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Voorwoord

Verder kijken
Wie vogels wil kijken, koopt een verrekijker. Wie vogels wil beschermen, moet verder kijken. Met deze natuurvisie 
richt Natuurmonumenten haar blik op de lange termijn en verder dan op vogels alleen.
Maar eerst kort een blik terug. Natuurmonumenten kocht ruim vijfentwintig jaar geleden de eerste weidegrond 
aan in De Greidhoeke. Het landschap in Friesland begon door de intensivering van de landbouw te veranderen. 
Vogels als grutto, kemphaan en tureluur werden daar de dupe van. Door kleinschalig beheer, met onder meer hoge 
waterstanden en laat maaien, wil Natuurmonumenten de rijke natuur van de bloemrijke weiden beschermen. De 
broedvogelresultaten van de afgelopen jaren laten zien dat het kan. 
In weidevogelgebieden zoals Skrok, Skrins en de Lionserpolder kunnen mensen nog genieten van het echte Friese 
voorjaarsgevoel. Terwijl het merendeel van Friesland stil geworden is, roepen en zingen hier de vogels onafgebroken 
boven het veld. Het geluid van de grutto en de buitelende kievit in het voorjaar of de zang van een veldleeuwerik 
onzichtbaar hoog in de lucht, gun je iedereen.
De waarde van de gebieden in De Greidhoeke strekt verder dan de vogels. Hun leefgebied is een bont bloeiende 
weide. Met een door het seizoen afwisselend kleurenpalet, van het geel van de paardenbloemen en het roze van de 
pinksterbloemen naar het geel van de boterbloemen en het rood van de zuring. De bonte weide zelf is een oase voor 
spinnen, bijen en vlinders. Zoals de elders in Nederland zo snel zeldzaam geworden argusvlinder. In het intensieve 
agrarische landschap dat het overgrote deel van Friesland bedekt, is nauwelijks plek voor planten en dieren. Dat 
landschap verandert hooguit tussen de maaibeurten door van egaal donkergroen naar fel lichtgroen en terug. 
Ook buiten het voorjaar zijn de weidevogelgebieden waardevol. Ze bewaren met de bolle akkers, zeldzame 
greppelpatronen en kronkelende sloten de rijke geschiedenis van De Greidhoeke. De natuurgebieden dragen daarmee 
bij aan een aantrekkelijk landschap voor wandelaars en fietsers, uit de regio en van verder.
Onbezorgd genieten van dat landschap en de weidevogels is er niet bij. Ieder jaar weer verdwijnen er 
cultuurhistorische, beeldbepalende elementen uit het landschap. Nog steeds kelderen de weidevogelaantallen 
in Friesland en daar buiten. Met het beheer van de eigen natuurgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder kan 
Natuurmonumenten geen duurzame populaties weidevogels in de lucht houden. Daarvoor hebben we de buren 
keihard nodig. Natuurmonumenten kijkt met deze visie over de grenzen van de eigen gebieden, naar het landschap als 
een geheel. Alleen als we in staat zijn om samen met onze buren de kwaliteit van het totale landschap te behouden en 
te versterken, kunnen mensen ook in de toekomst genieten van een mooie Greidhoeke.
Veel mensen hebben meegedacht aan deze toekomstvisie. Dank daarvoor. Ik hoop dat het een inspiratiebron is voor 
velen om de cultuurhistorie te koesteren en mee te helpen de weidevogels en het rijke landschap waarin ze leven te 
behouden. Tot slot wens ik iedereen dit voorjaar veel mooie momenten toe in de Friese natuur. Vergeet vooral je 
verrekijker niet mee te nemen!

Wilfred Alblas
Regiodirecteur Natuurmonumenten

Voorwoord
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Samenvatting

Drie natuurgebieden, Skrok, Skrins, Lionserpolder 
liggen verscholen in ‘De Greidhoeke’, een agrarisch 
landschap tussen de steden Sneek, Bolsward, Frane-
ker en Leeuwarden. Op en top weidevogelgebieden 
die Natuurmonumenten koestert. In deze visie geeft 

Samenvatting

Natuurlijke kwaliteiten:
• De natuurgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder zijn weidevogelgebieden van formaat en genieten een 

landelijk bekendheid vanwege de hoge dichtheden aan weidevogels.
• De dragers van deze belangrijke natuurwaarden zijn de ongeschonden landschappelijke en cultuurhistori-

sche kwaliteiten en het beheer van Natuurmonumenten.
• Naast nieuwkomers als kluut, visdief en kokmeeuw en een incidenteel broedgeval van de kemphaan, heb-

ben kwartelkoning en paapje zich nog niet gevestigd.
• Na een daling in de jaren 90 zijn de aantallen per soort en het aantal soorten de afgelopen 25 jaar toe-     

genomen.
• Mede door het behoud van de rust in de natuurgebieden van Natuurmonumenten zijn het ook belangrijke 

gebieden voor doortrekkers en wintergasten. Aantallen van 3000 goudplevieren zijn geen uitzondering.
• Botanisch word de vegetatie door de nog aanwezige zoute kwel en beperkte organische bemesting steeds 

soortenrijker en waardevoller.

Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten:
• De openheid van de kweldervlakte met lange zichtlijnen waar de horizon gevormd wordt door boerderijen 

en dorpssilhouetten, met kerktorens als baken. 
• Het reliëf van zowel natuurlijk, slenken en prielen, als cultuurhistorisch, dijken en kleiterpen. 
• Het grillige/slingerende patroon van waterlopen en wegen/paden die het bochtige karakter van de slen-

ken- en prielen volgen evenals de radiale patronen vanuit terpen en kwelderwallen. 
• Diverse cultuurhistorische landschapselementen zoals kerkenpaden, erfbeplantingen en oude bemalings-

kunstwerken.
• Herkenbaar en karakteristiek systeem van vaarten en opvaarten naar de terpdorpen en boerderijen.
• Het systeem van hemdijken en polderdijken. Een hemdijk is een polderdijk om de Friese Hempolders. 

Deze zijn in de 12e eeuw en 13e eeuw aangelegd, langs zuidrand en gedeeltelijk de oostrand van de voor-
malige Middelzee.

Recreatieve kwaliteiten:
• De weidsheid, vogelrijkdom en cultuurlandschap zijn te beleven via vogelkijkhutten, begeleide excursies, 

een fietsroute langs de gebieden en een wandelpad door Lionserpolder. Dit wandelpad maakt deel uit van 
het Jabikspaad, aanloop op de pelgrimsroute van St. Jacobiparochie naar Santiago de Compostella.

Natuurmomenten weer wat zij de komende 18 jaar wil 
bereiken in en rond deze natuurgebieden. Samen met de 
omgeving is toegewerkt naar een visie waarin de diverse 
wensen, belangen en mogelijkheden zijn geland en 
uitgewerkt naar streefbeelden, doelen en maatregelen.

De gebieden herbergen diverse kwaliteiten die als volgt zijn samen te vatten
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Ondanks de behaalde successen binnen de 
natuurgebieden, is landelijk en buiten de 
natuurgebieden sprake van een sterke achteruitgang 
van de weidevogels. Het is vijf voor twaalf! Wil de 
weidevogel toekomst hebben dan zijn ook buiten de 
natuurgebieden maatregelen en meer initiatieven van 
enthousiaste agrariërs onmisbaar. Er is met spoed meer 
broed- en kuikengebied nodig! De harde grenzen qua 
waterpeil en beheer tussen de natuurgebieden en de 
intensieve landbouw zullen moeten verzachten. En 
flexibel denken en handelen van alle betrokken partijen 
is een must.

Als ergens de weidevogels een kans hebben dan is het 
in De Greidhoeke, daar zijn de benodigde ingrediënten 
aanwezig:
• De natuurterreinen zijn goede brongebieden.
• De kleinschalige inrichting van de 

waterhuishouding biedt mogelijkheden voor 
maatregelen op maat.

• Boeren die belangstelling en de wil hebben om 
natuurbeheer en weidevogels te combineren met 
hun agrarische bedrijfsvoering.  

Natuurmonumenten wil samen met alle betrokkenen 
gaan voor de weidevogels. Daarbij is zij sturend binnen 
haar terreinen en faciliterend en stimulerend buiten haar 
terreinen. Deze uitgangspunten vormen de basis van de 
visie.

Visie
Skrok, Skrins en Lionserpolder is een natuurrijk cul-
tuurlandschap, met optimale condities voor de weide-
vogels. Het cultuurhistorische landschap, de botani-
sche waarden en de zoute kwel worden gekoesterd. 
Bezoekers en bewoners weten van het bestaan van de 
unieke kwaliteiten van de natuurgebieden en kunnen 
deze ervaren en beleven. De mate waarin is afgestemd 
op het hoofddoel: de weidevogels. 
De natuurgebieden zijn belangrijke brongebieden in 
het robuuste weidevogellandschap De Greidhoeke. Om 
de brongebieden ligt een ‘flexibele’ schil van aantrek-
kelijk broed- en kuikenland op agrarische productie-
grond, die de overgang vormt van natuurgebied naar 
intensievere landbouw. In De Greidhoeke is een balans 
tussen bedrijfseconomisch rendabel boerenland en 
ruimte en waardering voor natuur en cultuurhistorie. 
De natuur en cultuurhistorische waarden zijn ruimtelijk 
en functioneel met elkaar verbonden. 

Natuurmonumenten zet zich samen met betrokken 
partijen in voor het optimaal laten functioneren van 
het weidevogelkerngebied in het totale weidevogel-
landschap. Daarbij grijpt zij alle kansen en (samen-
werkings-) mogelijkheden aan om de habitat voor 
weidevogels te verbeteren zowel binnen als buiten haar 
terreinen. In het provinciale speelveld van het weide-
vogelbeleid is Natuurmonumenten een speler die actief 
en re-actief haar kennis, kunde en ervaring deelt en 
uitdraagt.

Om de visie te realiseren zijn doelen en maatregelen  
geformuleerd. De doelen en maatregelen vormen het 
raamwerk voor de vertaalslag van visie naar praktijk. 
Deze geven zowel houvast als ruimte voor nieuwe 
invullingen waar de toekomst mogelijk om vraagt.

In het kort samengevat stelt Natuurmonumenten zich 
komende 18 jaar ten doel haar terreinen nog meer 
te optimaliseren voor de weidevogels, de overige 
natuurwaarden zijn volgend. Door een beter detailbeheer, 
werken aan beter kuikenland, een betere reproductie 
en behoud van de botanische kwaliteiten. Dit moet 
leiden tot het behoud, het vergroten en een toename van 
de aantallen en de huidige soorten. Door het behoud 
van de rust zijn de natuurgebieden ook aantrekkelijk 
voor doortrekkers en wintergasten. Voor de overige 
natuurwaarden streeft Natuurmonumenten ernaar om dit 
door monitoring beter inzichtelijk te maken. 

Ook buiten de natuurgebieden zet Natuurmonumenten 
zich in voor meer broedparen en geschikt kuikenland. 
Land dat door later of aangepast maaien, een 
kruiden - en structuurrijke vegetatie meer voedsel 
en veilige foerageermogelijkheden biedt voor jonge 
weidevogels. Samen met aangrenzende agrariërs zal 
Natuurmonumenten de zoektocht aangaan om een 
optimale balans te vinden tussen bedrijfseconomisch 
resultaat en weidevogelbeheer. Maatwerk, flexibiliteit, 
pilots en pachtgronden zijn daarbij de sleutels. Naast 
samenwerking in de uitvoering zal Natuurmonumenten 
zich samen met de collectieven inzetten voor het 
optimaliseren van de benodigde financiering. 
Bekend maakt bemind. Natuurmonumenten gaat de 
komende 18 jaar de cultuurhistorische en natuurlijke 
kwaliteiten stevig uitdragen. Zo zullen bewoners en 
toeristen verleid worden om de natuurgebieden te 
bezoeken en te genieten van de weidsheid, 
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Doelen Natuur

In de natuurgebieden
• in stand houden, vergroten vogeldichtheid
• vergroten diversiteit
• optimaliseren functie kuikenland
• behoud en ontwikkeling botanische kwaliteiten
• behoud rustplaats wintergasten
• inzichtelijk maken overige natuurwaarden
• participatie vrijwilligers
• behoud openheid en voorkomen vestiging 

predatoren

In De Greidhoeke
• meer broedparen, uitbreiding kuikenland
• optimum bedrijfsvoering -weidevogelbeheer
• realiseren robuust weidevogelgebied
• verbeteren samenwerking
• lobby flexibele inzet weidevogel middelen
• realiseren gemeente brede bijenlinten

Doelen Cultuurhistorie

• vergroten leesbaarheid, beleefbaarheid waar-
den cultuurhistorie en landschap

• vergroten van kennis en informatie
• cultuurhistorische kwaliteiten breed uitdragen

Doelen Recreatie

• vergroten mogelijkheden beleving landschap
• open mind voor nieuwe belevingsvormen
• ontwikkelen waterwegen als recreatieve infra-

structuur
• bekend maakt bemind, kwaliteiten uitdragen
• betrekken en stimuleren van de jeugd 

de weidevogels en het cultuurhistorische landschap. 
Daarvoor zullen de mogelijkheden om het landschap te 
beleven en te ervaren worden vergroot door bijvoorbeeld 
meer excursies en een belevingspunt in Lionserpolder. 
De mogelijkheden die de waterwegen bieden als 
recreatieve infrastructuur worden onderzocht maar 
vogels kijken en wandelen en fietsen zijn en blijven de 
belangrijkste recreatieve activiteiten. Natuurmonumenten 

staat open voor nieuwe recreatieve belevingsvormen. 
Daarbij zal zij te allen tijden zorgvuldig kijken wat 
goed samen gaat met de weidevogels en zo mogelijk 
slim zoneren in tijd en ruimte. Natuurmonumenten 
werkt al veel samen met vrijwilligers, in de looptijd 
van de visie wil Natuurmonumenten dit nog verder 
uitbouwen en vrijwiligers ook een rol geven in de 
informatievoorziening.  
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1 Drie Parels in De Greidhoeke

Verscholen in agrarisch landschap liggen in 
De Greidhoeke drie bijzondere natuurgebieden: Skrok, 
Skrins en Lionserpolder. Met respectievelijk 105, 99 en 
148 hectare in totaal 352 hectare natuur in het kwadrant 
tussen Sneek, Bolsward, Franeker en Leeuwarden. 
De hoofddoelstelling in de gebieden, die allen binnen 
het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen EHS) vallen, 
is weidevogelbeheer. Echter niet alleen voor vogels 
hebben de gebieden een uitzonderlijke waarde. De 
percelen hebben met een unieke mozaïekverkaveling 
eveneens een grote cultuurhistorische waarde met 
een grote recreatieve potentie. De onregelmatige 
blokverkaveling met oud boerenland is van grote 
betekenis te midden van het vlakke, groene 
productielandschap.

1.1 Sporen uit het verleden

De Greidhoeke ligt in het hart van Westergo, aan de 
westkant van de voormalige Middelzee. Het is een 
open weidegebied in een voormalige kweldervlakte 
met slenken, prielen en  kleiterpen. De kweldervlakte 
wordt aan de west- en oostzijde ingeklemd door 
kwelderwallen. In het geheel van de kleigebieden van 
Fryslân is dit een van de oudste cultuurlandschappen. 
In tegenstelling tot de kwelderwallen, waar de meeste 
grond in gebruik is voor akkerbouw, wordt in de lagere 
kweldervlakten bijna uitsluitend veeteelt bedreven. 
Maaiveldhoogten daarbij variëren van 0,1 tot 1 m onder 
NAP.

De Greidhoeke werd tussen 1500 en 1200 v. Chr 

bedekt met een dikke laag zeeklei, doorsneden door 
geulen en prielen. Het grillige slotenpatroon dat 
aanwezig is in delen van De Greidhoeke stamt nog uit 
de IJzertijd (600 v.Chr); het kleilandschap leek in die 
tijd waarschijnlijk op een buitendijks kweldergebied en 
werd twee keer per dag overstroomd door de zee. 

Het systeem van slenken en prielen zoals het oorspronkelijke 

kwelderlandschap van De Greidhoeke er ooit heeft uitgezien. 

Foto: © Rijkswaterstaat, www.Natuurkennis.nl 

Rond de 7e of zelfs de 8e eeuw v.Chr. kwamen 
vanuit de zandgebieden van Drenthe en misschien 
Noordwest-Duitsland de eerste bewoners naar De 
Greidhoeke. De kwelderwallen bleven droog en 
konden worden gebruikt voor akkerbouw. Rond 
300 v. Chr. steeg de zeespiegel waardoor de bewoners 
werden gedwongen de woonplaatsen op te hogen. 
Zo ontstonden de eerste huisterpen die in veel gevallen 
uitgroeiden tot dorpsterpen. In de Lionserpolder, bij 
Bolland, zijn nederzettingssporen gevonden uit die tijd: 
een overslibde nederzetting (deels afgegraven). Enige 
bolling is nog te zien. Ook in Skrok is een duidelijke 

Drie Parels in De Greidhoeke
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verhoging te zien van een terprestant.
Een deel van deze terpen werden overspoeld door het 
stijgende water en een deel werd verder opgehoogd 
(ook noodzakelijk in verband met het inklinken van de 
bodem). 

