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Voorwoord
Dit collectief beheerplan is door Rivierduin G38 Advies gemaakt in samenwerking met de Natuerkooperaasje
Baarderadiel. De Natuerkooperaasje is door de provincie aangewezen als gebiedscoördinator en kan uit dien
hoofde opdracht geven tot het opstellen van een collectief beheerplan (verder ook wel gebiedsplan
genoemd).
Het collectief beheerplan beschrijft alle vormen van (natuur) beheer binnen het coördinatiegebied van de
gebiedscoördinator, en geeft een financieel overzicht van het SNL-beheer. Ook dit jaar heeft de
Natuerkooperaasje wensen om uit te breiden in beheer. Of er voldoende budget is, zal mede afhankelijk zijn
van het vrijgekomen (P)SAN beheer. Omdat er onvoldoende inzicht is in het individuele beheer, wordt in dit
CBP enkel het SNL-beheer doorberekend.
Secretaris: J. Wassenaar, Dekemawei 20, 8834 XB, Baard, tel. 0517-341504.
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1

Inleiding

Dit Collectief Beheerplan heeft betrekking op het gebied van de oude Grietenij Baarderadiel (vanaf 14171916) nu het werkgebied van de NatuerkooperaasjeBaarderadiel gelegen in de ruilverkaveling Baarderadiel.
NatuerkooperaasjeBaarderadiel heeft uit praktische overwegingen haar coördinatiegebied verdeeld in
deelgebieden. Na een uitgebreide gebiedsbeschrijving zal in dit collectief beheerplan op een aantal
deelgebieden afzonderlijk worden ingegaan.
De NatuerkooperaasjeBaarderadiel is onlangs opgericht (2009). Het is een bijzondere Natuerkoöperaasje,
want hoewel klein qua ledenaantal, groot wanneer je het oppervlak reservaatgebied beschouwt. Een
tweede bijzonderheid is het lidmaatschap van Natuurmonumenten van deze natuurNatuerkoöperaasje. De
basis van de Natuerkoöperaasje is gevestigd in het reservaatgebied Hesenser- en Lionser polder. Hier ligt een
kleine 450 ha oudland met greppels en oude terpen en oeverwallen en een sterke populatie weidevogels.
Eromheen liggen nog twee reservaatgebieden, de Meamert de Swaenwerderpolder en het reeds
jarengeleden aangewezen beheergebied, de Wammerterpolder. In 2010 is een ca 80 ha. groot
weidevogelgebied ten oosten van Jorwert ontstaan als compensatiegebied voor de N31. Vanwege het
bijzondere karakter van het reservaatgebied Hesens-Lions en het compensatiegebied Westerhus worden
deze niet als deelgebied opgenomen in dit collectief beheerplan. Het gaat immers om SN-pakketten en
pakketten uit de catalogus groen/blauwe diensten buiten het reguliere Agrarisch natuurbeheer om. Om de
reservaatgebieden heen vinden we een aantal boeren met PSAN en SNL-pakketten. Verder is in het gebied
nog een traditionele ruilverkaveling aan de gang, waarbinnen op dit moment de mogelijkheden voor
agrarisch natuurbeheer nog steeds worden verruimd onder druk van aanleg van de rondweg om
Leeuwarden. Een aantal boeren is overgestapt op deze vorm van natuurbeheer.
We zien vogels als de beste indicatoren voor de natuurkwaliteit van het gebied. In 2011 is in het werkgebied
van de nieuwe Natuerkooperaasjevoor het eerst structureel en goed geteld, mede onder druk van de
provincie Friesland in het kader van compensatie voor de N31.
De agrarische bedrijven en de terreinen van Natuurmonumenten, zoals die nu in het gebied aanwezig zijn,
vormen samen de kapstok voor het maken en realiseren van de plannen. De aard van het gebied brengt met
zich mee dat veel bedrijven aan het veranderen zijn van melkveebedrijf naar weidend vleesveebedrijf en
hobbybedrijf. Daarnaast zijn er ook nog enkele blijvers in het gebied aanwezig. Zij zijn belangrijk om met hun
vee de dynamiek en de kwaliteit van de begrazing op een aanvaardbaar niveau te houden. Het begrensde
reservaatgebied is door de provincie vastgesteld, maar als gevolg van nieuwe ontwikkelingen wel aan het
groeien. De Natuerkoöperaasje zet zich binnen het ruilverkavelinggebied in om Agrarisch en Particulier
natuurbeheer te stimuleren en te begeleiden. Het gebiedsplan, voortkomend uit het natuurbeheerplan van
de Provincie, is het handvat om Agrarisch en Particulier natuurbeheer op elkaar af te stemmen.

