaligheid, lagere melkprijzen en meer consumentendruk op de

supermarkten weinig hoopgevend. Ook is er dan nog sprake van zaken als land-

schapsverdichting, verstedelijking en klimaatverandering. Een van de geïnterview-

den verwoordde dat algemene gevoel als: ‘het is nu wel beroerd, maar nog niet

hopeloos.’ Voorgesteld werd o.a. bij de beleidsontwikkeling door de provinciale

overheid uit te gaan van (1) de landbouwsituatie over 25 jaar en daarop de plannin-

gen baseren, (2) verdergaande professionaliteitsontwikkeling van het weidevogel-

beheer in de komende 20 jaar, en (3) vasthouden aan een minimumareaal voor

mogelijk behoud van een weidevogelgemeenschap in Fryslân. Gebieden met weide-

vogels en uitzicht op een robuuste populatieopbouw: ‘Fryslân kin dêr dan echt

grutsk op wêze!’ De schaalvergroting is dan niet allesbepalend, maar er komt ruim-

te voor een nieuwe vorm van landbouw. Het betekent een aantal goede plekken te

vinden en niet op veel plekken tegen de stroom in te roeien.

Kerngebieden?

In de enquête werd gevraagd naar kerngebieden. Later tijdens de evaluatie bleek

men soms ernstig bezwaar tegen deze term te hebben. Om recht te doen aan de

enquête-uitkomsten blijft hier onder dit kopje gesproken worden van ‘kerngebieden’.

De vraag of we in Fryslân ook moeten gaan inzetten op het realiseren van kernge-

bieden, leverde vrijwel allemaal voorstanders op. De sector is er duidelijk klaar voor.

Kerngebieden moeten goed zijn ingebed in het ruimtelijk ordeningsbeleid van de

provincie en niet zijn gefixeerd op één type landschap. Bovendien is toepassing van

grotere schaalniveaus mogelijk (1.000 - 10.000 ha per gebied werd genoemd).

Enkele mogelijke gebieden werden bij name genoemd: de flanken van de beekda-

len, het nationaal landschap ZW Fryslân. De jaren 2011 en 2012 kunnen worden

beschouwd als overgangsjaren te gebruiken voor planvorming, communicatie en

draagvlakverwerving. Voorgesteld werd om aflopende lichte contracten niet te ver-

lengen in die periode en vooral ook afscheid te nemen van kansloze gebieden. Een

top-down benadering met bottom-up verbinden gericht op het realiseren van die

kerngebieden. Draagvlakverwerving ook richten op gruttoboeren (na 2013). Met

een gebiedsgerichte aanpak is de inrichting op orde te krijgen. Er moet dan sprake

zijn van (1) een goed mozaïek, (2) een stevige focus op vogelrijkdom en (3) een ste-

vige focus op lage predatiedrukken. Alle zeilen zullen dan moeten worden bijgezet.

Niet iedereen was een verklaard voorstander. Zo moest er met effectieve inzet van

het beschikbare geld ook ruimte blijven voor ‘parels’ en her en der een skriezebuor-

kerij.
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Verschillende gevolgen van het streven naar kerngebieden voor de samenwerking

werden geconstateerd: (1) er komt spanning 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 belangrijk blijven in de kerngebieden, (5) forma-

liseren van de structuren in de kerngebieden, (6) er komt meer behoefte aan door-

zettingsmacht 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 professio-

neler en vastgelegd in certificeringshandboek, (13) het streven naar kerngebieden

kan leiden tot een bom onder de samenwerking vanwege minder compromissen en

daardoor minder draagvlak (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 kun-

nen de gevolgen voor de samenwerking positief zijn.

Het streven naar kerngebieden met mogelijk een andere uitvoeringsorganisatie lijkt

voor alle geïnterviewden gevolgen te hebben voor de eigen organisatie. Het bete-

kent bijvoorbeeld meer inzet op het gebiedsgerichte werken (BFVW), meer kansen

vanwege professionalisering (A&W), meer inspanningen met schaarse mensen en

middelen (IFG), facilitatie naar gebiedscoördinatoren & kennisintermediair & proces-

organisatie & cursusorganisator (BN), intensivering plaatselijke contacten & meer

adviseur – minder beheerder & niet meer concurrent (SBB), nog meer pro-actief

investeren in samenwerken (NM), huidige rol uitgespeeld maar mogelijk grond

kopen en verhuren aan boeren (ANV’s), werkprocessen worden gemakkelijker (WF),

een steviger inzet op opleiden en adviseren (WMF/SOVON), taakverlichting en min-

der kwetsbaar (skriezekrite).