Westergo in de vroege middeleeuwen (5e tot 10e eeuw). bron: 

Journal of Archeology in the low Countries 3-1 (November 

2011)

De eerste ingrepen om de afwatering te verbeteren 
bestond uit het graven van sloten rondom de terpen. 
In de 10e eeuw werden de eerste dijken aangelegd: 
lage ringdijken die hooguit één of enkele terpdorpen 

‘Kruinige’ (of bolle) percelen en het kenmerkende grillige/slingerende patroon van waterlopen, Lionserpolder

beschermden. Er werden primitieve sluisjes aangelegd 
in de geulen en slenken en rond 1200 werd heel 
Westergo door een aaneensluitende dijk beschermd. 
Daardoor ontstond een fijnmazig netwerk van dijken 
met een omringdijk, de Slachtedyk. Van daaruit werden 
de zeearmen Marneslenk en Middelzee fasegewijs 
ingedijkt.
Hierna ontwikkelden zich de afzonderlijke, verhoogde 
boerderijplaatsen. In de Lionserpolder zijn (delen van) 
dijken herkenbaar aanwezig.

De belangrijkste ontsluiting tussen de dorpen en 
terpen werd gevormd door het stelsel van waterlopen 
bestaande uit kronkelige natuurlijke waterlopen, 
opvaarten en genormaliseerde vaarten die vaak nog 
het tracé van de oude prielen volgen. Daarnaast was 
er een stelsel van kerkepaden. In de gebieden van 
Natuurmonumenten zijn deze kerkepaden voor een deel 
nog aanwezig. 

De verkaveling is vooral onregelmatig (door de 
slenken en prielen) blokvormig, soms radiaal rond de 
terpen. Vanuit Skrins is de verkaveling opstrekkend. 
Dit is ontstaan door de ontginning van een voormalige 
kreek die uitmondde in de Middelzee. De ‘ekers’ in de 
diep begreppelde ‘kruinige’ (of bolle) percelen heten 
‘varkensruggen’. Deze percelen zijn in het midden hoger 
dan aan de randen wat de afwatering bevordert. In de 
Lionserpolder is het slootpatroon en de perceelsindeling 
gebaseerd op het natuurlijke reliëf van kreken, slenken 
en ruggen, dat vrijwel nog geheel in historische staat is.
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Voor de ontwatering van de polders werden windmolens gebruikt. Ten oosten van Easterlittens staat nog de 
Alde Swarte, een spinnekopmolen uit de 17e eeuw (Rijksmonument). Vanaf het begin van de jaren 20 van 
de 20e eeuw werden oude in verval geraakte molens vervangen door de Amerikaanse windmotor. In Skrok 
is in het begin van de jaren dertig op de plaats van een afgebroken traditionele windmolen een zogenoemde 
“Record, nr 15”, naar Amerikaans model en ontworpen door de Gebr. Bakker te IJlst geplaatst. Deze molen 
staat op de Rijksmonumentenlijst. Op diverse andere plekken zijn de historische windmolens verdwenen.

Iens, Windmotor in Skrok   foto: Willemjans Wikimedia

Drie Parels in De Greidhoeke

‘Ekers’, ‘varkensruggen’ genoemd, tussen de greppels
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In de middeleeuwen werd vrijwel in alle nederzettingen 
een stinsen gebouwd. In de 16e en 17e eeuw verloren 
zij hun militaire betekenis en werden velen omgebouwd 
tot adellijke woonhuizen of states. De adel had een 
dominante positie op het platteland. Echter met het 
verhuizen in 1747 van het Friese stadhouderlijke 
hof naar ’s-Gravenhage, vertrok ook veel van de 
adel naar andere plaatsen in Nederland. Na de 
grondwetswijziging van 1848, waarmee de basis werd 
gelegd voor de parlementaire democratie zoals we die 
nu kennen, verloor de adel zijn macht definitief.

Vaak behield zij wel de grond, maar werd de state 
vervangen door een boerderij. 

Tijdens de landbouwcrisis van eind 19e eeuw 
vertrokken veel Friezen naar Holland om als arbeider 
aan het werk te gaan. Om het tij te keren werd in 1879 
het Friesch Rundveestamboek opgericht, later volgde 
de opmars van de coöperatieve zuivelfabrieken. Deze 
bepaalden in de 19e eeuw het beeld van de dorpen. 
Bij Easterlittens, Easterein, Weidum, Wiuwert zijn de 
zuivelfabrieken nog te zien. 
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Na de 2e Wereldoorlog werd, om de 
voedselvoorziening veilig te stellen, schaalvergroting in 
de landbouw ingezet door middel van ruilverkaveling. 
In het gebied hebben twee ruilverkavelingen 
plaatsgevonden. Landinrichting Wommels, aangenomen 
in 1984 en afgerond in 2002, en Landinrichting 
Baarderadeel die zich nu na dertig jaar in de eindfase 
bevinden. De natuur heeft steeds een belangrijke rol 
in de discussie gespeeld. De boeren vonden dat te 
veel landbouwgrond een natuurbestemming kreeg. 
Er werd een actiegroep opgericht die zich fel tegen 

de plannen verzette. Uiteindelijk bleef er ca. 354 
hectare ‘fûgeltsjelân’ over; Skrok 105, Skrins 99 en de 
Lionserpolder 148 hectare.

“Vaak spreek je vanuit landschappelijke 
waarden van een voor of achterkant. Maar 

dit gebied is uniek. Alles is voorkant.”
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1.2 Weidevogelparadijs

Skrok, Skrins en de Lionserpolder genieten een 
landelijke bekendheid vanwege de hoge weidevogel-
dichtheden. De ongekende aantallen grutto’s en 
kieviten zijn met name te danken aan het oude 
cultuurlandschap, “greppelland”, de openheid, de 
hoge waterpeilen, optimalisatie van de inrichting en 
het beheer van de afgelopen ± 25 jaar. Sinds deze 
polders door Natuurmonumenten worden beheerd, 
zijn de aantallen broedparen per hectare spectaculair 
toegenomen. Ook  is de soortenrijkdom gestegen. In het 
Weidevogelmeetnet Friesland staan ze dan ook bekend 
als “uitstekende weidevogelgebieden”.  

“Skrok en Skrins binne poerbêst.”

De kievit en de grutto halen dichtheden van 1 tot 2 
paar per hectare en lokaal is er sprake van kolonie- 
vorming. Bij passerende en foeragerende roofvogels is 
dit een voordeel, maar bij grondgebonden roofdieren 
kan dit een nadeel zijn. Maar dat deze graslanden 
uitermate geschikt zijn voor deze soorten staat buiten 
kijf! De weide zangvogels zijn in het agrarisch gebied 
nagenoeg verdwenen. Graspieper, gele kwikstaart en de 
veldleeuwerik zijn hier nog volop aanwezig. Met name 
de veldleeuwerik met zijn kenmerkende zang en vlucht 
is op afstand goed te herkennen en een ware beleving 

tijdens een veldbezoek. De lokale aanwezigheid van 
zoute kwel in Skrok en Skrins maakt de polders ook 
aantrekkelijk voor kluut en visdief. Beide soorten zijn 
opvallende verschijningen. De kluut door zijn scherpe 
zwart-wit, afwijkende kleur ten opzichte van de overige 
weidevogels. En de visdief door zijn hoge en scherpe 
geluid en felle gedrag bij bedreigingen. Van de eenden 
komen naast de algemene soorten ook de slobeend en 
zomer- en wintertaling voor. De watersnip en kemphaan 
hebben zich nog niet als vaste bewoners gemeld, het 
beperkt zich tot enkele incidentele broedgevallen. Het 
zou mooi zijn dat in de nabije toekomst ook soorten als 
kwartelkoning en paapje zich als broedvogel vestigen in 
de gebieden.

We mogen hier best spreken van een succesverhaal 
voor de weidevogels. Echter eind jaren 90 was er ook 
sprake van een duidelijke daling van met name de grutto 
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in de natuurgebieden. Dit heeft er toe geleid dat de 
terreinbeherende organisaties samen met de provincie 
Fryslân alle natuurgebieden kritisch onder de loep 
hebben genomen. Om mogelijke “bedrijfsblindheid” 
te doorbreken hebben de beheerders elkaars gebieden 
beoordeeld. Voorgestelde maatregelen met betrekking 
tot predatie, vernatting, openheid en mozaïekbeheer 
zijn de jaren daarna uitgevoerd en hebben voor een 
kentering gezorgd.

1.2.1 Meer dan weidevogels
Door een toenemende vernatting en het extensieve 
beheer zijn de natuurgebieden niet alleen beter 
geschikt voor weidevogels, maar is er ook sprake van 
een toenemende soortenrijkdom. Dit onderstreept 
het belang van deze natuurgebieden in het zo intensief 
gebruikte agrarische landschap. Elk jaar zijn er weer 
verrassende ontwikkelingen, zoals de vestiging van een 
kolonie van 2600 kokmeeuwen in 2014. Of het plots 
opduiken van de velduil of het nonnetje als broedvogel. 
Buiten het broedseizoen zijn de gebieden aantrekkelijk 
voor grote groepen foeragerende en rustende ganzen 
en goudplevieren. In Skrok en Skrins zijn aantallen 
goudplevieren van boven de 3.000 geen uitzondering. 
Bij de ganzen zijn het vooral de kolgans, grauwe gans 
en brandgans die dankbaar gebruik maken van de rust 

in Skrins. De grote groepen vogels trekken weer andere 
soorten aan, zoals de slechtvalk die elke winter aanwezig 
is. Jaarrond is een grote populatie hazen aanwezig in de 
kruidenrijke graslanden. Ook de sloten vormen een bron 
van leven: groene kikker, stekelbaarsjes worden er groot 
en vormen weer het voedsel voor de reiger en de lepelaar. 
De kruidenrijkdom van de graslanden trekt vlinders aan. 
Hooibeestje en argusvlinder, soorten die landelijk onder 
druk staan, worden regelmatig waargenomen in de 
graslanden en kunnen zich hier voortplanten.

Grutto  foto: Teun Veldman

Drie Parels in De Greidhoeke

Dankzij het voorkomen van fossiele zoutlagen in 
de bodem kunnen lokaal ook planten voorkomen 
die je normaal gesproken vooral aantreft op 
zilte plekken langs de kust. Een mooi voorbeeld 
van zo’n  soort is schorrenzoutgras (Trichlogin 
maritima). Deze plant komt vooral voor op de 
kwelders (schorren) langs de kust en op de 
Waddeneilanden. Het is een overblijvende plant, 
die groeit in pollen met rechtopstaande bloeiaren, 
waarin de bloempjes dicht bij elkaar staan. 
De lijnvormige bladeren scheiden bij kneuzing 
een sterke geur af, die doet denken aan vettige 
frituurlucht. In het binnenland is de plant heel 
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structuurrijke vegetatie biedt meer voedsel en veilige 
foerageer mogelijkheden voor de jonge weidevogels.

In het oogstseizoen kun je in de polders nog de 
ouderwetse hooilucht van drogende grassen 
en kruiden beleven. Deze toffeeachtige geur 
is afkomstig van het reukgras (Anthoxanthum 
odoratum), waar veel cumarine in zit. Op percelen 
die beweid worden en waar lichte vertrapping 
en “koeienpaden”  voorkomen komt ook het  
muizenstaartje (Myosurus minimus) voor. Dit 
kleine éénjarig plantje met een onopvallende 
groengele bloeiwijze is familie van de boterbloem, 
maar lijkt hier totaal niet op.

“Probleemsoorten” als akkerdistel, krulzuring en 
ridderzuring worden bestreden om verruiging tegen 
te gaan en het maaisel aantrekkelijk te houden als 
product (veevoer). De bloemrijke weiden met een open 
structuur zijn ook insectenrijke vegetaties en zo van groot 
belang voor jonge weidevogels. Uit divers onderzoek is 
gebleken dat laat maaien, beweid en of voorbeweid land 
beter geschikt is als kuikenland. Deze vaak kruiden- en 

Kemphaan met hen   foto: Teun Veldman

zeldzaam, maar komt ook nog hier en daar voor 
langs de voormalige Zuiderzee, het huidige 
IJsselmeer. En dus ook als herinnering aan 
oorspronkelijk kwelderlandschap hier in het 
binnenland van Friesland, in de Lionserpolder 
en Skrins. Een andere opvallende soort is 
goudknopje (Cotula coronopifolia), die massaal 
voorkomt langs de randen van de plasdras in 
Skrins en Skrok. Dit eenjarige, geel bloeiende 
plantje komt van oorsprong uit Zuid Afrika en 
is sinds 1972 in Nederland bekend. Het is een 
pioniersoort van tijdelijk droogvallende, soms 
licht brakke, open, kale bodem.

1.3 Recreatieve kwaliteit 

De recreatieve kwaliteiten zijn het beste weer te 
geven aan de hand van de 5 B’s: bereikbaarheid, 
beschikbaarheid, bruikbaarheid, bekendheid en 
betrokkenheid. 

De terreinen van Natuurmonumenten zijn goed 
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bereikbaar via de provinciale en lokale wegen. Daarnaast 
lopen enkele recreatieve vaar-, wandel- en fietsroutes 
langs en door de gebieden. De beschikbaarheid van 
de terreinen zelf is matig vanwege de functie als 
broedgebied voor weidevogels. Voor de gebieden 
beperkt de toegang zich daarom tot de twee 
vogelkijkhutten, het fietspad langs Skrok, Skrins en 
Lionserpolder en een wandelroute door Lionserpolder. 
De beperkte beschikbaarheid is ook mede bepalend 
voor de bruikbaarheid van de natuurgebieden. 
De huidige mogelijkheden om de gebieden en de 
natuurlijke en cultuurhistorische rijkdom te beleven 
zijn beperkt. De belangrijkste belevingsmogelijkheid 
is de door Natuurmomenten beschreven 32 km lange 
fietsroute ‘De Greidhoeke’, langs Skrok, Skrins en de 
Lionserpolder. Ook ligt een fraai wandelpad door de 
Lionserpolder van Leons naar Jorwert waar de slenken 
en geulen nog door de oogharen zijn waar te nemen. 
Het pad maakt onderdeel uit van het Jabikspaad, de 
aanloop op de pelgrimsroute van St. Jacobiparochie 
naar Santiago de Compostella. De kaart met 
gebiedskwaliteiten (zie bijlage 3) geeft een overzicht 
van de huidige recreative routes en mogelijkheden.

Natuurmonumenten organiseert per jaar enkele 
jeugdactiviteiten en geeft voor leden en op verzoek 
zo’n 10 keer per jaar een excursie in het gebied. De 

informatievoorziening in de terreinen bestaat uit twee 
infopanelen bij de vogelkijkhutten. 
De verstrekte informatie richt zich hoofdzakelijk op 
de natuurlijke kwaliteiten van het gebied. Online is 
Natuurmonumenten actief met een goed bezochte 
facebook pagina met 159.000 likes/volgers, een 
twitteraccount  met circa 24.000 volgers en vele actief 
twitterende medewerkers. Specifiek in De Greidhoeke 
heeft de facebook-pagina Friese weidevogels 2.000 
likes/volgers en de twitterende boswachter 451 volgers.

“Dan twittert boswachter Sander de grutto´s 
zijn er weer. Dan weet ik het ook weer en 

laat ik het mijn gasten weten. Sommige rea-
geren meteen en boeken dan een nacht in de 

bed & breakfast.”

De mensen die de gebieden bezoeken komen niet alleen 
voor de vogelrijkdom, het zijn vooral wandelaars en 
fietsers die getrokken worden door de totale landelijke 
setting met de historische dorpjes, “fietsen van toren 
naar toren”. De Greidhoeke in zijn geheel kent nog 
weinig toeristisch recreatieve voorzieningen. Naar 
oordeel van de bezoekers zijn horecagelegenheden die 
zijn geopend rond koffie- en lunchtijd schaars in het 
gebied. In de regio zijn enkele kleinere musea en een 
tiental overnachtingsmogelijkheden, 

Natuurfotograaf bij Skrins  

Drie Parels in De Greidhoeke
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voornamelijk B&B’s. Recent is de Middelseerûte 
bevaarbaar gemaakt voor motorboten. Deze vaarroute 
grenst aan Skrok en Skrins en daar is ook een drietal 
aanlegplaatsen aanwezig, in beheer bij de Marrekrite. 

“Arrangementen zijn hot. Gasten (zeker 
Belgen) hebben liefst iets kant en klaars. Ik 

zou best een arrangement met Natuurmonu-
menten, bijvoorbeeld in combinatie met een 

excursie, willen maken.”
 
De bekendheid van het gebied is summier, zowel bij 
eigen bevolking als bezoekers. De eigen streek is via de 
vogelwachten in de omringende dorpen wel intensiever 
betrokken bij het gebied. Voor de toeristische 
recreatieve sector is Natuurmonumenten nog geen echte 

gespreks- of sparringpartner. 
Voor De Greidhoeke en specifiek voor de terreinen van 
Natuurmonumenten geldt dat de uitspraak “onbekend 
maakt onbemind” van toepassing is. Terwijl aan 
potentiële waarden en nog te ontginnen kwaliteiten 
geen gebrek is. Naast de vogelrijkdom is het een 
bijzonder donkerte- en stiltegebied en kent het gebied 
een schat aan (streek)verhalen. Van zuivelfabriek 
tot de oerstrijd tegen het water: Dêr ‘t de dyk it lân 
omklammet.

“De onzichtbaarheid van de cultuur  in de 
informatieverstrekking is een gemis.”