Rivierduinadvies
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2

Gebiedsbeschrijving

2.1 Werkgebied gebiedcoördinator
Op onderstaande kaart is de huidige begrenzing ingekleurd. De westelijke grens wordt gevormd door de
Froonackerdyk. Op dit moment zijn er leden bij de Natuerkoöperaasje aangesloten die met hun bedrijf
buiten de begrenzing vallen. Om deze leden ook in de toekomst te kunnen ondersteunen is een verlegging
van de plangrens nodig. De vaart ten westen van de Froonackerdijk zou dan de grens kunnen vormen.

Kaart 1: Huidig coördinatie gebied

2.2 Typering van het landschap
Van oorsprong is Baarderadiel een kweldergebied. Hier en daar zijn nog oude terpen in het landschap
zichtbaar. Het kleigebied is ontstaan doordat de zee achter de noordelijk gelegen kwelderruggen inbrak.
Hierdoor bezonk in nu rustiger water het fijne slib. De klei die in Baarderadiel is afgezet is erg zwaar.
Bovendien vond de afzetting plaats in een brakwatermilieu. Het binnendringende zeewater kwam achter de
kwelderruggen in aanraking met zoet water afkomstig van de hogere gronden in Drenthe. Er vormde zich de
zogeheten knipklei, een zeer zware, kalkarme, slecht doorlatende kleisoort die alleen maar bruikbaar is als
grasland.
De lage ligging van het werkgebied van de Natuerkooperaasje Baardeadiel wordt verklaard uit het feit dat
zich in de ondergrond veenpakketten bevinden. Omdat veen een slappe grondsoort is, klinkt de bodem waar
zich een veenpakket in de ondergrond bevindt in. Geleidelijk is daardoor het oppervlak van het
knipkleigebied gedaald. Als gevolg hiervan is in het reservaatgebied Meamert een bijzonder fenomeen
zichtbaar. Doordat het oppervlak van het knipkleigebied is gedaald is een voormalige wadgeul, waarin het
oorspronkelijk voorkomende veen is geërodeerd zich als een hoge rug in het landschap gaan aftekenen: een
verschijnsel dat bekend staat als inversie.
Het centrale gebied is een open graslandgebied met afwisselend hoog- en laaggelegen percelen en een
onregelmatig verkavelingpatroon. Plaatselijk treedt zoute kwel op. Mede daardoor kent het gebied ook
duidelijke botanisch waardevolle delen. Daar waar de waterstand redelijk hoog is, is het een waardevol
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weidevogelgebied. Een belangrijk kenmerk van het gebied is de grote mate van rust die er heerst ten
gevolge van weidsheid en het ontbreken van doorgaande wegen. Karakteristiek is het grote aantal
onregelmatig gevormde, kleine percelen, veelal nog begrensd door natuurlijk meanderende
afwateringssloten. Tussen percelen onderling maar ook binnen één perceel kan veel variatie voorkomen in
maaiveldhoogte. Dit reliëf is al in een ver verleden tot stand gebracht, soms door gedeeltelijke afgraving van
een oude terp, waarvan de vruchtbare grond onregelmatig in de omgeving kan zijn verspreid of afgevoerd.
In het oude land centraal in de polder Hesens-Lions gelegen, variëren de sloottaluds daardoor sterk in
hoogte t.o.v. het waterpeil. De sloten die als perceelscheiding dienen, zien er erg verschillend uit. Sommige
hebben steile andere langzaam glooiende oevers met een variabele begroeiing. Mede door een slechte
afwatering blijven lage delen in het grasland lang nat. Sommige plekken blijven daardoor ten minste tot ver
in juni onbegroeid.

Foto 1: Fluitekruid bij Jorwert
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3