6.3. ■ Percepties predatievraagstuk

Voor het onderzoek naar de rol van predatie op de ontwikkeling van de weidevo-

gelstand in Fryslân is in maart 2010 een enquête uitgezet onder direct betrokkenen

bij het weidevogelbeheer. De enquête is toegestuurd aan actieve leden of werkne-

mers en hen werd gevraagd niet de eigen meningen te geven, maar die van de

organisatie. De enquêtes zijn verstuurd naar de Bond van Friese

Vogelbeschermingswachten (BFVW), de wildbeheereenheden (WBE), de agrarische

natuurverenigingen (ANV) en de terreinbeherende organisaties

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea (TBO). In totaal zijn 95 van

de 191 verzonden enquêtes geretourneerd met de volgende verdeling: BFVW (125

verzonden/ 67 terug), WBE (26/12), ANV (20/3) en TBO (20/13).
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Figuur 8. Belang van diverse factoren voor broedsucces in de beleving van de 3

groepen organisaties. Als sprake is van statistisch significante verschillen tussen

groepen is dit weergegeven met een grijze balk. Het horizontale streepje geeft de

gemiddelde score aan, de verticale lijn geeft de lengte aan van het 95% betrouw-

baarheidsinterval. In de rondjes geeft ‘1’ aan welke factoren per organisatie belan-

grijk worden gevonden (het hoogste rapportcijfer gegeven) en ‘2’ welke factor

onbelangrijk wordt geacht (laagste rapportcijfer) door de betreffende organisatie.

Er kunnen per organisatie meerdere factoren als belangrijkste of onbelangrijkste

scoren, wanneer ze dicht bij elkaar liggen.

Het maaibeheer werd met een gemiddelde waardering van 8,5 als de belangrijkste

factor voor het broedsucces van weidevogels gezien (figuur 8). De verschillen met

de overige factoren bleken tamelijk klein. Ook de actieve inzet van de boer, het

waterpeilbeheer, soortenrijkdom van de grasmat, predatie op jongen en openheid

van het landschap scoorden hoog. Predatie op adulten scoorde het laagst.

Voor de TBO’s was de belangrijkste factor het waterpeilbeheer en de minst belan-

grijke de nestbescherming. De WBE’s en de BFVW vonden beiden de actieve inzet

van de boer de belangrijkste factor voor het broedsucces van weidevogels. Voor de

WBE’s was de predatie op adulten de minst belangrijke factor en voor de BFVW de

rustverstoring.

Het beleefde predatorbelang in zowel de kuiken- als de nestfase was volgens de

geënquêteerden voor enkele soorten op de Waddeneilanden verwaarloosbaar: vos,

hermelijn, steenmarter en bunzing. Over het algemeen waren de TBO’s wat

voorzichtiger of minder uitgesproken dan de WBE’s en de BFVW’ers in hun antwo-

orden over het belang van de verschillende predatoren op het broed- en uitvlieg-

succes (figuur 9). Verder bleken de TBO’s en de BFVW voor de nestfase wel de

zwarte kraai als de grootste bedreiging en de torenvalk als de minst belangrijke

bedreiging te zien. De WBE’s zagen de grootste bedreiging bij de vos en de minste

bij de hond. Voor de kuikenfase waren de meningen meer verdeeld: de TBO’s zien

nu de grootste bedreiging bij de vos en de minste bij de meeuwen, de BFVW’ers

zagen de grootste bedreiging komen van de Buizerd en de minste van de hond. Bij

de WBE’s was de blauwe reiger de grootste bedreiging voor de kuikens en de hond

de minste.
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Figuur 9. Beleefde belang van predatie in de nest- en kuikenfase door de 3 verschil-

lende groepen organisaties.

De maatregel ‘laat maaien (na 1 juni)’ werd door alle respondenten samen als de

meest effectieve maatregel beschouwd om het broedsucces te verbeteren, gevolgd

door landschappelijke aanpassingen (behoud openheid) en waterpeilverhogingen

(figuur 10). Opvallend is dat voor sommige maatregelen de meningen sterk uiteen

lopen. Over het nut van aantalsreductie van predatoren denken de TBO’s

gematigder dan de BFVW’ers en WBE’s, een verschil dat statistisch significant is. De

maatregel om ruim om de nesten heen te maaien wordt door de TBO’s als vrijwel

nutteloos gezien, terwijl de WBE’s en BFVW’ers hier meer waarde aan hechten. Aan

de maatregel vermindering van toegankelijkheid van weidevogelgebieden om pre-

datiedruk te verlagen hechten juist de BFVW’ers weinig waarde, terwijl de WBE’s en

TBO’s deze maatregel hoger waarderen. 