Kruiser op Middelseerûte 

Drie Parels in De Greidhoeke
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2 Ontwikkelingen en kansen

2.1 Blik van binnen naar buiten 

In 1905 voorkwam Jac. P. Thijsse dat het Naardermeer 
in een vuilnisbelt veranderde. Deze actie was de aanzet 
tot de oprichting van Natuurmonumenten. Anno 2014 is 
Natuurmonumenten dé beweging van mensen met hart 
voor de natuur, heeft de vereniging momenteel meer 
dan 100.000 hectare natuur in beheer en ruim 700.000 
leden en donateurs waarvan 16.000 in Friesland. 
Natuurmonumenten richt zich van oorsprong op behoud, 
herstel en ontwikkeling van karakteristieke natuurlijke 
landschappen. Echter in de veranderende dynamiek van 
de maatschappij en de veranderingen in de landbouw 
zet Natuurmonumenten in haar ambitie naar 2040 ook 
in op de rol van natuur en landschap bij het oplossen van 
klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken en behoud van 
landschappen. Als laatste wordt ingezet op het verbinden 
van mensen met de natuur. De transitie om de blik breder 
en ook meer naar buiten te richten, doet zich ook al voor 
in De Greidhoeke. Dit is niet alleen zichtbaar in praktische 
uitwerkingen als een intensieve betrokkenheid van de 
vogelwacht bij tellingen in het gebied of het organiseren 
van meer activiteiten in en met de streek. Ook initieert 
en participeert Natuurmonumenten gaandeweg steeds 
meer in de omgeving. Zo doet Natuurmonumenten 
mee als lid in de Coöperatie Baarderadeel en heeft ze 
met omliggende boeren een succesvolle pilot uitgesteld 
maaien opgezet. De beweging van Natuurmonumenten 
naar buiten toe wordt door de omgeving gewaardeerd en 
vraagt naar de toekomst toe een intensivering.

2.2 Beheer van de weidevogelgronden

In De Greidhoeke heeft Natuurmonumenten de 
afgelopen tien jaar, na lange tijd zelf het beheer in de 
natuurgebieden te hebben uitgevoerd, de stap gezet om 
de graslanden via korte of langer lopende contracten te 
verpachten aan agrariërs, die het gewas oogsten en de 
(na)beweiding uitvoeren. De betrokken agrariër kan 
verschillende voordelen hebben door het gebruik van de 
gronden (voedingswaarde gewas, mestplaatsingsruimte 
bij beweiding en (vanaf 2015) de mogelijkheid 
voor landbouwsubsidie in het kader van GLB het 
Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid). De 
pachtprijs is gekoppeld aan de waarde die de gronden 
hebben. De opbrengsten van de pacht worden door 
Natuurmonumenten ingezet voor het natuurbeheer in 
de natuurgebieden. 
Een deel van de noodzakelijke werkzaamheden in de 
natuurgebieden doet Natuurmonumenten nog steeds 
zelf. Het gaat daarbij om de “finetuning” binnen het 
weidevogelbeheer: zaken zoals slotenonderhoud, 
weideslepen in het voorjaar, reguleren van de 
bemesting, steken van distels en krulzuring en het 
peilbeheer binnen de natuurgebieden. En natuurlijk 
niet te vergeten de jaarlijkse broedvogelmonitoring en 
alarmtellingen (meting van het broedsucces aan de hand 
van tellingen van alarmerende ouderparen).
Deze werkwijze, waarbij Natuurmonumenten de regie 
heeft over het beheer van de gronden, heeft zich in de 
afgelopen jaren als zeer succesvol bewezen.  

Ontwikkelingen en kansen
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2.3 Ontwikkelingen

Bij het uitwerken van een visie voor de natuurgebieden 
van Natuurmonumenten is het van belang 
rekening te houden met een aantal autonome 
(beleids) ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
natuurgebieden.

2.3.1 Europees Landbouwbeleid
Aangezien de meeste grond in De Greidhoeke in 
gebruik is als landbouwgrond, zijn de ontwikkelingen 
die in deze sector plaatsvinden van grote invloed op 
het landschap. De ontwikkelingen worden grotendeels 
beïnvloed door Europees Landbouwbeleid en door de 
marktontwikkelingen. De concurrentie in de landbouw 
wordt groter als gevolg van verdere optimalisatie van de 
kostprijs, afnemende prijssubsidies en inkomenssteun.
Als gevolg hiervan zijn twee belangrijke 
ontwikkelingsrichtingen zichtbaar: aan de ene kant 
forse schaalvergroting met een verdere afname van het 

aantal agrarische bedrijven. De druk op het landschap 
voor schaalvergroting en verdere intensivering wordt 
daarmee groter met als gevolg een grote kans op 
een achteruitgang in geschikt weidevogelland. De 
andere ontwikkelingsrichting is landbouw waarin 
wordt geprobeerd inkomen te vergroten door 
verbreding en verdieping. Onder verbreding valt naast 
energieopwekking en recreatie ook de natuur. Met 
betrekking tot de natuur is voor het merendeel van de 
agrariërs tot op heden de financiële prikkel om hiertoe 
over te gaan te gering geweest.

2.3.2 Provinciaal weidevogelbeleid
Bij de nadere invulling en vormgeving van het 
nieuwe weidevogellandschap speelt het provinciale 
weidevogelbeleid een belangrijke rol (zie kader op de 
volgende bladzijde). 
De (koers)wijziging kan het best worden samengevat 
als:  “minder overal en lokaal meer”. De kansrijke 
weidevogelgebieden krijgen meer mogelijkheden 

Consultatie in de streek
Door middel van een tiental diepte interviews en 
twee streekbijeenkomsten heeft Natuurmomenten 
haar oor te luister gelegd in de streek. Wat speelt en 
leeft er in het gebied? Welke kansen en knelpunten 
doen zich voor en waar schuilen de oplossingen? 
In de gesprekken en bijeenkomsten kwamen 
praktische zaken, concrete ideeën en dilemma’s naar 
boven. Maar bovenal sprak de betrokkenheid van 
iedereen en het bewustzijn van het unieke karakter 
van het gebied. Mede op basis van de uitkomst 
van de gesprekken zijn de kansen en knelpunten 
in beeld gebracht. Ook zijn meerdere uitspraken, 
opmerkingen en suggesties terug te vinden in de 
“quotes”. Samengevat hieronder de elementen die 
betrokkenen graag willen terugzien in de visie:
• Samenwerken, experimenteren en leren op 

basis van vertrouwen en met respect voor 
elkaars belangen. Dit vraagt om maatwerk en 
flexibiliteit; “aan twee kanten van de sloot”.

• Een harmoniemodel waarbij de streek (buren 
van de natuurgebieden) voorrang heeft op 
pachters van elders.

• Willen we meer natuur/weidevogelrendement, 
dan moeten we met name ook meer tijd en 

energie steken in de samenwerking tijdens het 
broedseizoen.

• Rendement moet de borging van het nieuwe 
systeem zijn. “IT FJILD MOAT SPREKKE!!!”.

• Weidevogels staan voorop. Dat brengt keuzes 
met zich mee om sommige natuur buiten te 
houden of andere activiteiten niet toe te laten.

• Kennis vergroten en trots uitdragen; jeugd van 
ei tot vogel, ‘grutsk’ op De Greidhoeke , jonge 
agrariërs kennis bijbrengen.

• Uitdragen van natuur-, cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden. Natuurmonumenten 
is landelijk gezien een speler van formaat en 
vanuit  haar positie heeft zij in promotie en 
informatieoverdracht een faciliterende taak die 
verder gaat dan de eigen terreinen en zich niet 
tot natuur alleen beperkt.

• Voor het faciliteren van de recreatiesector is  Natuur-
monumenten niet een beoogd trekker van de 
recreatieve ontwikkeling van De Greidhoeke in zijn 
geheel, maar kan hierin wel een bijdrage leveren.

• Natuurmonumenten wordt verwacht 
initiatief te nemen in het creëren 
van samenwerkingsverbanden voor 
weidevogelbeheer op lokaal niveau.
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en ondersteuning. Maar dan moeten ze eerst wel de 
toets der “kansrijkheid”doorstaan. Dit beleid zet in op 
weidevogelkerngebieden van minimaal 250 hectare en 
parels (kleinere gebieden).
De gebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder liggen in 
een weidevogelkansgebied en vallen onder het collectief 
Westergo. Natuurmonumenten is aan dit collectief 
verbonden via de Natuurcoöperatie Baarderadeel en 
Skriezekrite rûnom Skrok en Skrins.
Van boeren in de kerngebieden wordt een grote 
inspanning gevraagd om weidevogelbescherming in hun 
bedrijfsvoering op te nemen. Zij worden ‘verleid’ om op 
vrijwillige basis hieraan mee te doen. Ondersteuning is 
mogelijk in de vorm van adviezen op gebied van beheer 

en inrichting, voor het ontwikkelen van bedrijfs- en 
verdienmodellen in combinatie met weidevogelbeheer 
door het aanbieden van kennis over inpasbaarheid 
van weidevogelbeheer in de bedrijfsvoering. Ook 
bemiddeling bij vrijwillige kavelruil behoort tot de 
mogelijkheden. 

“De oude regeling was star en werkte demo-
tiverend. Was een gebied aangewezen als 

uitgesteld maailand maar zaten er geen vo-
gels, dan kon de boer niet zelf beslissen om 
het uitgestelde deel te maaien en gangbare 
met vogels te laten staan. Een vogel is geen 

product wat zich volledig laat sturen. Je moet 
inspelen op de situatie in het veld. De ‘nieu-

we’ regeling biedt meer flexibiliteit. Maar 
daar staan 12 instapeisen tegenover die op 
zich allemaal wel goed zijn, maar waar te 

weinig samenhang in zit en weinig ruimte 
biedt om aan te sluiten bij de natuurlijke 

situatie. Neem de 20% waar het waterpeil 
omhoog moet. Het ene gebied leent zich 

nou eenmaal beter voor een verhoging van 
het waterpeil dan het andere. Soms moet 
je er enorme inrichtingsmaatregelen voor 
doorvoeren om dat te realiseren. Dit sluit 

niet altijd aan bij de praktijk.”

In het voorjaar van 2014 heeft Gedeputeerde Staten 
van de Provinsje Fryslân de Weidevogelnota 2014-
2020 vastgesteld. Inzet is een koersverandering 
door meer dan voorheen te investeren in de 
kansrijke gebieden voor weidevogels. Binnen 
aangewezen weidevogelkansgebieden worden 
weidevogelkerngebieden geselecteerd en 
ontwikkeld. Dit heeft direct tot gevolg dat een 
deel van de gebieden waar nu nog sprake is van 
weidevogelbeheer niet meer in aanmerking 
komt voor subsidiëring van weidevogelbeheer. 
Daarbij is de ambitie gesteld om de afname 
van aanwezige weidevogels te doorbreken en 
om te buigen in een opwaartse trend met de 
ambitie van 10.000 Gruttobroedparen in 2020 
waarvan het merendeel in de 40.000 ha tellende 

weidevogelkerngebieden moet (komen te) zitten. 
In de weidevogelkerngebieden werken beheerders 
en vrijwilligers gezamenlijk aan optimale inrichting, 
beheer en bescherming van weidevogels. Daarvoor 
zijn de collectieven aan zet die met de provincie 
hierover afspraken maken voor een periode van 
6 jaar. Onder aansturing van het collectief zijn 
de aangesloten partijen (waaronder de ANV’s) 
verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en 
de uitvoering van het beleid, op basis van een 
gebiedsplan. De werkwijze krijgt in 2015 verder 
zijn vorm en dient in 2016 te zijn geïmplementeerd. 
Rond de totstandkoming van de nieuwe nota klinken 
positieve geluiden over een flexibelere insteek 
waarmee meer maatwerk mogelijk wordt en kritische 
geluiden over de instapeisen. 

Weidevogelkansgebieden Provincie Fryslân

Ontwikkelingen en kansen
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Naast nieuwe doelstellingen, werkwijze en wijze 
van subsidiering zijn er zaken in de weidevogelnota 
vastgelegd over hoe om te gaan met predatie(beheer). 
Er is een provinciaal weidevogelfonds opgericht, 
gekoppeld aan mitigerende maatregelen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen die de rust en openheid 
voor de weidevogels in de weidevogelkansgebieden 
en parels aantasten. Ook zijn er voorstellen 
gedaan over voorlichting & educatie (V&E), 
kennis(deling) en samenwerking. Vooral op het vlak 
van V&E, kennisdeling en samenwerking kunnen 
ervaren weidevogelbeheerders,  waaronder ook 
Natuurmonumenten, een rol van betekenis spelen. 

“Boeren zijn voor deel van hun uitvoering/
monitoring/coaching afhankelijk van vrij-

willigers. Het is ook wel belangrijk dat je klik 
hebt met je vogelwachter. Een kwetsbaar 

punt voor de toekomst is dat de groep vogel-
wachters vooral bestaat uit de de ‘grijze golf’.”

2.3.3 Waterhuishouding
De waterpeilen en het beheer daarvan zijn van grote 
invloed op de aanwezigheid van weidevogels, de 
natuur en ook op de landbouw. In het licht van de 
klimaatverandering  en vanwege de noodzaak voor 
verbetering van de kwaliteit van ons oppervlaktewater, zijn 
aanpassingen nodig. In dit kader is het Wetterskip Fryslân 
in samenspraak met de streek bezig met  een pilotstudie 
om te komen tot een toekomstbestendig waterbeheer 
in De Greidhoeke. In deze pilot toetst het Wetterskip 
onder andere ideeën om het beheer van de polders, het 

uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of bediening 
van gemalen, stuwen en afsluitingen in de nabije toekomst 
over te laten aan de burgers/agrariërs zelf. 

Daarnaast leeft de gedachte bij het Wetterskip 
om peilvakken en bemalingsgebieden samen te 
voegen en zo het aantal opvaarten en sloten te 
verminderen. Dergelijke maatregelen kunnen in het 
weidevogelkansgebied De Greidhoeke grote negatieve 
gevolgen hebben voor natuur, cultuurhistorie en 
landschap. Daarentegen leven er ook positievere ideeën 
en plannen vanuit natuur- en cultuurperspectief gezien. 
Zo wordt de mogelijkheid nader bestudeerd om water 
vast te houden in de polders om de boezem (tijdelijk) 
te ontlasten om zo in de diepste polders meer ruimte 
te bieden aan water, natte natuur of wateropvang. 
Tevens leeft de gedachte om rondom natuurgebieden 
in te zetten op een weidevogelvriendelijkere aanpak 
door extensivering van de landbouw en een aangepast 
peilbeheer met hogere peilen.

Het Watergebiedsplan voor de Greidehoeke biedt 
een mogelijk perspectief om diverse knelpunten voor 
natuur en cultuur integraal aan te pakken. Dit plan 
moet in 2017 uitmonden in de herziening van het 
(ontwerp) peilbesluit. In het totstandkomingsproces 
worden de knelpunten in het (huidige) watersysteem 
structureel en integraal afgewogen. Daar waar zich 
meerdere knelpunten voordoen kan dit aanleiding zijn 
voor concrete uitvoeringsprojecten en/of pilots om 
tot een goede oplossing voor verschillende functies 
(bijvoorbeeld natuur en landbouw) te komen. 
 

Plasdras in de buurt van Jorwert
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2.4 Knelpunten

Tekort aan kuikenland buiten de natuurgebieden
Inmiddels is uit gedegen inventarisaties van 
Natuurmonumenten, in samenwerking met de 
vrijwilligers en de vogelwachten, duidelijk gebleken dat 
de natuurgebieden in de ei-legfase en de broedperiode 
zeer waardevol zijn. Het gevoerde beheer van de 
afgelopen 25 jaar heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. 
Uit de alarmtellingen blijkt vervolgens dat een behoorlijk 
deel van de oudervogels met hun jongen in juni de 
natuurgebieden verlaten. Zolang dit in het belang van 
de overlevingskansen van de jonge weidevogels is, is 
hier niets op tegen. Hier schuilt echter juist ook het 
gevaar. Zoals het beheer in de natuurgebieden de laatste 
25 jaar extensiever is geworden, is in dezelfde periode 
het gebruik buiten de natuurgebieden juist intensiever 

Gelukkig lieten tellingen rondom de natuurgebieden een positiever beeld zien. Toch zijn vriend en vijand het er 
wel over eens. De weidevogels met de Grutto voorop, dienen behouden te blijven. En om dit te realiseren mag 
er geen kostbare tijd meer verloren gaan. Indien de achteruitgang van de grutto van de afgelopen 25 jaar niet kan 
worden gestopt, dan is de grutto in 2040 uitgestorven. Alle beheer en daaraan gekoppelde budgetten moeten 
op korte termijn positieve resultaten opleveren. Anderzijds is ook een ieder ervan overtuigd dat het nog niet 
te laat is, dat de nog aanwezige bronpopulaties de basis moeten zijn voor het toekomstige weidevogelbeheer. 
Echter voor een levensvatbare weidevogelpopulatie moet er meer ruimte komen met extra aandacht voor de 
weidevogels. Met spoed gevraagd: meer geschikt broed- en kuiken opvanggebied, specifiek voor de Grutto en 
de weidevogels in het algemeen!

geworden. Dit dilemma vraagt om een oplossing. De 
oplossing schuilt in het combineren van de belangen 
van de boeren buiten de natuurgebieden met de 
opgroei kansen voor een deel van de jonge weidevogels 
uit de natuurgebieden. Er is met name buiten de 
natuurgebieden behoefte aan meer “pykenlân” bij 
trotse en betrokken boeren die bewust verantwoord en 
maatschappelijk ondernemen.

Harde grenzen natuur-landbouw
Door de geïsoleerde ligging van de natuurgebieden 
zijn de nog niet vliegvlugge kuikens kwetsbaarder 
dan voorheen. Dit vraagt om flexibeler grenzen, 
graslandbeheer (meer inzet ruige mest buiten de 
natuurgebieden) en toepassing van de het in te zetten 
weidevogelbudget. Niet daar waar afgesproken, maar 
daar waar nodig kunnen extra inzet of uitgestelde 

Ontwikkelingen en kansen



26 Ontwikkelingen en kansen

maaidata bijdragen aan een betere overlevingskans van 
de jonge weidevogels. Dit vraagt veel inzet, flexibel 
denken en contact tussen alle belanghebbenden om dit 
uit te voeren.