Natuerkooperaasje Baarderadiel

3.1 Unieke situatie
De natuurvereniging Baarderadiel is officieel op 17 juni 2009 opgericht in de kerk te Leons. Het oprichten
van de Natuerkoöperaasje kan als bijzonder beschouwd worden. Een grote terreinbeheerder als
Natuurmonumenten is lid en zit in het bestuur. De omstandigheden waarbinnen de vereniging opereert zijn
ook uitzonderlijk. Ondanks de nog lopende ruilverkaveling, uitbreiding van Leeuwarden en aanleg van De
Haak, heeft de provincie aangegeven binnen het beheergebied van de Natuerkoöperaasje natuur te willen
ontwikkelen onder diverse voorwaarden. Er is ruimte voor Agrarisch natuurbeheer, Particulier natuurbeheer
en Regulier natuurbeheer uitgevoerd door Natuurmonumenten. De verschillende partijen werken samen om
aan het gebied een zo hoog mogelijke natuurwaarde te geven. Hierbij blijven agrarische functies
gewaarborgd.
De Natuerkoöperaasje fungeert ook als belangenbehartiger van haar leden, waarbij ze de wensen van leden
en bijvoorbeeld de provincie inventariseert en naast elkaar legt. Alle leden hebben natuur hoog op de
agenda staan, maar daarnaast zijn ze ook agrariër. Toch leert de ervaring dat natuur en agrarisch
medegebruik, of agrarisch gebruik met een natuurfunctie, hand in hand kunnen gaan. Door middel van
provinciale ondersteuning hoeft het in stand houden van natuurgebieden niet ten koste te gaan van de
agrarische bedrijfsvoering. En in het kader van agrarische natuur gaat het goed samen.
Dat is van groot belang, want ook het beheergebied van Natuerkooperaasje Baarderadiel mag als bijzonder
worden beschouwd. Weidevogels komen in grote aantallen voor. Door op verschillende manieren natuur te
ontwikkelen op en tussen de melkveebedrijven in, kan er een regio ontstaan met enkele sterke
weidevogelpopulaties. Populaties die beheerd worden door boeren en natuurbeheerders samen.
3.2 Certificering
Sinds de oprichting van de Natuerkoöperaasje probeert het bestuur haar taken zo goed mogelijk uit te
voeren. Het bestuur heeft zich laten certificeren en werkt volgens het ‘model kwaliteitshandboek
gebiedscoördinatie’. Hierdoor hoopt het haar status te versterken en de kwaliteit van de werkzaamheden
nog beter te maken. De Natuerkooperaasje Baarderadiel heeft Henk Kroes als interne auditor aangewezen.
3.3 Doelstelling
In de statuten van de Natuerkooperaasje is een tweeledig doel genoemd nl.: het versterken van de aan het
oude cultuurlandschap gebonden natuur- en landschapswaarden en het welbevinden van de leden van de
Natuerkoöperaasje.
3.4 Ambitie
Het bestuur van Natuurvereniging Baarderadiel heeft zich mede ten doel gesteld de grote veranderingen
met betrekking tot de natuur die gaande zijn in het ruilverkavelingsgebied Baarderadiel te coördineren en te
begeleiden. Een aantal leden hebben voor een gedeelte van hun land functieverandering aangevraagd of
toegewezen gekregen. Voor het bestuur ligt hier de taak de inrichtingsmaatregelen te coördineren. Zo zal er
op het gebied van de waterhuishouding veel veranderen. In latere versies van het gebiedsplan zal hier meer
de nadruk op komen te liggen. Aan het proces van functieverandering naar natuurland, inrichting en
vervolgens een passende pakketkeuze heeft de Natuerkoöperaasje haar handen vol.
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De ambities van de Natuerkoöperaasje Baarderadiel zijn uiteraard gestoeld op de bovengenoemde
doelstelling en op de kansen die de huidige en toekomstige ruimtelijke, maatschappelijke en beleidsmatige
situatie biedt. Daarbij is het streven om zo snel mogelijk van de ontwikkelfase, waarin de Natuerkoöperaasje