Figuur 10. Oordeel over de effectiviteit van maatregelen ter vermindering van pre-

datie. Verklaring van rondjes en verticale lijnen in onderschrift figuur 8.
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Als het ging om het verkrijgen van overeenstemming, werd vrijwel altijd een lagere

score gegeven dan bij de kansrijkdom (figuur 11): men bleek sceptisch over de kans

op overeenstemming. Er is één uitzondering: ook al vinden de TBO’ers het om

nesten heen maaien een maatregel die weinig helpt om de predatie te vermin-

deren, ze schatten wel in dat er redelijk snel overeenstemming over is te verkrijgen.

Uitschieters aan de andere kant zijn hoge waterpeilen en predatiereductie. Ze wer-

den kansrijk geschat, maar men verwachtte geen snelle overeenstemming.

Figuur 11. Vergelijking kansrijkdom en kans op snelle overeenstemming voor diverse

maatregelen, als beoordeeld door verschillende organisaties. Punten boven de stip-

pellijn kenmerken zich door een hogere waarde voor de snelheid van overeenstem-

ming dan voor de kansrijkdom. Onder de stippellijn liggen punten waarvoor men de

kansrijkdom juist hoger acht dan de snelheid van overeenstemming.

Vergelijking percepties en uitkomsten wetenschappelijk onderzoek

(Naar tekst E. Oosterveld – A&W). Dat er betrekkelijke overeenstemming bestaat

tussen de verschillende partijen over het belang van predatie op adulten,

maaibeheer, graslandbeheer, beweiding, kruidenrijkdom grasland, waterpeilbeheer,

begreppeling, openheid en oppervlakte aangepast beheer kan mogelijk het resul-

taat zijn van de verschillende uitgevoerde onderzoeken waar vele groepen en vri-

jwilligers bij betrokken zijn geweest. In de enquête als geheel scoren de factoren

Inzet boer, Maaibeheer, Waterpeilbeheer, Predatie op kuikens, Openheid en

Samenstelling grasmat het hoogst. Dit strookt met de conclusies uit de wetenschap-

pelijke analyse dat landbouwkundige intensivering als hoofdoorzaak geldt en pre-

datie op kuikens er meer recent is bijgekomen. TBO’s hechten minder betekenis aan

de rol van predatie (nesten en jongen), nestbescherming, inzet boer en schadebe-

strijding en meer aan rustverstoring. De lage waardering van de rol van predatie op

vooral jongen wordt niet door het wetenschappelijk onderzoek bevestigd. De lage

waardering voor nestbescherming klopt voor zover die niet samengaat met

kuikenbescherming en tot een verhoogde predatiekans leidt wanneer ergens veel

predatoren zitten. Per saldo leidt nestbescherming in de meeste gevallen tot een

verhoogd nestsucces. Er is heel weinig onderzoek gedaan naar de betekenis van een

actieve inzet van de boer. Uit dit weinige onderzoek bleek geen duidelijk effect van

bijvoorbeeld van binnen naar buiten maaien, maar wel van de mate waarin een

boer in alle aspecten van het graslandbeheer rekening houdt met weidevogels. Van
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schadebestrijding en andere rustverstoring is alleen bekend dat langs fietspaden en

wegen over een afstand van 100 tot een paar 100 m minder weidevogels broeden.

Verder heeft het onderzoek laten zien, dat er grote variatie is in het locale belang

van bepaalde predatoren. Wel is het zo, dat de percepties over de rol van vos en

hermelijn bij de nestpredatie door het wetenschappelijk onderzoek wordt beves-

tigd, maar die van de Zwarte kraai in minder mate.

In de uitgevoerde perceptie-enquête scoren laat maaien, landschappelijke aan-

passingen en waterpeilverhoging het hoogst als kansrijke maatregel, gevolgd door

aantalsreductie predatoren. Wetenschappelijke analyses wijzen op de (potentiële,

maar niet gegarandeerde) effectiviteit van aantalsreductie, landschappelijke aan-

passingen, plas-dras maatregelen en laat maaien.