“Het gaat om een balans te vinden tussen 
wat agrarisch economisch kan en ecolo-

gisch is gewenst. Daarbij geldt: D’r giet tiid 
oerhinne.”

Peilbeheer buiten de natuurgebieden
Naast het gras- en hooilandbeheer is het 
waterpeilbeheer van wezenlijk belang voor de  
vestiging en overlevingskans van weidevogels. 
Binnen de natuurgebieden is dit goed geregeld en 
hoofdzakelijk afgestemd op het weidevogeldoel. Buiten 
de natuurgebieden is het peilbeheer afgestemd op 
maximaal landbouwkundig gebruik. Dit leidt tot lage 
peilen ook op plekken in het landschap die van nature 
door de ligging juist wat natter zouden kunnen zijn. Juist 
dit soort plekken is van groot belang om ook buiten de 
natuurgebieden geschikte plekken voor weidevogels te 
hebben, zodat er een sterke en robuuste populatie kan 
ontstaan. 

Financiering en subsidies
Het weidevogelbeheer is sterk afhankelijk van subsidies. 
De toenemende intensivering leidt tot groei van de 
productie per ha en drijft daarmee de grondprijs verder 
op, evenals de kosten voor de agrariers.  Als gevolg 
van deze ontwikkeling zal de weidevogelsubsidie als 
inkomstenderving voor de agrarier steeds hoger moeten 
worden. Het lijkt de vraag of in dit landbouwsysteem 
het subsidiespoor wel houdbaar blijft in de toekomst, 
nog afgezien van de problemen met staatsteunregels, 
verantwoordingsverplichtingen en inflexibiliteit. 
Nadenken over nieuwe benaderingen, ontwikkeling van 
andere bedrijfsmodellen dan die gebaseerd op steeds 
hogere productie, lijken noodzakelijk naast het huidige 
subsidiespoor om de toekomst van de grutto ook in het 
agrarisch gebied veilig te stellen. Te denken valt aan 
bedrijfsmodellen waar de kosten lager blijven en de 
inkomsten hoger, door bijvoorbeeld hogere afzetprijzen 
in de keten voor weidegang, biologisch boeren en 
weidevogelmelk. 

Kennis, tijd en menskracht 
Indien alle partijen de spreekwoordelijke handschoen 
oppakken en gezamenlijk streven naar levensvatbare 
weidevogelpopulaties, dan is er ook meer behoefte aan 
begeleiding en monitoring. Met name de gewenste 
flexibele aanpak vraagt van alle partijen extra inzet, 
bereikbaarheid en adequate besluitvorming. Om het 
veld te laten spreken en maximaal te sturen op nut 
en noodzaak moet men over voldoende gegevens 
beschikken. Extra inzet, ondersteuning en scholing in 
deze is gewenst.

2.5 Kansen

Voor de toekomst van de weidevogels is het vijf voor 
twaalf. Wil de weidevogel toekomst hebben dan 
moeten er snel en duidelijke keuzes gemaakt worden. 
Natuurmonumenten kan, wil en moet daar een rol in 
spelen. Een rol die zich niet beperkt tot optimaliseren 
van beheer in haar natuurgebieden. Natuurmonumenten 
zal ook buiten de natuurgebieden van zich moeten laten 
horen. En samen met alle betrokkenen de zoektocht naar 
het weidevogellandschap van de 21e eeuw aangaan. 
Daarvoor dienen zich de volgende kansen aan:

Aanwezigheid van sterke bronpopulaties in de huidige 
natuurgebieden
De aantallen grutto’s en het broedsucces in de 
natuurgebieden bieden een uitstekende uitgangspositie 
om de populatie van ‘de kening fan de greide’ in dit 
weidevogelkansgebied uit te laten groeien tot één van 
de beste in Friesland. Veel factoren werken mee, zoals 
de vruchtbare kleibodem met een goed bodemleven, de 
openheid van het landschap, het aanwezige (kleinschalige) 
reliëf, de mogelijkheid om lokaal te vernatten zonder grote 
uitstraling naar naastgelegen gebieden.

Het nieuwe weidevogelbeleid van de provincie 
Friesland.
Het provinciale beleid zet in op de ontwikkeling van 
weidevogelkerngebieden gekoppeld aan de bestaande 
brongebieden met hoge dichtheden. Deze koppeling 
vereffend grenzen, biedt een betere kans op een hoger 
broedsucces en moet de basis zijn voor het doorbreken 
van de negatieve trend. Door de ligging van de fantastische 
natuurgebieden van Natuurmonumenten ligt hier qua 
weidevogelbeheer dan ook een kans voor open doel.
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Landbouw en weidevogels kunnen samen
Weidevogelboer Murk Nijdam uit Wommels laat 
zien hoe een melkveebedrijf is te combineren met 
de zorg voor weidevogels. Honderden weidevogels 
als grutto’s, kieviten en zelfs veldleeuwerik broeden 
in zijn kruidenrijk grasland. Murk: “in 2005 heb ik 
een stuk land onder water gezet en in één jaar tijd 
verdubbelde het aantal grutto’s. In 2013 broedden 
er alleen al 132 paar grutto’s”.

Weidevogelvriendelijk boeren
Door de huidige bronpopulatie goed te benutten en 
zorg te dragen dat beheerkeuzes in de natuurgebieden 
altijd uitgaan van het belang voor weidevogels, 
draagt Natuurmonumenten volop bij aan een te 
realiseren levensvatbare weidevogelpopulatie. Dit 
alleen leidt tot een duurzame toename van het aantal 
weidevogels in combinatie met extra weidevogelbeheer 
buiten de natuurgebieden. De keuze voor een 
weidevogelvriendelijke wijze van werken is door een 
aantal boeren al gemaakt. 

“Het is ook wel een beetje een sport onder 
elkaar wie de meeste vogels heeft. Binnen-

kort komt de stippenkaart uit. Dat is wel een 
leuk moment.”

 
Tijdens de interviews en infoavonden is ook benadrukt 
dat deze manier van werken niet altijd strijdig hoeft 
te zijn met het behalen van goede economische 
bedrijfsresultaten. Gemiddeld genomen kan de boer  
± 15 % gewas met meer ruwe celstof en minder 
eiwit verwerken in zijn bedrijfsvoering. In combinatie 
met de te ontvangen beheervergoedingen, een 
andere benadering en uitvoering van met name het 
graslandbeheer, kan deze gecombineerde aanpak leiden 
tot een duurzame bedrijfsvoering.

“We moeten verbinding maken en met el-
kaar ‘slim neitinke’ hoe we agrarisch natuur-
beheer integreren in een gangbare bedrijfs-
voering. We hebben niet het antwoord maar 
moeten wel samen de zoektocht aan gaan.”

Vinger aan de pols bij waterbeheer
De bewegingen vanuit waterbeheer, onder andere om 
burgers zelf meer de uitvoering ter hand te laten nemen 
bieden kansen voor maatwerk en voor optimalisatie voor 
een goed weidevogelbeheer. 
Het is van belang om vinger aan de pols te houden bij de 
procedures van de aanpassing van het peilbeheer. 
En daarbij het belang van het behoud van kleine 
(flexibele) eenheden, het microreliëf en inlaat-
mogelijkheden ten behoeve van plasdras te verdedigen.

Uitbreiding van flexibel maatwerk
De pilot; Mean op Tiid, is ingezet vanuit de zoektocht 
naar meer kuikenland. Het is een oplossing voor 
het “duivelsdilemma”, dat de met zorg opgegroeide 
weidevogelkuikens alsnog bij de aangrenzende boer 
tijdens de oogstwerkzaamheden sneuvelen. Deze pilot is 
een initiatief van de Skriezekrite “Rûnom Skrok en Skrins” 
en beoogt een eenvoudig inpasbare regeling, die er voor 
zorgt dat er in de kuikentijd meer geschikt land is voor 
met name jonge grutto’s en tureluurs. De eerste snede 
word vroeg gemaaid, maar de tweede snee wordt, indien 
kuikens en weidevogelgezinnen aanwezig, uitgesteld 
tot 15, 22 juni of 1 juli. Het eerste jaar lijkt uitermate 
succesvol te zijn verlopen en smaakt naar meer.

“Zo’n pilot als bij Skrok en Skrins moeten we 
ook doen bij de Lionserpolder.”

“Er zit nog zeker muziek in het 
mozaïekbeheer.”

Samenwerking
De huidige structuur van ANV’s en clustering in 
collectieven vormt een basis om gezamenlijk met de 
vogelwachten, de WBE’s en overige natuurwerkgroepen 
te werken aan een breed gedragen weidevogelbeheer. 
De structuur staat, maar de samenwerking vraagt nog 
om versteviging en professionalisering.

Ontwikkelingen en kansen
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2.5.1 Kansen voor recreatie en cultuur

Landelijk beleid voor natuurbeleving
Natuurmonumenten heeft landelijke beleid en 
ambities om samen te werken aan beleefbare 
cultuurlandschappen. Zo wordt in de landelijke Agenda 
Natuurbeleving ingezet op 7 actiepunten:
1. Samen aan de slag voor persoonlijke beleving en 

waardering van natuur.
2. Een centrale rol voor (vrijwillige) boswachters.
3. Knelpunten tussen bezoekers van natuurgebieden 

samen aanpakken.
4. Bijdragen aan natuurbeleving.
5. Beleven om te beschermen.
6. Bouwen aan routenetwerken.
7. Natuurbeleving vergroten met speciale aandacht 

voor kinderen, senioren en onderwaternatuur.

Toeristisch jonge regio met potentie
De Greidhoeke, gelegen tussen de steden Sneek, 
Bolsward, Franeker en Leeuwarden, is toeristisch gezien 
een relatief jonge regio. Het voorzieningenniveau ligt 
laag en de organisatiegraad is beperkt. Met al haar 
kwaliteiten en de centrale ligging als achtertuin van vier 
grote steden is het echter in potentie een aantrekkelijk 
gebied voor bezoekers. Een kwalificatie die recreatieve 
ondernemers onderkennen, gezien het toenemend 
aantal overnachtingsmogelijkheden in het gebied. Maar 
ook provincie en gemeente onderkennen dit onder 
andere door te investeren in het bevaarbaar maken 
van de Middelseerûte. Niet alleen aan de aanbodkant 
maar ook aan de vraagkant is de regio toeristisch 
gezien een aantrekkelijk gebied. Landelijk gezien stijgt 
het recreatief bezoek aan agrarisch gebied al enige 
jaren. In 2014 gingen voor het eerst meer personen 
naar een agrarisch gebied dan naar het bos voor het 
ondernemen van recreatieve activiteiten. De groei in het 
plattelandstoerisme stoelt gedeeltelijk op de behoefte 
aan authenticiteit en interesse voor puur en natuur. 

“Een bezoekerscentrum zou echt mooi zijn. 
Waar je natuurlijk ook een kopje koffie of 

thee kan krijgen. Maar vooral ook info over 
al die vogels en natuurlijk ook over de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied. 

Mensen weten het gewoon niet.”

“Meer bezoekers is wel mogelijk. Maar het 
moet geen pretpark worden, het staat open 

voor mensen die belangstelling hebben. 
Zowel voor de cultuur als de natuur.”

Uitdragen 
“Natuurmonumenten heeft hier mooie dingen gedaan. 
Ze hebben het alleen te weinig verteld” is een breed 
gedragen opvatting. De uitingen naar buiten toe in 
de vorm van Twitter en Facebookberichten uit het 
veld krijgen een hoge waardering. Maar over het 
algemeen draagt Natuurmonumenten de parel waarop 
ze zitten niet breed uit. Niet alleen de zichtbaarheid en 
bekendheid van de terreinen van Natuurmonumenten 
is beperkt maar die van de gehele Greidhoeke. Het 
gebied heeft ook geen duidelijk instituut die “De 
Greidhoeke” uitdraagt. Natuurmonumenten wordt 
naar voren geschoven als partij die mogelijk het gebied 
kan uitventen. Daarbij mag de communicatie verder 
gaan dan de terreinen of puur het uitdragen van de 
natuurwaarden.

Belangenbehartiger 
Het gebied mist een echte trekker, een motor. Naast 
het uitdragen van De Greidhoeke naar consumenten 
ziet de omgeving ook een rol weggelegd voor 
Natuurmonumenten in het behartigen van de belangen 
voor de natuur in De Greidhoeke. Natuurmonumenten 
is voor veel participanten een geaccepteerde partij, maar 
heeft tot op heden hierin een bescheiden rol gespeeld. 
Mogelijk kan zij vanuit haar positie naast de verbinding 
met de streek ook de lobby voeren naar de politiek en 
zo op de bres springen voor De Greidhoeke, breder 
dan haar eigen terreinen. Dit past overigens ook in het 
beleid van Natuurmonumenten om een spreekbuis te 
zijn voor de natuur en om de mensen in het hart te raken. 
De fascinatie voor de natuur te delen met een breder 
publiek dan alleen haar eigen achterban.

“De openheid en de schoonheid van De 
Greidhoeke is inmens daar moeten we meer 
‘grutsk’  op zijn en die kwaliteiten veel meer 

uitventen.”

Ontwikkelingen en kansen
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3 Visie 

3.1 Vertrekpunt en toekomstvisie 

De gebieden van Natuurmonumenten zijn 
voortgekomen uit de ruilverkaveling met als doel de 
weidevogels en het cultuurhistorisch landschap in stand 
te houden. Het beheer van de afgelopen vijfentwintig 
jaar heeft ertoe geleid dat het aantal weidevogels in de 
natuurgebieden is toegenomen en de diversiteit groter 
is geworden. Er is daarbij een duidelijke keuze gemaakt 
voor behoud van het natuurrijke cultuurlandschap.  
Steeds worden de vragen gesteld, wat maakt dit gebied 
zo geschikt voor weidevogels en in het bijzonder voor 
de grutto? Hoe waren de omstandigheden op het 
boerenbedrijf in de jaren 60, toen er op de weilanden 
volop leven was? Antwoorden op deze vragen zijn 
leidend geweest voor het gevoerde beheer met een 
goed resultaat voor de natuur in de natuurgebieden. 
Buiten de natuurgebieden zijn behoudens een aantal 
succesvolle initiatieven de aantallen weidevogels 
sterk achteruit gegaan en is ingeboet op de kwaliteit 
van het rijke cultuurlandschap. De natuurgebieden 
zijn geïsoleerd komen te liggen, waardoor de 
overlevingskans van kuikens uit de natuurgebieden 
wordt beperkt. Het voortbestaan van de nu nog stabiele 
populaties staat onder druk.

Het komt er nu op aan! Wil de weidevogel toekomst 
hebben dan zijn ook buiten de natuurgebieden 
maatregelen noodzakelijk. In De Greidhoeke zijn 
daarvoor alle ingrediënten aanwezig: 

• De natuurgebieden zijn goede brongebieden.
• Door de kleinschalige inrichting van de 

waterhuishouding zijn maatregelen voor 
weidevogels op maat een mogelijkheid.

• Boeren die belangstelling en de wil hebben om 
natuurbeheer en weidevogels te combineren met 
hun agrarische bedrijfsvoering.  

Visie 
Skrok, Skrins en Lionserpolder is een natuurrijk 
cultuurlandschap, met optimale condities voor de 
weidevogels. Het cultuurhistorische landschap, 
de botanische waarden en de zoute kwel worden 
gekoesterd. Bezoekers en bewoners weten van 
het bestaan van de unieke kwaliteiten van de 
natuurgebieden en kunnen deze ervaren en beleven. 
De mate waarin is afgestemd op het hoofddoel: 
de weidevogels. 

Visie

De natuur kent geen grenzen. De diverse dier- en plantensoorten gaan in beginsel daar heen waar de condities 
en omstandigheden het beste zijn om te overleven. Bescherming en beleid op specifieke aangewezen locaties 
is datgene wat wij als mensen hebben bedacht. Echter voor de weidevogels zijn de grenzen van bijvoorbeeld de 
gebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder zoals wij die met elkaar hebben vastgelegd, niet bindend. Zij laten zich 
uitsluitend leiden door de voor hun op dat moment meest geschikte omstandigheden. 
En dat is niet altijd binnen de grenzen van een natuurgebied.
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De natuurgebieden zijn belangrijke brongebieden in 
een robuust weidevogellandschap “De Greidhoeke”. 
Om de brongebieden ligt een ‘flexibele’ schil van 
aantrekkelijk broed- en kuikenland op agrarische 
productiegrond, die de overgang vormt van 
natuurgebied naar intensievere landbouw. In De 
Greidhoeke is een balans tussen bedrijfseconomisch 
rendabel boerenland en ruimte en waardering 
voor natuur en cultuurhistorie. De natuur en 
cultuurhistorische waarden zijn ruimtelijk en 
functioneel met elkaar verbonden. 

Natuurmonumenten zet zich samen met betrokken 
partijen in voor het optimaal laten functioneren 
van het weidevogelkerngebied in het totale 
weidevogellandschap. Daarbij grijpt zij alle kansen en 
(samenwerkings-) mogelijkheden aan om de habitat 
voor weidevogels te verbeteren zowel binnen als 
buiten haar terreinen. In het provinciale speelveld 
van het weidevogelbeleid is Natuurmonumenten een 
speler die actief en re-actief haar kennis, kunde en 
ervaring deelt en uitdraagt. 

3.2 Streefbeelden
De visie is beschreven in een twee streefbeelden: 
van de natuurgebieden uitzoomend naar het gehele 
weidevogellandschap De Greidhoeke.