de eerste jaren van zijn bestaan verkeerd heeft, in een meer stabiele beheersfase te geraken. Ook dit
streven kleurt de hieronder opgesomde ambities.
 Weidevogellandschappen.
Op beleidsniveau wordt gewerkt aan het aanwijzen van weidevogellandschappen. De
Natuerkoöperaasje Baarderadiel is van opvatting dat zijn beheersgebied de kern van zo’n
weidevogellandschap moet vormen, gezien de geschiktheid van zowel het zo langzamerhand unieke
oude kleilandschap, dat een voortreffelijke biotoop voor weidevogels biedt, als de goede resultaten,
die door het beheer door (de leden van) de Natuerkoöperaasje zijn gerealiseerd.
 Robuust maken van het kerngebied.
de Natuerkooperaasje coördineert nu reeds ca 600 ha weidevogelgebieden, waar verschillende
vormen van beheer van toepassing zijn. Het blijkt in de praktijk dat meer boeren belangstelling
hebben om deel te nemen in de koöperaasje. Bij eventuele uitbreiding streeft de Natuerkoöperaasje
nadrukkelijk naar versterking van de robuustheid van het kerngebied zoals dat nu aanwezig is, door
zo veel mogelijk ruimtelijke verbindingen te leggen. Op een bijgevoegde kaart zijn deze mogelijke
uitbreidingen aangegeven.
 Inrichten huidige beheersgebied
Voor de kern van het beheersgebied, de Hesenser- en Lionserpolder, wordt een inrichtingsplan
gemaakt. Hoewel in dit gebied verschillende beheerders actief zijn wil de Natuerkoöperaasje
hiervoor één samenhangend plan maken, op basis van één budget, gevoed door middelen uit de
ruilverkaveling en uit de regeling particulier natuurbeheer. Dit plan kan aldus de basis zijn voor een
goed gecoördineerd beheer.
 Optimaliseren van het beheer
Hoewel al goede resultaten geboekt zijn kan het beheer nog beter. Het betreft dan vooral de inzet
van de leden en van vrijwilligers en het verder structureren van de communicatie tussen hen en de
mozaïekregisseur waardoor de taak van de laatste lichter wordt. Verder moet vooral de
predatiebestrijding verbeterd worden en duidelijk op poten gezet worden.
 Financiën structureel op orde.
de Natuurkoöperaasje Baarderadiel kampt met financiële problemen omdat de bestuurssubsidie
ernstig gekort is door een beleidswijziging bij de provincie. De gelijkschakeling van de
Natuerkoöperaasje Baarderadiel aan een reguliere agrarische natuurvereniging wordt dan ook door
het bestuur aangevochten omdat de coördinatie van het beheer over veel meer hectares gaat dan
alleen die waarop agrarisch natuurbeheer van toepassing is.
De bijdragen van de leden zijn in principe niet bedoeld voor het dekken van de bestuurskosten.
 Communicatie.
het afgelopen jaar zijn de nodige activiteiten ontplooid op het gebied van communicatie. Naast het
maken en verbeteren van een website zijn er publicaties in plaatselijke bladen verschenen en zijn er
met diverse groepen veldbezoeken georganiseerd. Het is de ambitie om vooral de bekendheid bij-,
en de relatie met de lokale gemeenschap verder te versterken
3.5 Groei
Hoewel de Natuerkoöperaasje slechts enkele jaren bestaat, heeft ze al een aantal successen op haar naam
staan en is het ledenaantal groeiende. In het afgelopen jaar hebben zich opnieuw verschillende nieuwe
leden aangemeld welke agrarisch natuurbeheer willen voeren. Met deze nieuwe leden is er een duidelijke
wens het areaal aan SNL-A beheer te vergroten.
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Binnen de huidige SNL-regeling is er echter geen ruimte om uit te breiden in beheer. De Natuerkoöperaasje
heeft hetzelfde budget gekregen als vorig beheerjaar. Leden van de Natuerkoöperaasje kunnen enkel