Samenvatting

Tussen de verschillende partijen bleek een redelijke mate van overeenstemming

over een groot deel van de factoren waaraan belang wordt gehecht voor de

instandhouding van een gezonde weidevogelpopulatie. Het gaat daarbij om het

belang van predatie op adulten, maaibeheer (laat maaien), graslandbeheer, beweid-

ing, kruidenrijkdom grasland, waterpeilbeheer, begreppeling, openheid (landschap-

pelijke aanpassingen) en oppervlakte aangepast beheer. Er bestonden regelmatig

verschillen van mening over de mate van belang van de diverse van invloed zijnde

factoren op het broedsucces van weidevogels in Fryslân. TBO’s hechtten minder

belang aan de schade die door predatoren wordt aangericht onder eieren en

kuikens, nestbescherming, inzet van de boer en schadebestrijding, aantalsreductie

van predatoren, ruim om nesten heen maaien en verminderde toegankelijkheid van

weidevogelgebieden. Maar zij vonden rustverstoring van groter belang. Tussen de

verschillende regio’s werden nauwelijks verschillen van mening geconstateerd over

het relatieve belang van bepaalde predatoren. Uitzondering hierop zijn de

Waddeneilanden waar enkele predatoren niet of nauwelijks voorkomen. Verder

bleek men nogal sceptisch over het snelle bereiken van overeenstemming ten

aanzien van effectief geachte maatregelen.
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Deze evaluatie is opgebouwd rond drie verschillende onderdelen: (1) feitelijke

ontwikkelingen bij de weidevogels (aantallen, trends, broedsucces, effecten pre-

datie), (2) feitelijke ontwikkelingen ten aanzien van de inspanningen (inzet,

hectare-ontwikkelingen en kosten) en (3) percepties ten aanzien van de acties in

werkplan, weidevogelproblematiek en predatie. De conclusies volgen dezelfde

indeling.

Conclusies ten aanzien van de feitelijke ontwikkelingen bij de weidevogels.

1. De populatieaantallen dalen ondanks alle inspanningen op internationaal, natio-

naal en provinciaal niveau.

2. De afname bij de meeste soorten is het grootst in gebieden zonder weidevogel-

beheer. Uitzondering hierop is de scholekster die het minst afneemt in het gang-

bare agrarische land. Bij het agrarisch natuurbeheer en het natuurbeheer is de

afname minder snel. Sommige soorten komen vrijwel alleen nog voor in

gebieden met een of andere vorm van weidevogelbeheer. 

3. Met kwalitatief goed beheer lijken de aantallen weidevogels in de door

skriezekriten beheerde gebieden en in de natuurreservaten te kunnen worden

gehandhaafd. Daarbuiten zullen de aantallen verder blijven dalen, waardoor de

weidevogels in het gewone boerenland vrijwel zullen verdwijnen.

Conclusies met betrekking tot de feitelijke ontwikkelingen ten aanzien van de

inspanningen (kosten en hectares). 

4. Sinds de start van het werkplan is fors geïnvesteerd op meer samenwerken. Dat is

zeker gelukt: de oppervlaktes aan skriezekriten zijn sterk gegroeid. 

5. Er zijn verschillende inspanningen gepleegd om binnen de skriezekriten meer

openheid, meer kruidenrijkdom en hogere waterpeilen tot stand te brengen.

Conclusies

7
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Die inspanningen hebben echter nog niet altijd geresulteerd in acties.

6. De beschikbare hectares zijn niet altijd op de goede plek terecht gekomen. De

inzet kan nog een tandje hoger. Alle nieuwe ideeën zijn pas met de start van

het SNL in 2010 geëffectueerd in contracten: het instrumentarium werkt nu een-

maal vertragend.

7. Van de gewenste oppervlakte weidevogelbeheer van 50.000 ha in skriezekriten

is met het broedseizoen 2011 32.000 ha bereikt. In de periode naar 2013 moet

nog 18.000 ha worden gerealiseerd. 

8. Bijna 70% van de skriezekriten en hun deelgebieden (90 op 129) voldoet aan de

norm van minimaal 10 gruttoparen per 100 ha. Van die 90 deelgebieden in de

skriezekriten komt ook bijna de helft boven de norm van het werkplan van 30

paar/ 100 ha.