Vogelperspectief ter ondersteuning van de visie / streefbeelden

3.2.1 Streefbeeld Skrok, Skrins en 
              Lionserpolder in 2033
Voorzichtig lopen Khalid en Sjoerd over het slingerende 
paadje naar de verzonken kijkhut in de Lionserpolder. 
Het paadje volgt een oude slenk van een uitloper van 
de Middelsee. Als Sjoerd door zijn oogharen kijkt en 
alles wat groen is blauw inkleurt voelt het alsof je tussen 
de slenken en geulen aan het wadlopen bent. Sjoerd 
heeft geleerd zo te kijken van zijn pake Sake. Samen met 
zo’n vijftien kinderen slopen ze geregeld samen met 
pake door de polder om te kijken waar de vogels zaten 
te broeden of om kuikens te tellen. Machtig mooi. In 
het begin was dat tellen nog wel te doen. De aantallen 
vielen wel mee en de mobiele (digitale) scanner zag 
mooi of het om een dubbele telling ging of niet. Maar 
de laatste jaren is het eigenlijk onbegonnen werk. Het 
barst van de grutto’s en de kievieten die zich overal 
tussen de boterbloemen en klaver ophouden. Nog even 
en de kemphanen en veldleeuwerikken laten zich ook 
niet meer tellen. Het leukste was eigenlijk als ze weer 
broedende vogels buiten het reservaat ontdekten of 
de pyken de grens van het reservaat over gingen. Dan 
mochten ze altijd de boer gaan waarschuwen zodat die 
wist waar hij met maaien rekening mee moest houden. 
Met een beetje geluk mocht je dan ook wel zelf een 
stukje op de trekker rijden of mee het land in om bij 
de koeien te helpen. Dat was in het begin geluk want 

kluut Foto: Teun Veldman
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Ze mijmert nog even over hoe het begon in 2015. Het 
was toen echt vijf voor twaalf. Het weidevogelbeheer 
tot dan toe had eigenlijk maar één ding zeer duidelijk 
gemaakt: halve keuzes zijn geen keuzes! 
Wat goed dat toen het roer bij de provincie, boeren en 
Natuurmonumenten echt is omgegaan en de inzet en 
de prioriteit is gelegd bij die gebieden met een gunstige 
habitat voor weidevogels en een hoge dichtheid aan 
broedparen. Natuurmonumenten heeft zich vanaf dat 
moment actief ingezet voor de ontwikkeling van een 
robuust weidevogellandschap in De Greidhoeke met de 
natuurgebieden als de motor voor de groei van het aantal 
weidevogels.

Cruciaal was dat de boeren actief en massaal mee gingen 
doen. Karin herinnert zich nog de voorlichtingsavonden 
over hoe met eenvoudige maaiaanpassingen winst te 
halen was. Maar ook de pittige discussies in de zoektocht 
hoe het voor de weidevogels te verbeteren was maar de 
boer toch ook zijn boterham kon verdienen. Het was niet 
altijd makkelijk, maar je voelde toch ook de beweging: 
“it mut oars en it ken oars”. De mozaïekregisseur was 
zeker in die periode ook goud waard. Altijd met oog 
voor de belangen van de individuele boeren samen op 
zoek naar een optimalisatie in het mozaïekbeheer. Naast 
pilots draaien en ervan leren, bleef hij ook altijd flexibel: 
“waar zitten de pieken, waar moet het gras even blijven 
staan en waar kan wel gemaaid worden”. En als het 
nodig was klom hij ook zomaar op de trekker om de boer 
een handje te helpen. En op een gegeven moment zag je 
het resultaat opleveren en ook het enthousiasme steeds 
meer groeien. Eerst voorzichtig maar later constateerden 
de jeugdige tellers dat er veel meer jongen werden 
geproduceerd dan voor het behouden van de lokale 
populatie nodig was. 

Een mooi moment was ook toen het convenant werd 
afgesloten tussen de collectieven en de provincie. Tjonge 
Karin voelt nog de blaren op haar tong van het praten. 
Steeds weer in de bres voor zowel de weidevogel als de 
boer. Want soms waren de belangen tegenstrijdig, maar 
de een kan niet zonder de ander. Vanaf dat moment 
kregen de agrariërs in De Greidhoeke wel ruimte en 
financiële ondersteuning om het gemeenschappelijke 
belang van de weidevogels daadwerkelijk in hun 
bedrijfsvoering te verweven. Daarmee werd de 
toekomst van het weidevogellandschap ook echt 
bevestigd. Het eeuwige dilemma “doe ik het wel of 

niet iedere boer deed mee of had zijn koeien buiten 
lopen. Vandaag de dag doet eigenlijk iedere boer mee. 
Gelukkig dat Natuurmonumenten daar samen met de 
andere betrokken partijen in de regio intensief op in 
heeft gezet want anders had het er erg somber uitgezien 
voor de weidevogels in Fryslân.

Khalid en Sjoerd zijn vandaag op pad om de praampjes 
te controleren. Deze elektrische praampjes zijn eigenlijk 
extreem smalle lichtgewicht mini kano’s die in de zo 
voor het gebied kenmerkende sloten liggen. Het was 
eigenlijk een eenmalige actie tijdens Kulturele Haadstêd 
in 2018, dat bezoekers via hun smartphone een praam 
konden reserveren en gebruiken om zo het gebied 
te verkennen. Het was echter zo succesvol dat ze nu 
permanent in gebruik zijn. Door slim peilbeheer en slimme 
inrichtingsmaatregelen wordt  alleen daar gevaren waar 
je ze in verband met broedende vogels wilt hebben. 
Wandelen en fietsen en vanuit de daarvoor ingerichte 
locaties vogels kijken, blijven de belangrijkste manieren om 
het gebied te ervaren en te beleven. Maar de pramen  zijn 
een leuke aanvulling. Voor zowel de geïnteresseerde die 
alles wil weten van de vogels, cultuurhistorie en zijn hart 
hierover heeft kunnen ophalen in het infocentrum als ook 
de rustzoeker die er lekker even tussen uit wil en geniet van 
het prachtige landschappelijke en natuurlijke decor. 

Natuurmonumenten houdt de vloot en de overige 
recreatieve voorzieningen zoals de kijkhutten en de 
infopanelen op peil samen met een grote groep actieve 
vrijwilligers. Sjoerd is via de jeugdopleiding ‘van Ei tot 
Vogel’ bij de vrijwilligers terecht gekomen. Doordat hij 
in zijn jeugd veel in het gebied vertoefde is eigenlijk de 
trots voor het gebied met de paplepel ingegoten. Khalid 
is erbij gekomen via een excursie van het Vrijwillige 
Boswachtersprogramma. De enthousiaste follow up via 
de virtuele vogelwereld, facebook en instagram die op 
de excursie volgde, wakkerde het vuurtje aan om ook 
zelf ambassadeur van het gebied te worden. 

3.2.2 Streefbeeld weidevogellandschap 
             De greidhoeke in 2033 
Boswachter Karin glimlacht als zij na een inspirerend 
Skriezekrite overleg terugrijdt over het smalle betonpad 
naar de werkschuur. Zij ziet in haar ooghoek nog een 
paar vliegvlugge kuikens vliegensvlug naar het perceel 
van Douma teruggaan.

Visie
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doe ik het niet” ging over naar de vraag “hoe doe ik 
het”!! Want alle partijen hebben vanaf toen namelijk 
één gemeenschappelijk doel: een zo goed mogelijk 
resultaat voor de weidevogel. Het gaf een boost samen 
met boeren te verkennen wat werkte en wat niet. 
En van daaruit doorbouwen op de successen en het 
mozaïekbeheer door te ontwikkelen. Tjonge, wat een 
initiatief en dynamiek bracht dat in de streek. Dan staken 
we ook verschillende avonden de koppen bij elkaar om 
te kijken waar de dynamiek in het veld zat en hoe we 
stukjes agrarisch land als het ware aan elkaar konden 
knopen tot een soort weidevogelsteppingstones tussen 
de natuurgebieden. Gelukkig hadden we toen wel net 
die nieuwe uitvinding van (digitaal) scannen, monitoren 
en whatsappen ineen. Want al die mozaïekregisseurs, 
vrijwillige vogelwachters en boeren ‘kakelden’ nog 
fanatieker dan al die kieviten en grutto’s die er zaten. 

Tja, toen is die trots voor de streek ook echt verder 
gegroeid. Voorheen werd nog wel eens gedacht 
‘rechttrekken die sloot’, veel gemakkelijker. Dan ging 
ik namens Natuurmonumenten toch eens een praatje 
maken of schreven we samen met de cultuurhistorische 
vereniging een stukje in Op ´e Skille en wezen we op 
die mooie structuur van dijken en terpen en het belang 
ervan. Nu roept iedere boer, burger en beleidsmaker 
over het prachtige ongeschonden landschap met de 
verkavelingspatronen het unieke reliëf. Machtig toch. 
Dat hebben we toch maar mooi met z’n allen voor elkaar 
gekregen. 

3.3 Doelen

De visie en streefbeelden zijn vertaald in meerdere 
doelen, opgesplitst in doelen voor natuur, cultuurhistorie 
en recreatie.

3.3.1 Doelen natuur
De doelen voor de natuur zijn op twee schaalniveau’s 
beschreven:
1. De natuurgebieden (brongebieden).
2. De kerngebieden en de weidevogelkansgebied De 

Greidhoeke.
De rol van Natuurmonumenten verschuift daarbij van 
sturend in de natuurgebieden naar ondersteunend 
en/of stimulerend in de kerngebieden en het 
weidevogelkansgebied. 

1. De natuurgebieden, Skrok, Skrins en  Lionserpolder
Het in stand houden en zo mogelijk vergroten van de 
broedvogel dichtheid van weidevogels.  
Dit wil Natuurmonumenten realiseren door het 
verbeteren van de omstandigheden van de weidevogels 
in de vestigingsfase (maart/april). Plasdras, de wijze van 
verwerken van hekkelspecie, de verhouding van hooi- 
en weideland en een in tijd gespreide bemesting kunnen 
hierin een bijdrage leveren. Skrins heeft al een ongekende 
hoge broedvogeldichtheid. In Skrok en de Lionserpolder 
is er nog wel wat te winnen, onder andere door middel 
van aangepast maaien op specifieke stukken land.  

Vergroten diversiteit 
De kemphaan is al een aantal keren vastgesteld als 
broedvogel, echter in beperkte aantallen. Soorten als de 
kwartelkoning behoren tot potentiële nieuwe soorten. 
Natuurmonumenten streeft naar vergroten van de 
vogeldiversiteit. Vegetatiestructuur en de ontwikkeling 
van hooilanden spelen hier een belangrijke rol in. 

Verbeteren van de functie als kuikenland
De natuurgebieden hebben alles in zich om als kuikenland 
te functioneren. Er is voldoende  dekking, volop 
voedsel, plasdras, uitgesteld beheer en bescherming 
tegen de predatoren. Echter er is nog een verbetering 
mogelijk en nodig om meer kuikenland te realiseren. 
De verbeterslag vindt plaats door optimaliseren van de 
vegetatiestructuur en het mozaïek in de percelen. Dit 
laatste door middel van detailbeheer van de waterpeilen, 
de beweiding, bemesting en oogstwerkzaamheden. 
Daarbij hoort ook het meer in delen beheren van percelen 
in plaats van perceelsgewijs beheren. Hier geldt: niet de 
beheervoorschriften, maar het veld bepaalt.

Behoud openheid en voorkomen vestiging van 
predatoren
Behoud van de openheid van het weidevogellandschap 
is belangrijk om het gebied aantrekkelijk te houden 
voor grutto en andere weidevogels, maar ook om 
vestiging van predatoren als roofvogels, vossen en 
bunzing te voorkomen. Daarom is een actief beheer in 
het afwenden van permanente riet- en ruigtevegeaties, 
bos en solitaire bomen en struiken wenselijk. Daar 
waar wel vestiging van predatoren plaats vindt, zal in 
belang van weidevogels in goed overleg met de WBE’s, 
terreineigenaren en overheid worden ingegrepen 
(binnen de wettelijke mogelijkheden). 
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Behoud en ontwikkelen van de botanische kwaliteiten 
Zeker de zoute kwel invloeden zijn wat betreft de 
botanische kwaliteiten bijzonder en zeer de moeite 
waard om te koesteren. Natuurmonumenten werkt 
aan behoud van deze kwaliteit in de natuurgebieden. 
Bloemrijke graslanden op klei zijn zo langzamerhand 
landelijk zeldzaam geworden. Soorten als veldgerst, 
kamgras, goudhaver en beemdlangbloem zijn 
karakteristiek voor “ouderwets grasland” en komen in de 
natuurgebieden op ruime schaal voor. Extra interessant 
zijn de plekken op Skrins en in de Lionserpolder waar, 
gevoed door fossiele zoutlagen in de bodem, planten van 
brakke milieus voorkomen, zoals schorrenzoutgras, zilte 
rus, lidsteng, melkkruid. Natuurmonumenten gaat voor 
behoud en ontwikkeling van de bloemrijke graslanden 
en zoute kwelplekken, wat overigens goed samengaat 
met goed weidevogelbeheer.

Visie

Bloemrijk grasland

Dilemma’s in het beheer
In een weidevogellandschap is openheid een 
belangrijke factor. Hoge rietkragen, een landschap 
met veel bomen en struiken: de grutto houdt 
er niet van en zal deze plekken mijden. Voor de 
beheerder een dilemma: om de grutto in je gebied 
te behouden moet je soms meer ingrijpen dan je in 
een vergelijkbare situatie zonder weidevogels zou 
doen. Een voorbeeld vormt de verbindingszone 
langs de Bolswardervaart, ingericht voor rietvogels 
en watervogels. Hoewel het voor soorten die 
van overjarig riet houden misschien beter is 
om een minimaal beheer uit te voeren, kiest 
Natuurmonumenten er toch voor om regelmatig 
stukken riet te maaien en opslag van wilgen te 
voorkomen. Dit vanuit het belang van het behoud 
van een open landschap voor de grutto.
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Soms is er wel sprake van botsende belangen, bijvoorbeeld 
bij het inlaten van boezemwater in een droog voorjaar. 
Inlaat van boezemwater heeft een licht eutrofierend 
effect op de water- en oevervegetatie van sloten en soms 
ook van de greppels in de percelen. Toch kiezen we in dit 
geval voor de weidevogels. Door het intensieve sloten- 
en oeverbeheer in de natuurgebieden blijven negatieve 
effecten beperkt. Het beheer in de natuurgebieden 
is vooral gericht op behoud. Vergaande verschraling 
wordt niet nagestreefd, behalve op enkele percelen die 
als hooiland beheerd worden en waar de doelstelling 
gericht is op een bloemrijke, insectenrijke open vegetatie 
(“kuikenland”). De meeste percelen worden regelmatig 
bemest met organische mest, soms ook bekalkt. Naast de 
Rode Lijst-soorten kamgras, veldgerst, grote raterlaar en 
goudhaver komt ook de beschermde zwanenbloem veel 
voor. Met voortzetting van het huidige beheer is het niet 
onwaarschijnlijk dat ook orchideeën als rietorchis en brede 
orchis gaan opduiken in de gebieden.

Behoud veilige rustplaats voor wintergasten en 
doortrekkers
Eén van de overige kwaliteiten van de natuurgebieden 
is de rol als veilige haven voor doortrekkende of 
overwinterende ganzen, eenden en steltlopers. Hoge 
aantallen van o.a. kolganzen, grauwe ganzen, smienten, 
goudplevier, kievit, grutto’s, scholeksters wulpen en 
kemphaan maken dankbaar gebruik van deze optimale 
rust en lokale plasdras. Door het continueren van 
het huidige beheer, het behoud van de natuurlijke 
waterpeilen (hoog winterpeil en ’s zomers uitzakkend 
door verdamping) en een duidelijke zonering in tijd 
en ruimte voor de toegankelijkheid, wordt ingezet op 
behoud van deze kwaliteit.

Het inzichtelijk maken (monitoring) van de overige 
natuurwaarden
Het is duidelijk dat voor het beheer van de natuurgebieden 
Skrok, Skrins en de Lionserpolder weidevogeldoelen 
leidend zijn. Maar dat wil niet zeggen dat dit de enige 
natuurwaarden zijn waar Natuurmonumenten rekening 
mee houdt. De terreinen zijn ook geschikt voor dag- en 
nachtvlinders, libellen en overige insecten. Met name 
de argusvlinder houdt hier nog stand, terwijl deze van 
bloemrijk grasland afhankelijke soort sinds 1992 landelijk 
met 98% is afgenomen. Gras- en hooilanden herbergen 
ook specifieke paddenstoelen, zoals sikkelkoraalzwam en 
sneeuwzwammetje.

De waterkwaliteit van het gebied is ook sterk verbeterd 
en daarmee ook de zoetwaterfauna. Om deze 
natuurkwaliteiten verder te kunnen ontwikkelen is het 
van belang deze goed in beeld te brengen. Dit door 
bijvoorbeeld de  inzet van vrijwilligers van de  Fryske 
Feriening foar Fjildbiology, inzet vrijwilligers uit andere 
beheergebieden of uit te besteden. Extra vrijwilligers 
met monitoring-specialismen zijn gewenst.

Participatie vrijwilligers bij beheer en onderhoud
Natuurmonumenten streeft ernaar om de huidige 
actieve vrijwilligersgroep te behouden. Een groep 
die op structurele basis ondersteuning biedt bij kleine 
werkzaamheden als distels steken, hekken of afrastering 
herstellen, dammen opknappen etc.

2. Weidevogelkans- en weidevogelkerngebieden
Aantallen broedparen verbeteren
Het nieuwe provinciale weidevogelbeleid in combinatie 
met de natuurgebieden als goede brongebieden, 
is een stevige basis en stimulans om ook buiten de 
natuurgebieden in te zetten op meer broedparen van 
met name de grutto. Natuurmonumenten maakt zich 
dan ook sterk om met de natuurgebieden als goede 
brongebieden de doelstellingen van de aantallen in het 
weidevogelkansgebied De Greidhoeke te realiseren.