uitbreiden als andere leden hun SNL-, of SAN-beheer terugtrekken. De gebiedscoordinator heeft via de
Toolkit goed inzicht in het totale budget voor collectief beheer. Echter, (P)SAN-beheer is individueel en
daarmee slecht inzichtelijk. De Natuerkoöperaasje heeft de provincie verzocht een overzicht te leveren van
het (P)SAN-beheer voor 2013. De verwachting is dat, door de ruilverkaveling, veel (P)SAN-beheer vroegtijdig
zal worden beschikt. Hiermee komt budget vrij voor collectief beheer, hoeveel is echter nog onduidelijk.
Per deelnemer wordt gericht gezocht naar een passend mozaïek waarbij weidevogels een aanbod krijgen
van rust, voedsel en broedmogelijkheden.
3.6 Mozaïekregisseur
De mozaïekregisseur heeft een uitvoerende taak. In opdracht van de gebiedscoördinator stelt hij/zij met de
leden een beheerplan op waarbij gericht wordt gekeken naar de kwaliteiten van het gebied en de
mogelijkheden van de leden. Zo wordt er een mozaïekplan opgesteld, waarbij meer voedsel, rust en
nestgelegenheid aan de weidevogels wordt geboden. De toekomstige leden melden zich bij de
Natuerkoöperaasje, of de Natuerkoöperaasje gaat zelf op zoek binnen kansrijke gebieden. Tijdens het
broedseizoen worden telgegevens bijgehouden en kan (waar nodig) het beheer aan de vogels worden
aangepast.
De mozaïekregisseur vervult hierbij een sturende, controlerende en administratieve functie. Vanaf het
seizoen 2010 heeft Fré Vellinga de taak als mozaïekregisseur op zich genomen. Hij coördineert dan ook de
vogeltellingen binnen het werkgebied en onderhoudt de contacten met de diverse leden. Door het
groeiende aantal leden zal er vanaf het najaar van 2012 extra hulp in de vorm van administratieve
ondersteuning moeten komen en in die nevenfunctie is inmiddels tevens voorzien.
3.7 Samenwerkende organisaties
3.7.1 Particulieren
De leden van Natuerkooperaasje Baarderdiel hebben verschillende achtergronden. Kenmerkend voor deze
Natuerkoöperaasje is dat naast boeren en terreinbeheerders ook particulieren lid kunnen worden van de
vereniging. De particulieren hebben een stem in het bestuur. Door particulieren te betrekken bij het proces
wordt er gewerkt aan draagvlak binnen de maatschappij. Het versterkt de band tussen boer, burger en
natuur en laat zien dat door gezamenlijk inspanning een natuurdoel bereikt kan worden.
3.7.2 Waterschap
Het wetterskip Fryslân heeft in het werkgebied, in het kader van de ruilverkaveling Baarderadeel, een
waterlopenbestek uitgevoerd. Daarover is met de Natuerkoöperaasje Baarderadiel herhaaldelijk overleg
gevoerd en zijn zelfs in de eindfase van de uitvoering nog verbeteringen aangebracht op aanwijzing van de
Natuerkoöperaasje. Hierdoor is met name in de Hesenser- en Lionserpolder een goede basis gelegd voor
waterbeheer dat de natuur en vooral de weidevogels ten goede komt.
Bij het opstellen van het inrichtingsplan voor deze beide polders kan vervolgens in detail gekeken worden
naar de waterhuishouding. Het is de wens van de Natuerkoöperaasje om deze detaillering nog nader op het
praktische beheer af te stemmen. Uiteraard in goed overleg met het Wetterskip, waarbij ook afspraken
gemaakt worden over de bediening, het beheer en onderhoud van de waterstaatskunstwerken die voor dit
detailwaterbeheer nodig zijn.
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Ook in andere delen van het werkgebied van de Natuerkoöperaasje zal de detailwaterhuishouding opnieuw
uit een oogpunt van weidevogelbeheer bekeken worden. Uiteraard in goed overleg met de belanghebbende
leden en it Wetterskip.