9. Het overgrote deel van de skriezekriten heeft niet voldoende ‘zwaar beheer’-

pakketten om de eigen populatie grutto’s te kunnen huisvesten. De vuistregel

van 1,4 ha kuikenland per paar wordt bij veel skriezekriten niet gehaald. Dit

komt deels omdat een enkele skriezekrite heeft laten zien, dat ook met minder

kuikenland goede resultaten zijn te halen. Meer aandacht op dit onderdeel ten

aanzien van de validiteit van de vuistregel in verschillende regio’s is nodig. 

10. Naar schatting 6.900 broedparen grutto’s broeden nu in de 32.000 ha skriezekri-

ten. Het hadden er 2.700 paren meer moeten zijn. In de nog te realiseren skrie-

zekriten moet een gemiddelde dichtheid van (8.100/18.000)*100= 45 grutto’s per

100 ha worden gehaald. Dit is meer dan het dubbele van de nu gehaalde dicht-

heden en betekent voor de gebiedscoördinatoren een geweldige druk om alleen

nog de allerbeste gebieden te selecteren. De skriezekriten kunnen het zichzelf

en de gebiedscoördinatoren gemakkelijker maken door alsnog percelen met te

lage dichtheden af te stoten, waarop – binnen de 32.000 ha- al wel contracten

zijn afgesloten. Het kan dan gaan om huispercelen, percelen langs wegen en

bosranden, e.d. Dat maakt de te halen doelen voor nieuw op te richten skrieze-

kriten mogelijk haalbaar. 

11. De doelstellingen uit het werkplan zijn te hoog gegrepen. De ambities waren te

hoog ten opzichte van de beschikbare middelen en de maatschappelijke rea-

liteit. Mogelijk moet in het nieuwe weidevogelbeleid worden ingezet op wat te

bereiken is. Overigens moet dan wel duidelijk zijn, dat de inspanningen echt

niet hoger konden. Die duidelijkheid is er bij deze tussenevaluatie nog niet. 

Conclusies met betrekking tot de percepties ten aanzien van de acties in het werk-

plan, de weidevogelproblematiek en de predatie.

11. De doelen met daaruit afgeleide acties in het werkplan blijken goed en duidelijk

te zijn geformuleerd, maar deze acties zijn niet adequaat genoeg om de beoog-

de doelen te halen.

12. De uitvoering van het werkplan ligt voor een groot aantal onderwerpen op

schema. Een aantal onderdelen moet de komende drie jaar worden opgepakt.

13. Hét grote winstpunt van de afgelopen jaren werkplan is de toegenomen en

gewaardeerde samenwerking tussen voorheen sterk gescheiden organisaties en

groepen. Daarmee is een sterke basis voor verdere samenwerking gelegd.

14. Die samenwerking moet in de komende periode haar vruchten gaan afwerpen

in de integrale benadering van de gebiedsaanpak. Daarmee komen andere

instellingen en organisaties in beeld, zoals gemeenten, zuivelindustrie,

Plattelânsprojekten en banken vanwege ruimtelijke ordeningsvraagstukken en

het bevorderen van duurzaamheid in de samenleving.
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Algemeen

1. Het werkplan vooral voortzetten en daarbij een verbeterslag maken.

2. Zorg de komende jaren geen fixatie op één factor te krijgen. Oplossingen in de weide-

vogelproblematiek komen voort uit het brede palet van openheid, waterpeilen, krui-

denrijkdom en predatiereductie.

3. Bij LTO en het Ministerie EL&I opnieuw aandringen op de snelle ontwikkeling van een

effectieve gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet voor de landbouw.

Vanuit haar bevoegdheid tot handhaving kan ook de provincie haar verantwoordelijk-

heid gaan nemen.

4. Conform de afspraken dienen de inzet en werkwijze van BoerenNatuur en BFVW geë-

valueerd te worden. Aspecten daarbij zijn: functioneren, uitvoering werkplan, draag-

vlak, sturing bijbehorende organisaties/ANV’s etc.

5. In een gezamenlijk Plan van Aanpak leggen de betrokken partijen vast hoe de hier weer-

gegeven aanbevelingen worden vertaald in beleid en acties: (1) welke partij gaat wat

doen? En (2) Wanneer moet dit zijn opgestart dan wel uitgevoerd? Dit Plan van Aanpak

wordt geformuleerd door de provincie in samenspraak met de betrokkenen (BFVW,

BoerenNatuur, gebiedscoördinatoren, WMF) en kan er na de zomer van 2011 liggen.

Kennis

6. Er is de afgelopen jaren een sterkere samenwerking en daarbij meer onderling begrip

ontstaan tussen de diverse partijen. Toch blijken eigen uitgangspunten vaak nog tamelijk

dominant te zijn. Feitelijke kennis moet aan de basis komen te liggen. 