Uitbreiding van geschikt kuikenland
Met de natuurgebieden alleen redden we het echter 
niet. Daarom zoekt Natuurmonumenten actief de 
samenwerking op met de aangrenzende agrariërs. 
Op de korte termijn gaat Natuurmonumenten samen met 
Coöperatie en Skriezekrite gericht kijken aan de hand van 
peilvakken, broedpopulaties en de hoogtekaart wat de 
meest kansrijke gebieden zijn voor geschikt kuikenland. 
De focus ligt daarbij op laaggelegen (natte) percelen in de 
door de provincie aangewezen kansgebieden.

Visie

argusvlinder
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In geval van kansrijke percelen gaat Natuurmonumenten 
samen met de mozaïekregisseur in gesprek met 
betreffende agrariërs om de concrete kansen en 
mogelijkheden in het veld te concretiseren. Dit hoeft niet 
altijd om zware maatregelen te gaan. Samen kijken waar 
het gewenste mozaïekpatroon ook te versterken is door 
extra beweiding en spreiding van maaidata of anders 
maaien bijvoorbeeld. In de praktijk blijkt ‘anders’ maaien 
eigenlijk weinig oogstverlies te geven. Het is vooral een 
kwestie van wennen en doen. 

“Het maakt in opbrengst niet eens veel uit 
het is alleen anders. Rechtsom schaatsen op 
Thialf voelt ook niet goed. Maar ja dat went 

op gegeven moment ook.”

Om hierin stappen te maken wordt ingezet op meer 
pilots. Dit voortbordurend op de successen van Last 
Minute beheer en de pilot Mean op Tiid. Daarnaast is 
bij de bijeenkomsten van de natuurvisie gebleken dat 
agrariërs open staan voor nieuwe pilots. Daartoe neemt 
Natuurmonumenten op de korte termijn het initiatief om 
rond haar natuurgebieden nieuwe pilots op te zetten. 
Uiteraard in samenspraak met de mozaïekregisseur(s). 
Monitoring en reproductie onderzoek worden daarbij 
ingezet om effecten ervan in beeld te brengen en ervan 
te leren. Een open flexibele opstelling van alle betrokken 
partijen en met name in de maanden mei en juni een 

bereikbaarheid van twentyfour seven, is nodig om de 
pilots succesvol te laten verlopen. 

Naast anders maaien valt er mogelijk ook winst te 
behalen met de waterhuishouding. 
Kan het beheer ervan nog beter worden afgestemd op 
de behoefte van de weidevogels, rekening houdend 
met de belangen van de agrariër? Kan in samenwerking 
met het Wetterskip gekeken worden of een flexibel 
peilbeheer mogelijk is om bijvoorbeeld in het vroege 
voorjaar op perceelsniveau het waterpeil te verhogen? 
Natuurmonumenten gaat voor die geselecteerde 
kansrijke gebieden actief op zoek naar mogelijkheden. 
Op de kaart zijn de kansrijke gebieden aangegeven.

Samen naar een optimale balans van bedrijfsvoering en 
weidevogelbeheer door maatwerk en flexibiliteit 
Op middellange termijn gaat Natuurmonumenten samen 
met aangrenzende agrariërs op zoek naar een meer 
structurele optimale balans van bedrijfseconomisch 
resultaat en weidevogelbeheer. Hoewel een 
veelgehoorde kreet luidt: “Kruidenrijk grasland 
houdt de dierenarts buiten de deur” zal daarmee 
alleen een agrariër niet overstag gaan om een actiever 
weidevogelbeleid te voeren. Het is een optelsom, die 
nog geoptimaliseerd kan worden. 
De pachtgronden van Natuurmonumenten spelen hierin 
een sleutelrol (zie kader).

Visie

Broedende kievit
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Natuurmonumenten gaat gericht samen met de agrariër 
op zoek naar de optimale mix van mogelijkheden op zijn 
bedrijf voor nestbescherming, uitkomstgelegenheid van 
eieren, bescherming van kuikens en voedsel voor jongen.  
Maatwerk en flexibiliteit zijn daarbij het uitgangspunt. 
Structurele allianties met “aangrenzende” 
boeren worden ingezet om de grenzen tussen de 
natuurgebieden en het agrarische land te verzachten.  

Robuuster weidevogelgebied door clusteren 
Op de lange termijn wordt nagestreefd om agrarische 
gronden met beheersvergoedingen in de Greidhoek te 
clusteren. Dit om tussen de natuurgebieden meerdere 
´mininatuurgebieden’ te realiseren en daarmee het 
robuuste weidevogellandschap daadwerkelijk vorm te 
kunnen geven. In overleg met agrariërs wordt gekeken 
waar natuurbeheer in te passen is bij aangrenzende 

Kansrijke ontwikkelingsgebieden; tot stand gekomen op basis van gegevens van verstoring en de landschappelijke en cultuurhistori-

sche structuur.

Voor de pachtgronden van 
Natuurmonumenten wordt ingezet om bij 
nieuwe pachtovereenkomsten met agrariërs 
afspraken te maken over de realisatie van 
weidevogeldoelstellingen op het land van de 
agrariër zelf. Dit onder de voorwaarde dat 
beide partijen er beter van worden (win-win-
situatie). De agrariër kan door meer hectares 
een betere economische basis onder zijn 
bedrijfsvoering krijgen en Natuurmonumenten 
heeft aanknopingspunten voor het hoognodige 
extra kuikenland buiten de natuurgebieden van 
Natuurmonumenten.
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Naar een integraal waterbeheer
De waterhuishouding in De Greidhoeke is nog steeds vrij 
kleinschalig vergeleken met de omringende gebieden. 
Dit heeft te maken met de landschapsgeschiedenis en 
het aanwezige relief. Juist deze kleinschaligheid van 
het waterbeheer biedt kansen voor maatwerk voor 
weidevogels, bijvoorbeeld door natuurlijke lage plekken 
in het landschap te vernatten. Dit vraagt om integrale 
afwegingen in de op te stellen watergebiedsplannen. 
Natuurmonumenten zal pleiten voor een benadering 
waarbij de toekomst van de weidevogels en het belang 
van het cultuurhistorische landschap meegewogen 
worden en niet uitsluitend gekeken wordt naar 
kosten en efficiëntie. Wat betreft de plannen van het 
Wetterskip om de waterhuishouding toekomstbestendig 
te maken in het licht van de klimaatverandering zal 
Natuurmonumenten pleiten voor een aanpak van het 
peilbeheer, waarbij de weidevogelbelangen op kansrijke 
plekken in het landschap bijvoorbeeld gecombineerd 
worden met (tijdelijk) water vasthouden om de boezem 
te ontlasten.

Ambitie: in de verte gloort een glorieus plan dat 
agrariërs minimaal 15% van hun bedrijfsgrond 
inzetten voor weidevogels. Deze gronden zijn aan 
elkaar geclusterd tot ´weidevogelsteppingstones´ 
tussen de natuurgebieden.

Visie

agrarische percelen. Bij een dergelijke clustering van 
gronden kunnen diverse bedrijfsmaatregelen op een 
groter gebiedsniveau aan elkaar worden gekoppeld. 
Mogelijk kunnen de pachtovereenkomsten ook 
een rol spelen in het stimuleren bij het clusteren 
van weidevogelland. De ambitie om het aantal 
weidevogelkernen buiten de huidige natuurgebieden 
uit te breiden is van het grootste belang om de grutto 
voor het gebied te behouden. Als zich onverwachte 
kansen voordoen om als natuurbeschermingsorganisatie 
grond te kunnen verwerven, bijvoorbeeld in het kader 
van compensatie van leefgebied voor weidevogels, 
zal Natuurmonumenten die aangrijpen vanuit de 
overtuiging dat dit een prima mogelijkheid biedt voor 
duurzaam beheer gericht op weidevogels.

Optimalisatie samenwerking met vogelwachten en de 
ANV’s
Een goed weidevogelbeheer is alleen mogelijk bij een 
optimale samenwerking met alle betrokken partijen. Dit 
vraagt om veel vertrouwen en met name in de maanden 
mei en juni maximale inzet van de mozaïekregisseurs, de 
vogelwachters, vrijwillige boswachters en medewerkers 
beheerteam Natuurmonumenten. Voor een goed 
weidevogelbeheer begint elke beheeractie in met 
name de maanden mei en juni bij het inzichtelijk maken 
van de aanwezige nesten en of nog niet vliegvlugge 
jongen. Om dit werkbaar te houden voor een ieder 
zet Natuurmonumenten in op extra inzet, een goede 
bereikbaarheid en de inzet van digitale middelen als GPS. 
Dit kan meewerken aan een vlot, inzichtelijk en efficiënter 
systeem van sturen op resultaat. Natuurmonumenten 
draagt daar graag haar steentje aan bij.

Actieve lobby voor beleid dat uitgaat van flexibele inzet 
van het particuliere natuurbeheerbudget en integraal 
waterbeheer
Doordat de provincie met haar weidevogelbeleid 
grotendeels inzet op weidevogelkerngebieden liggen 
er kansen om het streefbeeld voor De Greidhoeke te 
realiseren. Natuurmonumenten zal dan ook alles doen 
wat binnen haar vermogen ligt om het streefbeeld te 
realiseren.

Samen optrekken met gemeente voor realiseren van 
gemeentebrede bijenlinten 
Natuurmonumenten ondersteunt de gemeente bij haar 
ambitie om bermen ecologisch meer verantwoord te 
beheren. Dit streven sluit goed aan bij het provinciale 
project van “Bloemrijke bijenlinten langs de elfsteden”. 
Bloemrijke bermvegetaties zijn in het intensieve 
boerenland belangrijk voor vlinders en insecten. 
Bovendien mooi om te zien voor wandelaar en fietser. Het 
beheer van de Slachtedyk is hier een heel goed voorbeeld 
van. In het voorjaar zijn deze bermen geel en later wit 
gekleurd door het speenkruid en het fluitenkruid. En de 
uitgestelde maaidatum heeft er toe bijgedragen dat ook 
de gele en paarse morgenster hier weer bloeien.
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3.3.2 Doelen cultuurhistorie
Hoofddoel is het vergroten van de leefbaarheid 
en beleefbaarheid van de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden van dit natuurrijke 
cultuurlandschap. Het is een uniek landschap waar na 
twee en een half duizend jaar occupatie de natuurlijke 
onderlegger van het oorspronkelijke zeekleilandschap 
nog steeds herkenbaar is. 

Daarbij staan de gebieden Skrok, Skrins en de 
Lionserpolder niet op zichzelf, maar maken onlosmakelijk 
onderdeel uit van De Greidhoeke. Er wordt daarom 
samen opgetrokken met de ‘buren’ en de bevolking.

Concreet zijn voor cultuurhistorie de volgende doelen 
geformuleerd:
Behouden en beschermen van de cultuurhistorische 
en landschappelijke waarden en waar mogelijk het 
herstellen daarvan
Dit gaat in op het kenmerkende (micro)reliëf, zowel 
natuurlijk (slenken en prielen) als cultuurhistorisch 
(begreppelde kruinige percelen, dijken en kleiterpen). 
Maar ook op het karakteristieke grillige/slingerende 
patroon van waterlopen en paden evenals de 
karakteristieke greppelpatronen en radiale patronen 
vanuit terpen en kwelderwallen.
Het systeem van vaarten en opvaarten naar de 
terpdorpen en boerderijpleatsen is ook zeer 
karakteristiek voor het gebied. Bekeken wordt of dit 
historische  waterwegsysteem opnieuw toegankelijk 
gemaakt kan worden in combinatie met de ontwikkeling 
van nieuwe recreatieve routes.
Als laatste is het belangrijk om in te zetten op 
cultuurhistorische landschapselementen zoals: de oude 
bemalingskunstwerken (windmolens) en kerkepaden. 
Bekeken wordt of historische windmolens wederom een 
functie kunnen krijgen in het waterbeheer net zoals de 
gerestaureerde Amerikaanse windrotor ‘Edens’ die in 
2008 door Natuurmonumenten in gebruik is genomen. 
Deze karakteristieke relatief kleine windmolens zorgen 
voor langzame bemaling en een hoge(re) waterstand, 
die voor weidevogels belangrijk is in verband met de 
‘inpikbaarheid‘ van de bodem (wormen).

Vergroten van kennis en informatie over de 
cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied en het 
breed uitdragen ervan
Op de korte termijn worden folders (analoog/digitaal) 

gemaakt waar de cultuurhistorische waarden in beeld 
worden gebracht en verspreid via website en social 
media. Daarnaast werkt Natuurmonumenten aan het 
uitdiepen en het in beeld brengen van de bijzondere 
cultuurhistorische waarden van Skrok, Skrins en de 
Lionserpolder. Voornemen is om de uitkomst ervan in 
2018, wanneer Leeuwarden de Culturele hoofdstad van 
Europa is, onder de aandacht te brengen.

Lobby voor het landschap
Zoeken naar coalities en samenwerking met partijen 
die net als Natuurmonumenten actief willen opkomen 
voor de waarden van het landschap en het behoud 
daarvan. Bijvoorbeeld Kening fan ´e Greide, Instituut 
voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), vereniging 
wierden, de kerken, etc. Met wellicht als uitkomst de 
oprichting van een toekomst gericht burgerinitiatief.

3.3.3 Doelen recreatie
In algemene zin streeft Natuurmonumenten op het 
vlak van de recreatie naar goed toegankelijke gebieden 
met zorgvuldig ingepaste recreatieve voorzieningen. 
Bewoners uit De Greidhoeke en toeristen worden 
verleid om de (natuur)gebieden te bezoeken en te 
genieten van de weidsheid, de weidevogels en het 
cultuurhistorisch landschap. Zowel de geïnteresseerde, 
die graag de verhalen en de interessante feiten wil weten 
van cultuur of natuur, als de rustzoeker die er even 
tussen uit wil en geniet van het natuurlijke decor is van 
harte welkom.

Om dit te realiseren zal Natuurmonumenten de 
komende jaren zich inzetten om de bruikbaarheid, 
bekendheid en betrokkenheid te vergroten. Dit 
impliceert niet dat altijd alles overal moet en kan. 
Natuurmonumenten zal in haar terreinen zorgvuldig 
kijken wat goed samen gaat met de weidevogels en 
daarbij slim zoneren in tijd en ruimte. 

Concreet zijn voor de recreatie de volgende 
doelstellingen geformuleerd:
Natuurmonumenten zet zich in om de mogelijkheden 
om het landschap te beleven en te ervaren te vergroten
Voor de natuurgebieden schuilt een verbeterde 
toegankelijkheid niet in een verruiming van fiets-en 
wandelpadenstructuur, wel in de vergroting van de 
belevingsmogelijkheden. 
Daarvoor zal een intensivering plaats vinden 
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van begeleide excursies in de natuurgebieden. 
Natuurmonumenten zal hiervoor de samenwerking 
aangaan met de streek en heeft als streven een 
groep te creëren van vrijwillige boswachters die 
Natuurmonumenten ondersteunt bij de excursies.

De voorzieningen in de natuurgebieden om te genieten 
van de natuur worden in beginsel als voldoende ervaren. 
Echter een uitzichtpunt in Lionserpolder wordt gemist 
en als toegevoegde waarde gezien. Natuurmonumenten 
streeft er dan ook naar om een landschappelijk ingepast 
beleefpunt te realiseren in de Lionserpolder. 

Het Jabikspaad biedt een unieke jaarrond ervaring voor 
wandelaars. Natuurmonumenten zet zich samen met 
gemeente en Stichting Jabikspaad Fryslân in voor een 
verbetering in bewegwijzering en toegankelijkheid van 
de route. Om de unieke wandelervaring te onderstrepen 
zal het pad exclusief voor wandelaars blijven. 

Natuurmonumenten stelt zich open voor nieuwe 
belevingsvormen
In de toekomst staat Natuurmonumenten open voor 
nieuwe innovatieve vormen van natuurbeleving, zowel 
fysiek als virtueel. Er is met moderne middelen ook een 
betere digitale beleving mogelijk. Zo valt bijvoorbeeld 
te denken aan een webcam in het reservaat te bedienen 
met smartphone en een inlogcode. Zo kan met virtual 
reality gekeken worden hoe de nederzetting Bolland 
werd bewoond.

Bij nieuwe initiatieven van derden rond recreatieve 
voorzieningen heeft Natuurmonumenten een 
positieve kritische houding van ”Ja, mits” en denkt 
Natuurmonumenten mee in de mogelijkheden. Zoneren 
in tijd en ruimte, is daarbij de insteek. Wat op de ene plek 
niet kan, is wellicht op een andere plek wel mogelijk. Wat 
nu niet kan is mogelijk op een ander tijdstip of in een ander 
seizoen wel toegestaan. Bij mogelijk herstel van oude 
Kerkepaden geldt ook de houding van ”Ja, mits”, waarbij 
opgemerkt dat Natuurmonumenten voor dit onderwerp 
niet het initiatief neemt, wel alle medewerking verleent om 
de mogelijkheden te ontzoeken. 

Ontwikkelen van de waterwegen (opvaarten) als 
recreatieve infrastructuur
In praktijk blijkt dat beleven vanaf het water minder 
storingsgevoelig is dan vanaf land. Daarnaast sluit 
voortbewegen over water sterk aan bij de historie en het 
landschap. Veel oude opvaarten liggen nog potentievol 
in het landschap. Daarom zet Natuurmonumenten op 
lange termijn in op de ontwikkeling van de waterwegen 
als een belangrijke recreatieve infrastructuur. In het 
begin ligt verruiming van kanomogelijkheden via 
in- en uitstapplaatsen voor de hand. Voor de langere 
termijn wil Natuurmonumenten de mogelijkheden 
onderzoeken van doorgaande routes en aansluitingen 
op de Middelseeroute. Daarbij wordt ook bekeken 
welke kansen er liggen voortvloeiend uit de mogelijke 
aanpassingen aan de waterhuishouding, waar het 
Wetterskip de komende jaren aan werkt. 