3.7.3 Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor 110 ha. weidevogelbeheer binnen het coördinatiegebied van
de Natuerkoöperaasje. Voor een optimaal resultaat wordt het beheer van alle partijen in het gebied met
elkaar afgestemd. Natuurmonumenten kan daarbij niet ontbreken. Daarom heeft NM vanaf de oprichting al
zitting in het bestuur. De samenwerking in de “Natuerköoperaasje Baarderadiel” ziet NM als een uitdaging
voor de toekomst. Met de neuzen dezelfde kant op biedt dit grote mogelijkheden voor landschap,
cultuurhistorie en natuur in dit schitterende deel van Fryslan. Behoud van deze grote waarde daar willen we
ons met elkaar sterk voor maken. Vanuit de Natuerkoöperaasje is er een regisseur aangesteld om in het hele
gebied een goede afstemming van het beheer te krijgen. Dit zogeheten mozaïek zal de komende jaren
verfijnt worden. Met ingang van volgend jaar breiden ook de terreinen van Natuurmonumenten zich uit. De
provincie heeft zich, ondanks de moeilijke tijden waarin het (agrarisch) natuurbeheer zich bevindt, hier hard
voor gemaakt.
3.7.4 Wildbeheereenheid
De Natuerkoöperaasje had het afgelopen jaar predatie als speerpunt op de agenda. Voorrang heeft dan ook
predatie door de vos en de zwarte kraai en er is een actieplan opgezet. Het gewenste contact met de
Wildbeheereenheid Middelsee verloopt erg moeizaam.
Ondertussen zijn van bijna alle boeren de namen van de jagers in beeld. Er wordt aan een principe- afspraak
gewerkt zodat bij het mogelijk verschijnen van vos en/of zwarte kraai , een door de Natuerkoöperaasje aan
te wijzen jager toestemming heeft om hierop te jagen. Naast de namen van de jagers wordt er ook aan
gewerkt om alle betrokken nazorgers en vogelwachten in kaart te krijgen. Voor komend jaar zal intensiever
contact met deze doelgroep voor optimalisering van de telgegevens zorgen.
3.7.5 Vogelwacht
Er is inmiddels door de Natuerkoöperaasje en Vogelwacht Mantgum Jorwert e.o. (alsmede andere
naastgelegen BFVW-afdelingen) een vruchtbaar samenwerkingsverband opgezet! De nazorg stond weliswaar
altijd al op een goed peil, echter de verslaglegging daarvan niet helaas. M.i.v. 2012 is de administratie nu ook
door de BFVW geprofessionaliseerd. Alle gegevens worden verzameld conform een uniforme en landelijk
geaccepteerde telmethodiek (zgn. 'combi-methode). Het digitale eindresultaat wordt vermeld op
een stippenkaart plus inventarisatieformulier en kan in voorkomend geval per lid tevens aan
de Natuerkoöperaasje worden aangeleverd.
3.7.6 Provincie
De provinsje Fryslân heeft zich de voorafgaande jaren zeer ingespannen om de Natuerkoöperaasje te
versterken. Dat is gedaan door compensatie voor het verlies van weidevogelgebieden in het werkgebied van
de Natuerkoöperaasje te realiseren waardoor de omvang en de robuustheid van het natuurgebied
aanzienlijk vergroot werd. Tevens heeft de provincie gezorgd voor professionele bijstand om de
ontwikkelfase van de Natuerkoöperaasje in goede banen te lijden.
Door de bezuinigingen op rijksniveau en het bestuursakkoord dat de provincies daarover met het rijk
gesloten hebben is het verder ontwikkelen van het natuurbeleid echter onder zware druk komen te staan.
De Natuerkoöperaasje ondervindt daarvan ook de gevolgen. Daardoor is er, op het moment van schrijven
van dit Collectieve Beheersplan onzekerheid over een aantal afrondende zaken. Het betreft de mogelijke
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inkrimping van de Ecolgische Hoofdstructuur, waarvan delen in het werkgebied van de Natuerkoöperaasje
liggen en de financiering van het inrichtingsplan van de Hesenser- en Lionserpolder. Voor beide zaken heeft
de Natuerkoöperaasje voorstellen bij de provincie neergelegd.
Daarnaast speelt nog de discussie tussen de Natuerkoöperaasje en de provinsje Fryslân over de hoogte van
de bestuurssubsidie zoals bij punt 3.4. reeds beschreven is.
De Natuerkoöperaasje gaat er van uit dat voor het in werking treden van dit Collectieve Beheersplan deze
drie zaken opgelost zijn.
3.7.7 Boer en natuur
Boerennatuur is de overkoepelende organisatie van agrarische natuurverenigingen. De Natuerkooperaasjeis
nog geen lid van Boer en natuur maar is dit wel voornemens.
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4