7. De informatie- en kennisverspreiding met behulp van een doelgericht kennisprogram-

ma wordt versterkt. Nieuwe onderzoeksresultaten kunnen via een dergelijk programma

worden verspreid. 

8. Organiseer een provinciale kenniskring, incl. een programma voor training en scholing

van gebiedscoördinatoren.

Aanbevelingen

8
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9. Deze kenniskring bestaat uit de informatiedeskundigen uit de betrokken organisaties

en krijgt o.a. tot taak een SMART geformuleerde vorm van informatieprogrammering

te ontwikkelen, waaruit gestandaardiseerd, snel en adequaat geactualiseerde infor-

matie over veranderingen ten aanzien van de betrokken vogelpopulaties en opper-

vlaktes kan worden geleverd. Het programma moet aansluiten bij reeds in gebruik

zijnde standaarden (bijv. ImNab, Nationaal Weidevogelmeetnet en NDFF).

10. Stel veldlaboratoria in om de bestaande kennis naar de praktijk ‘uit te venten’.

11. De aandacht gericht op het vaststellen van trends en uitvliegsucces mag niet verslap-

pen. Omdat de Friese beheerpraktijk nog niet voldoende resultaat biedt, wordt aan-

bevolen gedurende de looptijd van het werkplan 2007-2013 jaarlijks bij de collectie-

ven en terreinbeheerders de broedresultaten (aantallen en uitvliegsucces) te verza-

melen.

12. Onderzoek in het kader van het werkplan is uitgevoerd. Zo is er het predatieonder-

zoek, ‘Adres onbekend’, praktijkervaring Opkrikplannen en diverse kleinere onder-

zoeken. De resultaten van het onderzoek moeten de onderbouwing leveren voor de

beleidskeuzes voor het beheer. Dit geldt zowel de keuze voor de kerngebieden als de

gebruikte beheersmaatregelen.

13. Duidelijk is dat monitoring essentieel is bij de bepaling van de effecten van weidevo-

gelbescherming. Deze monitoring dient gestandaardiseerd en onderling afgestemd

uitgevoerd te worden. Dit moet versterkt worden. Er dient een goede monitorings-

opzet uitgewerkt te worden, die goed toepasbaar en ook overdraagbaar is. Ook de

tijdige en complete verwerking van gegevens is essentieel. Dit moet versterkt wor-

den.

Communicatie

14. De communicatie kan op meerdere vlakken worden versterkt:

a. Het belang en de werkwijze van weidevogelbeheer kan beter gecommuniceerd wor-

den naar de maatschappelijke omgeving. Ook kunnen de successen van het weide-

vogelbeheer aangeven, dat de inspanningen leiden tot verzachting van de neer-

gaande trends. Op gebiedsniveau kunnen de burgers betrokken worden door te

laten zien wat er gebeurt en wat de resultaten zijn.

b. Binnen en tussen de betrokken partijen dient de onderlinge communicatie te wor-

den versterkt. Dit is zeker het geval tussen nazorgers en terreinbeheerders. Een

middel daarbij kan zijn met enige regelmaat lokale bijeenkomsten te organiseren. 

c. Inhoudelijk dient de communicatie sterker aandacht te geven aan het belang van

mozaïekbeheer en in het bijzonder aan een goede en consequente monitoring.

Organisatie

15. De afspraken over rolverdeling moeten helderder geformuleerd en voornamelijk ten

aanzien van het onderscheid tussen regie en uitvoering, waarbij de provincie de

regierol heeft. De opmerkingen uit de interviews geven daarvoor veel aanknopings-

punten. Nu lopen vaak rollen door elkaar of is niet helder wie waar verantwoordelijk

voor is. Dat geldt vooral op gebiedsniveau. De provincie kan –wat het veld betreft-

een steviger regierol neerzetten. De professionalisering van de gebiedsorganisaties

(kennis, monitoring, communicatie) dient voortgezet te worden. Daarnaast kan

BoerenNatuur het gebruik van GIS versterken en het gebruik van de software Beheer

op Maat (BOM) intensiveren. De beheerplannen moeten zo praktisch mogelijk zijn

met concrete afspraken over rapportages richting provincies. De bij de opkrikplannen

ingezette weidevogelhulpen blijken een succes en kunnen breder gebruikt worden. 