Visie

Foto: Rene Koster



42

Om De Greidhoeke en haar kwaliteiten goed voor 
het voetlicht te brengen zal Natuurmomumenten de 
samenwerking met het toeristisch-recreatieve werkveld 
intensiveren. Te beginnen met de sector informeren 
over kwaliteiten en actualiteiten van de natuurgebieden. 
Aanvullend kan in samenspraak uitgewerkt worden 
waar de natuurmonumenten en de natuurgebieden een 
toegevoegde waarde hebben in recreatief-toeristische 
arrangementen op gebied van dag- of verblijfsrecreatie. 
Tevens kan nader uitgewerkt worden hoe de sector 
mogelijk kan bijdragen bij de op te zetten groep 
vrijwillige boswachters

Natuurmonumenten wil inspelen op de wens om 
cultuurhistorie zichtbaarder te maken. Het gebied leent 
zich voor het vertellen van verhalen. Op korte termijn 
zal  dit gebeuren via informatieborden bij de entrees 
van de natuurgebieden. Naast informatie over de 
natuur komen ook de cultuurhistorische informatie en 
de ‘verhalen’ van de streek hier aan bod. Daarnaast zal 
Natuurmonumenten op structurele basis via regionale 
kanalen en social media actuele informatie over 
ontwikkelingen in en rond de terreinen verstrekken. Zo 
is het interessant te melden welke vogels er juist op dat 
moment verblijven. De ingezette lijn met het verstrekken 
van actuele gegevens via Facebook en Twitter wordt 
gewaardeerd en zal worden geïntensiveerd. 

Op middellange termijn neemt Natuurmonumenten 
het initiatief voor het opzetten van een 
weidevogelinformatiecentrum in De Greidhoeke. 
Dit centrum verstrekt info over de natuurlijke,  
cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten van De 
Greidhoeke en vindt zijn aansluiting bij een bestaande 
voorziening. Hierbij valt te denken aan it Tsiispakhús 
in Wommels of andere plaatselijke mogelijkheden. 
Verkend wordt of hierin (ook) samengewerkt kan 
worden met het Friesmuseum.

De jeugd van nu zijn de deskundigen van morgen
Natuurmonumenten gaat zich de komende 18 
jaar expliciet richten op de jeugd. In een speciaal 
jeugdprogramma in samenwerking met scholen en 
lokale organisaties en Kening fan ‘e Greide leren 
jongeren alle ins en outs van weidevogels: van ei tot 
vogel. Deze investering is nodig voor behoud van kennis 
en het vergroten van de trots voor de regio. De jeugd 
van nu zijn de vogeldeskundigen en vogelhoeders van 
morgen.
Naast een scholenprogramma wordt via een 
aantrekkelijk aanbod de lokale jeugd verleid om een 
aantal keren per jaar de natuurgebieden te bezoeken. 
De ene keer om praktisch de handen uit de mouwen 
te steken, de andere keer om de donkerte te ervaren, 
de volgende keer omdat de nieuwe app: ´met je 
smartphone het weiland in´ uit te proberen.

Visie

In de toekomst speelt mogelijk een avontuurlijk 
weidevogelbotenplan. Analoog aan het witte 
fietsen plan op de Veluwe liggen in De Greidhoeke 
verspreid kleine innovatieve fluisterboten die 
bezoekers kunnen gebruiken om in stilte het 
weidevogellandschap te ervaren.

Bekend maakt bemind
Natuurmomenten draagt zowel de natuurlijke als de 
cultuurhistorische kwaliteiten van De Greidhoeke breed 
uit. Natuurmonumenten zal over haar eigen terreinen 
en over beide onderwerpen informatie verstrekken 
in een mix van analoge en digitale informatie. Via een 
innovatieve digitale ontsluiting zijn de parels in de 
natuurgebieden en in De Greidhoeke goed vindbaar en 
zichtbaar. 

Foto: Simon de Winter
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De visie en doelstellingen schetsen wat 
Natuurmonumenten de komende 18 jaar nastreeft in 
haar natuurgebieden en weidevogelkansgebied De 
Greidhoeke. Om dit te realiseren zijn maatregelen 
nodig. In de volgende tabellen staan de belangrijkste 
maatregelen beschreven om de doelen te realiseren. 
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4.1 Natuur in de natuurgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder

Doel Activiteit Locatie Hoe Wie Tijd

In stand houden en zo 
mogelijk vergroten 
van de broedvogel 
dichtheid

Optimaliseren 
omstandigheden in de 
vestigingsfase

Natuur- 
gebieden

Plasdras, verwerken hekkelspecie, 
verhouding hooiland en weiland, 
greppelonderhoud en maatwerk

Natuurmonumenten, 
Wetterskip en pachters

Jaarlijks

Bodem onderzoek, 
qua bemestingsgraad 
en bodemleven

Natuur- 
gebieden

Bodemonderzoek, verspreide bemesting/ 
bekalking

Natuurmonumenten en 
pachters

Jaarlijks

Vergroten diversiteit Beheer lokaal sturen 
op meer afwisseling 
in vegetatie structuur. 
Meer ruimte voor 
hooilandbeheer. BMP 
monitoring

Natuur- 
gebieden

Permanente plasdras en alle voor 
beheerwerkzaamheden geld:  niet 
alleen perceelsgewijs werken, meer 
maatwerk. Activeren van mozaïek en 
lappendekenstructuur

Natuurmonumenten en 
pachters

Jaarlijks

Verbeteren functie 
als kuikenland

Waterpeilbeheer, gras 
en hooilandbeheer

Natuur- 
gebieden

Plasdras als foerageer mogelijkheid, 
vegetatiestructuur als schuilgelegenheid 
kuikens. En meer ruimte voor 
maatwerkbeheer. Twenty four seven 
bereikbaarheid in de maanden mei en juni.

Natuurmonumenten, 
Wetterskip en pachters 

Jaarlijks

Behoud openheid en 
voorkomen vestiging 
predatoren

Tegen gaan vestiging 
en afschot predatoren

Natuur- 
gebieden

Actief beheer in  voorkomen 
vestigingsplaatsen en afschot binnen 
wettelijke kaders van vos en zwarte kraai

Natuurmonumenten, 
Pachters en WBE

Jaarlijks

Behoud en 
ontwikkelen 
botanische 
kwaliteiten 

Meer ruimte voor 
hooilandbeheer 

Natuur- 
gebieden

Monitoring botanische “hotspots” 
en ruimte voor  voldoende 
verschralingsbeheer voor optimalisatie 
botanische kwaliteiten

Natuurmonumenten, 
Wetterskip en pachters

Monitoring 
elke 6 jaar

Optimalisatie 
waterbeheer

Natuur- 
gebieden

Juiste waterpeilen voor behoud zoute 
kwel en waterkwaliteit voor ontwikkeling 
oevervegetatie en waterplanten. Tevens 
monitoring storingsvegetatie

Natuurmonumenten en 
Wetterskip

Jaarlijks

Behoud veilige 
rustplaats voor 
wintergasten en 
doortrekkers

Duidelijke zonering 
in tijd en plaats voor 
behoud rust en een 
goed waterpeilbeheer

Natuur- 
gebieden

Alleen een fysieke toegankelijkheid 
toestaan mits dit geen verstoring met zich 
meebrengt en voldoende plasdras als 
veilige slaapplaatsen.

Natuurmonumenten, 
Wetterskip en streek

Jaarlijks

Monitoring Natuur- 
gebieden

Voldoende slaapplaats en wintertellingen Natuurmonumenten, 
vrijwilligers en 
vogelwachten

Jaarlijks

Inzichtelijk maken 
van overige 
natuurwaarden

Inventarisaties Natuur- 
gebieden

Voortzetten van tellingen en monitoring Natuurmonumenten, 
vrijwilligers, 
vogelwachten 

Jaarlijks

Participatie 
vrijwilligers bij 
beheer en onderhoud

Actieve 
vrijwilligersgroep 
versterken

Natuur- 
gebieden

Structurele ondersteuning van vrijwilligers 
bij kleine beheers- en onderhoudstaken 
als distels steken, hekwerk of afrastering 
herstellen

Natuurmonumenten en 
vrijwilligers

Jaarlijks
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4.2 Natuur Weidevogelkans- en weidevogelkerngebieden
Doel Activiteit Locatie Hoe Wie Tijd

Meer broedparen 
(grutto) en 
uitbreiding geschikt 
kuikenland buiten 
natuurgebieden

Actief samen met 
aangrenzende 
agrariërs kansrijke 
gebieden in beeld 
brengen en realiseren

Aansluitend op de 
natuurgebieden 

Samen met agrariërs en ANV’s 
optimale mozaïek patroon voor die 
situatie uitwerken

Agrariërs, ANV’s 
Wetterskip

Jaarlijks

Optimalisatie van de 
waterhuishouding met het 
Wetterskip.  Twenty four seven 
bereikbaar in de maanden mei en 
juni

Natuurmonumenten

Delen kennis en 
ervaring 

Weidevogel-
kansgebied

Inhoudelijke themabijeenkomst bijv 
anders maaien

ANV’s, TBO’s, BFVW, 
Natuurmonumenten 
Kening fan e Greide, 

2015

Pilots last minute 
beheer en mean op 
tiid

Kerngebieden Actief participeren in pilots Skriezekriite, mozaïek 
regisseur

Natuurmonumenten

Jaarlijks

Monitoring & 
reproductie

Natuur- gebieden 
(en Weidevogel-
kerngebied)

Alarmtellingen Natuurmonumenten en 
vogelwachten

Jaarlijks

Optimale balans 
bedrijfsvoering en 
weidevogel- beheer

Certificering 
natuurbeheer

Kerngebieden 
en weidevogel-
kansgebied

Nastreven met ANV of collectief 
certificering natuurbeheer 
verkrijgen. Van elkaar leren en 
scholing is belangrijk element

Agrariërs, ANV’s, 
Collectieven

2018

Optimaliseren inzet 
pachtgronden (indien 
mogelijk clusteren)

Pachtgronden Bij nieuwe pachtovereenkomsten 
afspraken maken over 
weidevogeldoelstellingen op 
productieland. Indien mogelijk 
onderzoeken of clustering van 
maatregelen op aan elkaar 
grenzende agrarische percelen 
mogelijk is en meerwaarde biedt

Natuurmonumenten en 
Agrariërs

2018

Robuuster 
weidevogel- gebied

Clusteren van 
particulier 
natuurbeheer

Kerngebied en 
parels

In overleg met agrariërs zoeken naar 
mogelijkheden voor clustering van 
natuurbeheer

Particulieren, ANV’s, 
vogelwachten en 
collectieven

2018

Samenwerking met 
o.a. vogelwachten 
en de ANV´s 
optimaliseren.

Inzichtelijk maken 
nesten/niet 
vliegvlugge jongen 
(mei/juni)

Alle terreinen, daar 
waar nodig.

Inzet van digitale middelen als GPS ANV´s
Natuurmonumenten
Vrijwilligers

Jaarlijks 
(mei/
juni)

(Lobby voor) 
Flexibele inzet 
weidevogel middelen 
en integraal 
waterbeheer

Overleg en lobbyen Kerngebieden en 
parels

Kansen benutten en zorgdragen 
voor een weidevogelvriendelijk 
peilbeheer

Natuurmonumenten 
i.s.m. Wetterskip 
Fryslân

Jaarlijks

Overleg en lobbyen Kerngebieden en 
parels

Sturen op resultaat, d.m.v. last 
minute beheer en Mean op tiid. En 
meer maatwerk 

Overheden, 
Natuurmonumenten, 
ANV’s , collectieven 
vogelwachten en 
Olterterp overleg

2015

Realiseren van 
gemeentebrede 
bijenlinten

Ecologisch 
bermbeheer

Gemeentelijke 
bermen

Verschraling en zaaien Gemeenten en Friese 
Milieufederatie i.s.m. 
Natuurmonumenten in 
verlengde van culturele 
hoofdstad 2018

Vanaf 
2015
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4.3 Cultuurhistorie
Doel Activiteit Locatie Hoe Wie Tijd

Vergroten van de 
leefbaarheid en 
beleefbaarheid van de 
cultuur- historische 
en landschappelijke 
waarden

Behouden en beschermen; 
(micro)reliëf, systeem 
van vaarten en opvaarten,  
patroon van waterlopen en 
paden, cultuurhistorische 
landschapselementen

Natuurgebieden In het beheer Natuurmonumenten  
en pachters

Jaarlijks

Indien nodig herstellen Natuurgebieden Opvaarten als toegangen (voor 
kano’s) van het gebied

Natuurmonumenten 2018

Zoeken naar coalities en 
samenwerking met andere  
partijen

Natuurgebieden Historische (Amerikaanse) 
windmolens weer inzetten bij 
bemaling van het gebied indien 
mogelijk

Natuurmonumenten 2018

Lobbyen en samenwerking opzoeken, 
bijvoorbeeld om te komen tot een 
Cultuurhistorische Kring 
De Greidhoeke

Natuurmonumenten 
ism andere partijen

2017

Vergroten van kennis 
en informatie over de 
cultuur- historische 
kwaliteiten

Uitdiepen en in beeld 
brengen van de 
cultuurhistorische waarden

Natuur- 
gebieden en 
weidevogel- 
kansgebied 
De Greidhoeke

Met ondersteuning van de R.U.G. Natuurmonumenten 2015-
2018

De natuurlijke en 
cultuur-historische 
kwaliteiten breed 
uitdragen

Zie bij Recreatie Omgeving



47Beheer

4.4 Recreatie
Doel Activiteit Locatie Hoe Wie Tijd

Vergroten van de 
mogelijkheden 
om het landschap 
te beleven en te 
ervaren.

Begeleide excursies in 
de natuurgebieden

Natuurgebieden Excursiekalender uitwerken mbv 
vrijwillige boswachters

Natuurmonumenten 
ism vrijwilligers

Jaarlijks

Realiseren 
landschappelijk 
ingepast beleefpunt 
Lionserpolder 

Lionserpolder Verkenning mogelijkheden en 
realisatie voor 2018 i.v.m. Kulturele 
Haadsted 2018

Natuurmonumenten 
i.s.m. Friese 
Milieufedratie

2017

Verbeteren 
bewegwijzering en 
toegankelijkheid 
Jabikspaad

Lionserpolder Binnen en buiten de terreinen 
duidelijke bewegwijzering realiseren. 
Goede passeermogelijkheden bij 
hekken en sloten in Lionserpolder

Gemeente en Stichting 
Jabikspaad Fryslân ism 
Natuurmonumenten

Tot 2018

Open voor nieuwe 
belevingsvormen

Bij vragen van 
derden voor 
nieuwe initiatieven 
grondhouding ja 
mits ....

Natuurgebieden Bij nieuwe initiatieven zowel fysiek 
als digitaal positief kritisch kijken wat 
mogelijk is in tijd en ruimte

Actieve derden ism 
Natuurmonumenten

Jaarlijks

Ontwikkelen 
waterwegen 
als recreatieve 
infrastructuur

Verruimen 
mogelijkheden 
voor kano en kleine 
waterrecreatie

Natuurgebieden Verkennen mogelijkheden 
uitbreiding kanoroutes en 
mogelijkheden voor kleine 
waterrecreatie

Natuurmonumenten 
ism KNWV, 
Wetterskip en 
Onderwijs

Vanaf 2017 

Bekend maakt 
bemind; de 
natuurlijke en 
cultuurhistorische 
kwaliteiten breed 
uitdragen.  