Beheer

De mozaïekregisseur heeft dit jaar de beheertaken waar mogelijk wederom verder uitgebreid. Er is, waar
nodig, een nog juister mozaïek per beheerder neergelegd en het gevolg is dat de gebieden onderling nu
beter en robuuster met elkaar verbonden zijn. Tevens zijn er thans voldoende plas/dras-voorzieningen, m.n.
om droogteperioden te overbruggen, en de vruchtbare resultaten daarvan zijn nu dan ook al zichtbaar!
Het bestuur is voornemens om zich met het benoemen van Anna-Renske Oenema nog verder te versterken,
dit om een nog breder vertegenwoordiging van de leden in het bestuur zitting te laten nemen. Er wordt
bovendien gestreefd naar een verbeterde taakverdeling binnen het bestuur. Voorts is er door de
Natuerkoöperaasje veel tijd gestoken in bemiddeling voor en met onze leden, uitbreiding agrarisch
natuurbeheer en compensatiegronden, het waterwegenbesluit, juiste afronding ruilverkaveling,
oplossing financiële vraagstukken en samenwerking met zusterverenigingen plus plaatselijke vogelwachten
en diverse andere zaken. Daarnaast is er steeds getracht over alle deze punten en problematiek
constant open overleg te voeren met de Provincie. De weidevogelpopulatie lijkt zich voor het eerst in
jaren te kunnen handhaven en m.n. grutto en tureluur blijken meteen en vooral te profiteren van de
gezamenlijke inspanningen van (de leden van) de Natuerkoöperaasje!
4.1 Water
De waterhuishouding in Baarderadiel is ten gevolge van twee ontwikkelingen gewijzigd. Deze ontwikkelingen
scheppen de mogelijkheid de waterhuishouding in de nabije toekomst nog verder te wijzigen en bieden
goede mogelijkheden voor het realiseren van hogere natuurwaarden.
De eerste ontwikkeling is de uitvoering van het 5e waterlopenbestek door Wetterskip Fryslan. Dit bestek
dient uiteraard vooral de hoofdtaak van het Wetterskip: een deugdelijke ontwatering van het gebied. Door
vergroting van het wateroppervlak is in het plan voorzien in de vergroting van de buffercapaciteit van het
oppervlaktewater. Mede door invloed van de Natuerkooperaasje zijn de mogelijkheden voor natuur in het
corporatiegebied sterk vergroot. Belangrijkste wijziging in het corporatiegebied is het verdwijnen van de
hoofdontwatering/tochtsloot door het Reservaatsgebied Hesenser en Leonserpolder. Door deze ontwatering
via een alternatieve route op acceptabele wijze in te passen in het omliggende gebied is binnen de
reservaatsgrenzen de weg vrij om de waterhuishouding verder optimaal in te vullen voor het realiseren van
natuurwaarden.
Een tweede ontwikkeling in het gebied is de realisatie van Particulier Natuurbeheer Weidevogelcompensatie
de Haak. Verhoging van de peilen is het zuidelijke deel van dat gebied is inmiddels gerealiseerd. Op korte
termijn zullen plasbermen en peilverhoging in het gehele gebied gerealiseerd zijn.
4.2 Beweiding
De beweiding in Baarderadiel kan nog wel worden verbeterd. Dit jaar wordt de oppervlakte voorweiden
verder uitgebreid, en de gebiedsregisseur heeft goed samengewerkt met beheerders om de beweiding zo
goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de vogels. Helaas zijn er nog steeds relatief veel paarden
en schapen in de weilanden. Omdat het beweiden van rundvee een grote aantrekkingskracht heeft op
weidevogels probeert het bestuur, waar mogelijk, dit te bevorderen. Vorig jaar is in het Reservaat Hesens
Lions een 27 ha natuurgebied bijgekomen, hier zal de beweiding door schapen worden afgebouwd, en de
beweiding door runderen een aanvang nemen eind 2012.
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4.3 Jacht
Het algemene standpunt van de Natuerkooperaasje Baarderadiel (NcB) ten aanzien van de jacht of afschot
is:
Geen jacht/afschot in de terreinen van de leden van de NcB, tenzij de situatie in één of meer van die
terreinen dat nodig maakt.
Met “tenzij…..dat nodig maakt.” wordt bedoeld:
•
Ter voorkoming van overmatige predatie;
•
Ter voorkoming van onnodig dierenleed bij ziekte onder het wild of bij verkeersslachtoffers;
•
Ter voorkoming van financiële aansprakelijkheid of ter vermindering van gewasschade in
aangrenzende cultuurgronden;
(NB: zie wetgeving en het provinciale faunabeleid)
Het standpunt “Ter voorkoming van overmatige predatie” wordt als volgt onderbouwd en uitgewerkt:
•
Bij de beoordeling of jacht/afschot op predatoren in één of meer terreinen noodzakelijk is
wil het bestuur van de NcB zorgvuldig te werk gaan, zodat het achteraf altijd mogelijk is
duidelijk verantwoording af te leggen;
•
Bij deze beoordeling zal altijd een zekere mate van subjectiviteit optreden;
•
Met de bestrijding van een predator zijn de basisoorzaken van het probleem meestal niet
opgelost. Het veranderende landschap door diepontwatering, intensivering van de
landbouw, wegenbouw, afval, huisdieren en vele andere vaak menselijke invloeden, trekken
andere dieren aan en veroorzaken de groei in aantal van bepaalde predatoren. Deze
overweging zal het bestuur van de NcB in zijn afweging mee nemen;
•
Bij elke beoordeling zullen zoveel mogelijk beide kanten van de zaak objectief in beeld
gebracht worden (dus vanuit het prooidier/degene die schade lijdt en ook vanuit de
predator). Elke beslissing, zowel over het doen als het laten van een bepaalde maatregel,
heeft nu eenmaal positieve gevolgen voor de ene soort en negatieve gevolgen voor de
andere;
•
Beoordeling of jacht/afschot ergens noodzakelijk is vindt plaats wanneer:
- één van de leden of de mozaïekbeheerder dat vraagt;
- er een melding van schade van een derde binnenkomt;
•
Elke melding zal door de mozaïekbeheerder worden gecontroleerd, die het bestuur daarover
informeert;
Het streven van de Natuerkoöperaasje is er op gericht het beleid ten aanzien van ‘het eierzoeken’ in
overeenstemming met dit algemene jachtbeleid te brengen. Het zoeken van eieren is niet toegestaan, tenzij
dat de kennis van de situatie in het gebied en het beheer van de terreinen ten goede komt. Tevens zal het
bestuur van de NcB zoveel mogelijk maatregelen nemen om de rust in de terreinen te bevorderen vooral in
en vlak voor het broedseizoen, als de weidevogels hun broedplaats zoeken.
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5