16. Bekeken moet worden of andere partijen zoals gemeenten, zuivelindustrie, LTO,

WBE’s etc. ook of meer betrokken moeten worden bij de weidevogelbescherming.

Weidevogelbeleid is nu tamelijk sectoraal, dit zou veel meer in integraliteit behan-

deld moeten worden met ander landbouw- en natuur en landschapsbeleid. 

17. Conform het werkplan dient een Stuurgroep Skriezekriten ingesteld te worden. Dit

ter versterking van de samenwerking. De Stuurgroep dient te bestaan uit bestuurders

uit de   skriezekriten, LTO Noord, BFVW, BoerenNatuur, natuurorganisaties, gemeen-

te(n), Wetterskip Fryslân en de provincie.

Uitvoering

18. Kwaliteitsverbetering. Nu 32.000 ha collectief agrarisch natuurbeheer is gerealiseerd,

kan de aandacht in de tweede helft van de werkplanperiode ook worden gericht op

kwaliteitsverbetering zodat het jaarlijkse uitvliegsucces van de betrokken weidevo-

gelpopulaties kan worden gemaximaliseerd. De collectieven en natuurbeheerders

moeten jaarlijks voldoende uitvliegsucces in hun terreinen weten te bereiken. In het

buitenland blijkt dit ook met eenzelfde of hogere predatiedruk dan in Fryslân reali-

seerbaar (Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië). Daartoe kunnen de agrarische

collectieven aan de gang gaan met de ‘opkrikplan’- methodiek zoals succesvol toege-

past bij de terreinbeheerders. Ook kan de inzet op kwaliteitsverbetering in het

Experiment Gaasterland de komende tijd beter zichtbaar gemaakt worden.

19. Concentratie. Er moet versterkt worden ingezet op verdere concentratie van de wei-

devogelbescherming in de meest kansrijke gebieden onder collectief beheer: er blijkt

een groot draagvlak onder betrokken partijen voor te bestaan. De verbetering in de

samenwerking van de afgelopen jaren lijkt hiervoor een goede basis te zijn.

Aanbevolen wordt de door terreinbeheerders en agrarische beheerders bepleitte

‘grote sprong vooruit!’ te maken.

20. Nestbescherming. Voor de nazorg moet nestbezoek tot een minimum worden

beperkt. De situatie is echter, dat ruim 100.000 ha grasland in Fryslân (van de 130.000

ha totaal) nestbescherming nodig heeft aangezien maar enkele 10.000-en hectares in

weidevogelreservaten liggen of een vorm van weidevogelbescherming met uitgesteld

maaibeheer kennen. Daarom zou een protocol nestbescherming ontwikkeld moeten

worden. Daarnaast dient extra aandacht te worden gegeven aan kuikenbescherming.

Het weidevogelbeleid heeft als basis het weidevogelbiotoop. Daarbij spelen een aan-

tal bepalende, optimale omstandigheden. Openheid, waterpeil, kruidenrijkdom en

graslandbeheer staan hierbij centraal. Ook is er sprake van een duidelijke interactie

met de landbouwpraktijk en is de afgelopen jaren de sterk toegenomen predatie dui-

delijk geworden. De uit onderzoek gebleken factoren die dit veroorzaken dienen ver-

taald te worden naar beheermaatregelen.

21. Beheer. De problematiek moet meer vanuit de weidevogel benaderd worden. Het

mozaïekbeheer dient overal te worden toegepast, vooral in de weidevogellandschap-

pen. Ook het last-minute beheer is belangrijk en dient met meer flexibiliteit toege-

past te worden. De ‘echte’ weidevogelreservaten behoren weer de rol van brongebie-

den te krijgen. Hier ligt een belangrijke taak voor de TBO’s. Overwogen moet wor-

den of er meer vormen van zwaar beheer gebruikt moeten worden, w.o. plas-dras.

Ten aanzien het mozaïekbeheer wordt aanbevolen om het mozaïek te laten bepalen

in samenwerking met weidevogelbeschermers. Aanbevolen wordt om ‘s nachts maai-

en uit te sluiten bij de weidevogelpakketten in het SNL. 