Infopanelen bij ingang 
natuurgebieden met 
info over natuur en 
cultuur

Natuurgebieden Na gereedkoming van onderzoek 
culthistorie infopanelen uitbreiden 
met informatie

Natuurmonumenten Vanaf 2017

Digitale ontsluiting 
natuurlijke en 
culturele kwaliteiten

Natuurgebieden Verkennen mogelijkheden digitale 
ontsluiting met app, QR codes, 
virtual reality 

Natuurmonumenten 
ism onderwijs

2017

Actuele informatie via 
social media

Natuurgebieden Inspelen op en actief gebruik maken 
van  ontwikkelingen op vlak van 
sociale media

Natuurmonumenten 2015

Structurele 
berichtgeving via 
lokale media

Natuurgebieden In De Greidhoeke zijn diverse 
lokale circulaire. Hierin plaatst 
natuurmonumenten op structurele 
basis korte eenmalige informerende 
berichten  

Natuurmonumenten Vanaf 2016

Informeren toeristisch 
recreatieve sector 
over natuurlijke en 
cultuurhistorische 
kwaliteiten en 
actualiteiten

Natuurgebieden Recreatieondernemers inlichten over 
ontwikkelingen in natuurgebieden 
en structureel informeren via social 
media

Natuurmonumenten 
ism toeristisch-
recreatief werkveld

2016

Jeugd van nu zijn de 
deskundigen van 
morgen

Jeugd informeren 
over weidevogels via 
scholen

Natuurgebieden Natuureducatie programma uitrollen Natuurmonumenten 
ism scholen en Kening 
fan e Greide

2016

Jeugd verleiden 
tot bezoek aan de 
natuurgebieden 

Natuurgebieden Expliciet programma gericht op 
lokale jeugd om ze te verleiden 
tot structrueel bezoek van de 
natuurgebieden

Natuurmonumenten 
ism lokale organisaties

2017
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Bijlage 1

Huidige stand van zaken Skrok

Proefvlakrapportage Weidevogelmeetnet Friesland 2014 object Greidhoeke

proefvlak Skrok

Inhoud 1) gebiedsinformatie proefvlaknummer WMF 4501

2) aantallen territoria ecologische vogelgroepen graslanden (primaire en secundaire weidevogels) beheerder Natuurmonumenten

3) dichtheden (aantal per 100 ha. gebiedsoppervlak) teller Simon de Winter

oppervlakte (ha) 105

trend = gemiddelde aantalsverandering per jaar (lineaire trend, kleinste kwadraten-methode, afgerond) oppervlakte grasland (ha)

gemiddelde dichtheden en trends over de genoemde jaren atlasblok 10-27

WMF-scores: 125-249 pnt goed; 250-499 pnt zeer goed; >=500 uitmuntend  weidevogelgebied grondsoort klei

rode lijst          aantal territoria     dichtheid gem. dichth. trend
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2009-2014 2009-2014

Kuifeend-groep (103)
bergeend 3 2 7 6 6 6 5,7 4,8 1
kuifeend 5 7 2 5 5 8 7,6 5,1 0
meerkoet 10 11 12 13 9 8 7,6 10,0 0
Zomertaling-groep (501)
wintertaling  0 1 1 0 0 1 1,0 0,5 0
zomertaling  1 1 2 1 1 2 1,9 1,3 0
slobeend  4 6 11 5 8 10 9,5 7,0 1
kluut (strandpleviergroep 301) 6 15 13 7 10 15 14,3 10,5 1
kemphaan  0 0 0 0 0 0 - - -
watersnip  0 0 1 0 0 0 - 0,2 0
kokmeeuw (slobeendgroep 102) 0 0 0 0 0 0 - - -
visdief  0 1 0 0 0 0 - 0,2 0
zwarte stern  0 0 0 0 0 0 - - -
gele kwikstaart  2 2 3 3 1 4 3,8 2,4 0
Grutto-groep (502)
krakeend 4 4 6 4 4 5 4,8 4,3 0
wilde eend 9 3 19 10 9 15 14,3 10,3 1
kwartelkoning  0 0 0 0 0 0 - - -
grutto  30 59 82 53 59 72 68,6 56,3 5
tureluur  15 18 31 23 14 18 17,1 18,9 0
paapje  0 0 0 0 0 0 - - -
Veldleeuwerik-groep (503)
patrijs  0 0 0 0 0 0 - - -
kwartel 1 0 0 0 0 0 - 0,2 0
scholekster 8 14 9 8 5 6 5,7 7,9 -1
kievit 16 25 34 35 20 23 21,9 24,3 1
wulp 0 0 0 0 0 0 - - -
veldleeuwerik  9 8 4 5 3 0 - 4,6 -2
graspieper  9 6 15 13 10 9 8,6 9,8 0

totaal 132 183 252 191 164 202 192,4 178,4 7
totaal aantal soorten 16 17 17 15 15 15 0
diversiteit (0-10) 6,2 6,5 6,5 5,8 5,8 5,8
WMF-waardering 200 300 400 287 266 333

Bijlagen
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Proefvlakrapportage Weidevogelmeetnet Friesland 2014 object Greidhoeke

proefvlak Skrins

Inhoud 1) gebiedsinformatie proefvlaknummer WMF 2328

2) aantallen territoria ecologische vogelgroepen graslanden (primaire en secundaire weidevogels) beheerder Natuurmonumenten

3) dichtheden (aantal per 100 ha. gebiedsoppervlak) teller Simon de Winter

oppervlakte (ha) 99

trend = gemiddelde aantalsverandering per jaar (lineaire trend, kleinste kwadraten-methode, afgerond) oppervlakte grasland (ha)

gemiddelde dichtheden en trends over de genoemde jaren atlasblok 10-17

WMF-scores: 125-249 pnt goed; 250-499 pnt zeer goed; >=500 uitmuntend  weidevogelgebied grondsoort klei

rode lijst                  aantal territoria     dichtheid gem. dichth. trend
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2005-2014 2005-2014

Kuifeend-groep (103)
bergeend 4 1 1 4 3 3 4 10 6 13 13,1 4,9 1
kuifeend 7 7 10 10 8 13 7 13 16 13 13,1 10,5 1
meerkoet 32 20 22 18 16 14 15 10 14 33 33,3 19,6 -1
Zomertaling-groep (501) -
wintertaling  0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2,0 0,4 0
zomertaling  1 3 1 1 2 2 2 2 1 5 5,1 2,0 0
slobeend  11 12 6 11 8 14 15 26 21 31 31,3 15,7 2
kluut (strandpleviergroep 301) 17 14 13 16 16 22 18 27 36 35 35,4 21,6 2
kemphaan  0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1,0 0,6 0
watersnip  0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0,3 0
kokmeeuw (slobeendgroep 102) 0 9 2 5 4 4 7 91 1191 2649 2675,8 400,2 197
visdief  6 14 19 31 8 20 11 12 35 27 27,3 18,5 2
zwarte stern  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
gele kwikstaart  1 1 5 4 7 5 15 16 15 9 9,1 7,9 2
Grutto-groep (502) -
krakeend 4 5 5 7 5 7 9 7 7 9 9,1 6,6 0
wilde eend 14 20 11 13 14 7 5 8 14 16 16,2 12,3 0
kwartelkoning  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
grutto  129 164 102 172 127 110 192 196 191 179 180,8 157,8 7
tureluur  33 36 45 46 40 32 71 77 63 50 50,5 49,8 3
paapje  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Veldleeuwerik-groep (503) -
patrijs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
kwartel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
scholekster 21 18 10 11 10 13 9 13 7 8 8,1 12,1 -1
kievit 98 131 108 130 86 93 129 181 167 151 152,5 128,7 7
wulp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
veldleeuwerik  22 25 24 21 27 25 20 19 12 8 8,1 20,5 -1
graspieper  10 8 14 12 16 14 15 10 7 6 6,1 11,3 0

-
totaal 410 490 398 512 397 398 548 721 1804 3245 3277,8 901,3 221
totaal aantal soorten 16 19 17 17 17 17 20 19 18 19 0
diversiteit (0-10) 6,2 7,3 6,5 6,5 6,5 6,5 7,7 7,3 6,9 7,3
WMF-waardering 531 561 549 597 546 582 649 790 803 809

Huidige stand van zaken Skrins



55

Huidige stand van zaken Lionser- & Hesenserpolder

Proefvlakrapportage Weidevogelmeetnet Friesland 2014 object Greidhoeke

proefvlak Lions-& Hesenserpolder

Inhoud 1) gebiedsinformatie proefvlaknummer WMF 6905

2) aantallen territoria ecologische vogelgroepen graslanden (primaire en secundaire weidevogels) beheerder Natuurmonumenten

3) dichtheden (aantal per 100 ha. gebiedsoppervlak) teller Simon de Winter

oppervlakte (ha) 104

trend = gemiddelde aantalsverandering per jaar (lineaire trend, kleinste kwadraten-methode, afgerond) oppervlakte grasland (ha)

gemiddelde dichtheden en trends over de genoemde jaren atlasblok 10-18

WMF-scores: 125-249 pnt goed; 250-499 pnt zeer goed; >=500 uitmuntend  weidevogelgebied grondsoort klei

rode lijst   aantal territoria     dichtheid gem. dichth. trend
2013 2014 2014 2013-2014 2013-2014

Kuifeend-groep (103)
bergeend 7 12 11,5 9,1 5
kuifeend 9 6 5,8 7,2 -3
meerkoet 5 14 13,5 9,1 9
Zomertaling-groep (501)
wintertaling  0 0 - - -
zomertaling  0 2 1,9 1,0 2
slobeend  9 8 7,7 8,2 -1
kluut (strandpleviergroep 301) 0 3 2,9 1,4 3
kemphaan  0 2 1,9 1,0 2
watersnip  0 0 - - -
kokmeeuw (slobeendgroep 102) 0 0 - - -
visdief  0 0 - - -
zwarte stern  0 0 - - -
gele kwikstaart  4 3 2,9 3,4 -1
Grutto-groep (502)
krakeend 3 5 4,8 3,8 2
wilde eend 14 9 8,7 11,1 -5
kwartelkoning  0 0 - - -
grutto  79 72 69,2 72,6 -7
tureluur  22 27 26,0 23,6 5
paapje  0 0 - - -
Veldleeuwerik-groep (503)
patrijs  0 0 - - -
kwartel 1 0 - 0,5 -1
scholekster 13 10 9,6 11,1 -3
kievit 34 28 26,9 29,8 -6
wulp 0 0 - - -
veldleeuwerik  22 34 32,7 26,9 12
graspieper  14 15 14,4 13,9 1

totaal 236 250 240,4 233,7 14
totaal aantal soorten 14 16 2
diversiteit (0-10) 5,4 6,2
WMF-waardering 364 400

Bijlagen
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Trends van de vier ‘klassieke’ weidevogels sinds de jaren zestig. 

In de afgelopen tien jaar namen kievit en scholekster het snelst 

af (gemiddeld 5% per jaar), gevolgd door grutto en tureluur 

(3%). De tureluur liet van 2012 op 2013 een afname van 

bijna 12% zien. (Bron: Vogelbalans sovon 2014) 

 

      

 

Bijlagen

Landelijke trend van de vier ‘klassieke’ weidevogels
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De Lionserpolder op de Historische kaart van Baarderadiel (Atlas van Schotanus uit 1718)

Skrok en Skrins op de Historische kaart van Hinaarderadeel (Atlas van Schotanus uit 1718)

Bijlage 2

Historische kaarten Skrok, Skrins en Lionserpolder
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Bijlage 3

De gebiedskwaliteiten; Landschap, Cultuurhistorie en Recreatie

Bijlagen
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Verstoringsbronnen volgens Bruinzeel & Schotman en 2011

Bijlage 4
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Verklarende woordenlijst

Agrarische collectieven: 
De provincie is opgedeeld in agrarische collectieven 
waarvan de kern doorgaans wordt gevormd door agra-
rische natuurverenigingen en andere landgebruikers 
met landbouwgrond. De agrarische collectieven zijn ge-
certificeerd en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het agrarisch natuurbeheer. De collectieven stellen 
daartoe een beheerplan op waarin de te nemen maatre-
gelen t.b.v. de soorten staan. 

Agrarische Natuurvereniging (ANV): 
Een samenwerkingsverband dat het agrarisch natuurbe-
heer door agrariërs in een regio ondersteunt, begeleid 
en stimuleert en hierbij als collectieve overlegpartner 
optreedt. 

Beheerpakket legselbeheer: 
Legselbeheer dient om legsels te beschermen in perce-
len waar geen aangepast weidevogelbeheer plaatsvindt. 
Om de uitgekomen jonge weidevogels een goede over-
levingskans te bieden, kunnen de pakketten die onder 
dit beheertype vallen worden gecombineerd met een 
toeslag voor kuikenstroken. Via deze stroken kunnen 
jonge weidevogels percelen bereiken die voor langere 
tijd als fourageergebied kunnen dienen. 

Bond Friese Vogelwachten (BFVW): 
Momenteel zijn rond 120 lokale wachten aangesloten 
bij de BFVW met totaal 26.751 leden. De BFVW is een 
vrijwilligersorganisatie met één professionele kracht 
in dienst. De BFVW heeft meerdere werkgroepen en 
commissies, zoals broedzorg, vogels aan huis, zwarte 
stern, de wilsterwerkgroep en de commissie nazorg. 
Daarnaast zijn er de werkgroepen educatie en promo-
tie en public relations. De commissie nazorg stelt het 
beleid vast van de 6000 nazorgers die het veldwerk 
doen, cursussen verzorgen, gegevens verzamelen van de 
nesten en broedresultaten en deze gegevens verwerken 
en doorgeven aan de centrale computer en ten slotte 
nestbescherming in samenwerking met de boeren. 

Brongebied: 
Een kerngebied gaat als een brongebied functioneren als 
er meer, liefst veel meer, weidevogels worden geprodu-
ceerd dan nodig is voor compensatie van de sterfte in de 
lokale populatie. 

FFF:
De Fryske Feriening foar Fjildbiology is de “paraplu” 
waaronder verschillende werkgroepen, op het gebied 
van de natuur in de breedste zin van het woord, actief 
zijn. Daarnaast wordt door de FFF het Friese natuurblad 
Twirre uitgegeven.

Gebiedscoalitie: 
Een samenwerkingsverband van collectieven van 
agrariërs, natuurbeheerders, vrijwillige weidevogelbe-
schermers, jagers en andere maatschappelijk betrokken 
partijen, dat zich richt op het totale natuur- en land-
schapsbeheer in een gebied. 

Last minute beheer: 
Last minute beheer kan alleen worden afgesloten als er 
weidevogelkuikens aanwezig zijn, die onvoldoende kui-
kenland in de buurt hebben. Last minute beheer wordt 
tijdens het weidevogelseizoen afgesloten om kuikens 
te helpen met opgroeien. De kuikens hebben lang gras 
nodig van ongeveer 15 centimeter. Dat is belangrijk voor 
beschutting en voor insecten die ze kunnen eten. Als alle 
percelen kort gemaaid zijn, zijn er weinig insecten en is 
er minder schuilgelegenheid. Een boer die aan weidevo-
gelbeheer doet en wil gaan maaien, kan als last minute 
beheer bijvoorbeeld een ‘kuikenstrook’ van 6 tot 12 
meter breed laten staan. Een andere mogelijkheid is om 
een perceel met een beheerpakket waar bijvoorbeeld 
niet voor 1 juni gemaaid mag worden, pas één of twee 
weken later te maaien. De gebiedscoördinator en de 
boeren maken hierover afspraken en de boer ontvangt 
een extra vergoeding voor gederfde inkomsten. 

Mozaïekbeheer: 
Een verzameling afwisselende beheermaatregelen 
verspreid over een gebied zodat gedurende het broed-
seizoen aan de behoefte van veiligheid en voedsel van 
grutto’s en kuikens kan worden voldaan. 

Mozaïekverkaveling
Aanduiding voor de structuur van het landschap, be-
grenzing van de percelen (veelal sloten en waterlopen) 
waarbij voor dit type sprake is van een onregelmatige 
blokverkaveling doordat natuurlijke (slingerende) en 
oorspronkelijke waterlopen bepalend zijn geweest voor 
de indeling en het gebruik van de percelen. 
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Nationaal Natuurnetwerk Nederland: 
Een samenhangend stelsel van natuurgebieden in Ne-
derland van (inter)-nationale betekenis (de voormalige 
ecologische hoofdstructuur (EHS)). 

Olterterp overleg: 
In Fryslân hebben alle bij de weidevogels betrokken par-
tijen zich verenigd in het Olterterp overleg. Dat ‘overleg’ 
is in feite belangenbehartiging en kenniscentrum in 
één, met als vaste vergaderlocatie het gebouw van It 
Fryske Gea in Olterterp. In het Olterterp overleg ligt tot 
dusverre het accent sterk op de praktijk van bescherming 
en beheer. Het Olterterp overleg hecht sterk aan een 
goede afstemming met andere initiatieven als Kening fan 
‘e Greide en marktgerichte initiatieven (zoals Grutto-
melk uit Idzegea). De Provincie Fryslân beschouwt het 
Olterterp overleg als hét adviesorgaan ten behoeve van 
de verdere ontwikkeling van het provinciale weidevo-
gelbeleid.

Plas-dras: 
Een gebied waarvan op tenminste 60% van de op-
pervlakte het waterpeil gedurende (een deel van) het 
broedseizoen tussen 5 en 20 cm boven het maaiveld 
staat. 

Skriezekrite: 
Een samenwerkingsverband van agrariërs, natuur-
beheerders, vrijwillige weidevogelbeschermers en 
andere maatschappelijk betrokken partijen, dat zich 
richt op het weidevogelbeheer en de inrichting van een 
weidevogelkerngebied. 

TBO:
Terreinbeherende organisatie als bijvoorbeeld Natuur-
monumenten of Staatsbosbeheer.

WBE:
Een wildbeheereenheid (wbe) is een vrijwillig regionaal 
samenwerkingsverband van jagers, verantwoordelijk 
voor het wildbeheer en de schadebestrijding in een 
bepaalde regio. 

Weidevogelkansgebieden: 
Gebieden van tenminste 250 ha waar tenminste 10 
broedparen Grutto per 100 ha (of 50 broedparen 
steltlopers of 30 broedparen kritische soorten) zitten en 
die qua openheid en rust voor een groot deel geschikt 
zijn. Ze vormen de zoekgebieden waarbinnen weidevo-
gel-kerngebieden kunnen worden ontwikkeld. 

Weidevogelkerngebieden: 
Gebieden van tenminste 250 ha waarbinnen inrichting 
en beheer optimaal zijn afgestemd op de weidevogels. 
Ze bestaan uit natuurgebieden, gebieden met agrarisch 
mo-zaïekbeheer of combinaties van beide. Ze liggen 
binnen weidevogelkansgebieden. 

Weidevogelreservaat: 
Een natuurgebied dat in beheer is bij een terreinbehe-
rende organisatie (TBO) en waarin weidevogels het 
natuurbeheerdoel vormen, al dan niet in combinatie met 
agrarisch medegebruik.



Natuurbescherming. Sinds 1905.
Natuur is een onuitputtelijke bron van inspiratie en verwondering. Daar moeten
we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur
extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten 355 gebieden. Overal
in Nederland. Voor iedereen. Dat doen we sinds 1905 met steun van vrienden,
vrijwilligers, leden en bedrijven. Steun is nodig. Juist nu.
Kijk op de website wat jij voor de natuur kunt doen.

www.natuurmonumenten.nl
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