22. Vliegende euro’s. Het instrument van de vliegende euro’s moet worden ingezet voor

gebruik onder het last-minute beheer bij de skriezekriten. Vogelwachten en gebieds-

coördinatoren kunnen het dan in gesprek met de betrokken boeren op efficiënte

wijze gaan inzetten.
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23. Waterpeilen. De voorlichting over het realiseren van hogere waterpeilen in weidevo-

gelgebieden kan en moet beter: er gebeurt meer dan breed bekend is. Bovendien

kan de besluitvorming ook sneller dan gedacht. De regelingen bij provincie (subsidie

werkplan, experiment Hogere Waterpeilen) en wetterskip (bestuurlijke maatregel,

subsidie benodigde werkzaamheden, inbreng watergebiedsplan, aanspreekpunt) zijn

op dit moment bij andere betrokkenen nog te onbekend of te onduidelijk. Daarnaast

moet duidelijk worden uitgedragen, dat de waterpeilen slechts een onderdeel zijn

van het brede palet met kruidenrijkdom, openheid en predatiedruk. Voor weidevo-

gels goede waterpeilen zijn samen met open landschappen essentieel in dat palet,

omdat ze automatisch leiden tot meer laat gemaaid weiland en minder predatoren.

Beleid

24. Gezien de weerbarstigheid van de materie wordt aanbevolen te gaan werken aan

een nieuwe ronde beleidsvorming met daarop aansluitend een nieuw werkplan met

acties gericht op de beleidsuitvoering. Dit nieuwe werkplan moet uiterlijk begin 2014

in werking treden. Voor het formuleren van een dergelijk nieuw werkplan dient een

nieuw provinciaal weidevogelbeleid geformuleerd te worden. Dit weidevogelbeleid

dient een onderdeel te zijn van integraal provinciaal beleid (overig natuurbeleid,

duurzaamheidsbeleid, ruimtelijk beleid). Het huidige werkplan blijft functioneren

zolang het nieuwe werkplan 2013-2020 niet is vastgesteld. 

25. Bij het vormgeven van dit nieuwe geïntegreerde weidevogelbeleid kunnen de aan-

bevelingen onlangs geformuleerd door BoerenNatuur, It Fryske Gea, Natuurmonumenten

en Staatsbosbeheer naast de in deze evaluatie geformuleerde aanbevelingen een goede

rol spelen. Zie voor de aanbevelingen de bijlagen. 

26. Extra inzet kansrijke gebieden. De extra inzet in kansrijke gebieden werkt, maar alge-

meen wordt geconstateerd dat dit nog meer geconcentreerd moet worden. Bekeken

moet worden hoe en waar dit bereikt kan worden. Daarbij dient betrokken te wor-

den hoe groot de nieuwe kansrijke gebieden moeten worden en op welke criteria

(broedpaardichtheid, potentie van de gebieden, waterpeil, grondsoort etc.) de

gebieden bepaald worden. Indien gekozen wordt voor een verdere concentratie van

de kerngebieden moet ook een afweging gemaakt worden of buiten de skriezekriten

de bescherming gehandhaafd dient te blijven op het huidige niveau. 

27. Omgeving. De bepalende factoren binnen weidevogelbeheer zijn ondertussen groten-

deels bekend. Zo is duidelijk dat niet één factor bepalend is. Openheid, waterpeilen,

kruidenrijkdom en predatie hebben allen invloed op de weidevogelstand. Toekomstig

beleid moet gericht zijn op een samengaan van elk van deze factoren. Dit leidt tot een

totaalpakket aan maatregelen gericht op biotische en abiotische aspecten en kan

opgenomen worden in een gebiedsgerichte aanpak.

28. Skriezekriten. De criteria voor skriezekriten dienen geactualiseerd en verbeterd te

worden. Factoren daarbij zijn: voorkomen van geïsoleerde locaties, aantallen broed-

paren, kuikenland hectares, inhoud beheerplannen etc.

29. Compensatiebeleid. Het compensatiebeleid heeft zich in de afgelopen jaren duidelijk

bewezen. Het is ook voor andere instellingen een voorbeeld geweest. Ook heeft het

beleid juridisch vrijwel vorm gekregen. De structurele uitwerking vanuit de verschil-

lende geledingen kan nu plaatsvinden. Daarbij zou het de moeite waard zijn, als de

inzet van de compensatie vooral gericht wordt en blijft op duurzaamheid en op

borging van de kwaliteit van het beheer. Daarmee gaat de grote voorkeur uit naar

kopen van grond en langjarige contracten van 30 jaar boven de gangbare 6-jarige

contracten in kansrijke gebieden. 

30. Bij het nieuwe beleid moet nog meer vanuit het perspectief van de vogels worden

gehandeld. Dit geldt voor begrenzing van gebieden, van mozaïeken, maar ook voor

nestbezoeken, agrarisch management en waterbeheer.
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