Financiën van de Natuerkooperaasje Baarderadiel

5.1 Contributie
Alle leden betalen een basiscontributie van € 30,- zoals in de statuten is vastgelegd. Deze wordt per
kalenderjaar geïnd. De leden die aan Particulier natuurbeheer (SPN) of aan Agrarisch natuurbeheer
(SNL/SAN) meedoen (hierna agrarische leden genoemd), zullen 10% van hun beheervergoeding als
contributie bijdragen aan Natuerkooperaasje Baarderadiel. Om dit beheersbaar en bepaalbaar te maken
wordt uitgegaan van de beheervergoeding die deze leden in het vorige jaar ontvangen hebben. Conform
artikel 18 lid 2 van de statuten zal Natuurmonumenten het gemiddelde betalen dat de agrarische leden aan
contributie betalen. Het betalingsritme is overeenkomstig dat van de agrarische leden. Voor de leden die
grond beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van Natuurcompensatie, en een zogenaamde Kwalitatieve
verplichting hebben ingeschreven, geldt naast het lidmaatschap een afdracht van €50,- per ha natuurland.
De contributie voor burgerleden is overeenkomstig punt 1, € 30,00 en wordt per kalenderjaar geïnd.
5.2 Subsidie provincie
Voor de verstrekking van de periodieke subsidie door de provincie Fryslân geldt een vaste subsidieperiode
van vier jaren. Deze periode vangt aan op 1 januari van het tweede jaar na de verkiezingen van de
provinciale staten. Met andere woorden onze Natuerkooperaasje had over over het jaar 2011 nog recht op
subsidie volgens het oude stelsel. Inmiddels is bekend dat er een nieuwe subsidie voor gebiedscoördinatoren
is. De hoeveelheid subsidie is echter nadrukkelijk minder dan in voorgaande jaren. Daarnaast wordt het
beschikbare budget verdeelt tussen de verschillende ANV’s aan de hand van de hoeveel hectares agrarisch
natuurbeheer. Dit is het nadeel van de Natuerkooperaasje Baarderadiel. De Natuerkoöperaasje zet zich
namelijk niet alleen in voor agrarisch natuurbeheer, maar ook voor particulier natuurbeheer, natuurbeheer
van Natuurmonumenten en voor de compensatie van o.a. de Haak. De grote hoeveelheid extra
werkzaamheden die dit met zich meebrengen lijken binnen het nieuwe stelsel niet vergoed te worden.
5.3 Overige bijdragen en inkomsten
De Natuerkooperaasje Baarderadiel zal op zoek gaan naar andere bronnen van inkomsten/subsidies (bijv:
gemeente, donateurs, natuurbeschermingsorganisaties, sponsors) en naar (nog meer) mensen, die bereid
zijn vrijwillig hun diensten aan te bieden. Onder meer valt te denken aan de subsidie voor organisatiekosten
van samenwerkingsverbanden voor Agrarisch natuurbeheer in het kader van het Europese fonds voor
Plattelandsontwikkeling.
5.4 Uitgaven
Het is op dit moment niet mogelijk een schatting te maken van de kosten die gemoeid zullen zijn met de
uitgaven die (het bestuur van) de Natuerkoöperaasje Baarderadiel moet maken. Daarom beperken we ons in
eerste instantie tot een inventarisatie van kosten en taken.
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Taken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overleg met Provincie, gemeente , ruilverkaveling en Wetterskip
Mozaïekbeheer; loon- en reiskosten mozaïekbeheerder
Tellingen, monitoring en rapportages
Opstellen van en/of bijdragen aan plannen zoals het inrichtingsplan, het
waterhuishoudingplan en het jaarlijkse gebiedsplan cq beheerplan;
Opstellen en handhaven van een jachtbeleid/afschotbeleid;
Ondersteuning van leden bij het opstellen en uitvoeren van beheercontracten
Lichte werkzaamheden in het veld (bijv plasdras zetten met max € 250,-)
Coördinatie van werkzaamheden in het veld ?? (bijv slotenonderhoud e.d??)
Communicatie en het geven van voorlichting (bijv een half-jaarlijkse nieuwsbrief); het
onderhouden van externe contacten;
Belangenbehartiging bij plannen van anderen (bijv. overheden)
Maken van een jaarlijkse begroting (jaarplan) en rekening
Voeren van de boekhouding

Overige kosten
•
Bestuurskosten (verdeelsleutel)
•
Verzekeringspremies (aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering)
•
(accountantskosten??)
5.5 Financieel beheer
De schatting is dat na de huidige ontwikkelfase er in de Natuerkoöperaasje € 20.000 à € 30.000 zal omgaan,
en er een vrij druk verkeer is van gedifferentieerde inkomens en uitgaven. Het voeren van de boekhouding is
daarom in de toekomst een te zware taak voor de penningmeester. Dan zal er een boekhouder aangesteld
moeten worden. Voorlopig zal de penningmeester de boekhouding blijven voeren.
De controle wordt gedaan door een financiële commissie, samen te stellen uit de leden. Hiervoor geldt de
regeling zoals die is opgenomen in artikel 26 van de statuten. Projecten boven een bepaalde omvang
behoeven accountantscontrole.
De controle-volgorde is derhalve:
Boekhouder / penningmeester – bestuur – financiële commissie – (accountant)
Opdrachten waarmee kosten gemoeid zijn, kunnen tot een bepaald bedrag worden verleend door de
mozaïekbeheerder met regelmatige terugmelding aan de penningmeester. Voorgesteld wordt dit bedrag op
€250 vast te stellen. Grotere opdrachten behoeven de goedkeuring van het bestuur. Opdrachten die buiten
de begroting vallen, moeten eerst aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.
Om risico’s af te dekken zal de Natuerkoöperaasje een algemene reserve moeten vormen. Hierbij wordt
gedacht aan 5-10% van de omzet. Tegen risico’s als aansprakelijkheid en rechtsbijstand zullen verzekeringen
afgesloten moeten worden.

Natuerkooperaasje Baarderadiel

18

Collectief Beheerplan Baarderadiel 2013

6

Overzicht bestaand beheer

6.1 Ruilverkaveling Baarderadiel
De traditionele ruilverkaveling Baarderadiel komt na 2012 in de eindfase. Per die datum zijn de bezwaren
behandeld en is de toedeling een feit. Als alle plannen realiteit zouden worden zal de Natuerkooperaasje een
belangrijk deel van de Friese weidevogelpopulatie in beheer hebben. Dankzij de ruilverkaveling is dan het
reservaatgebied in zijn geheel gerealiseerd en kan aan de oostzijde nog een duidelijke versterking van het
reservaat tegemoet worden gezien. Maar helaas, met de huidige bezuinigingen op natuurbeheer moet wel
een slag om de arm worden gehouden. In een klein aantal gevallen is de provincie met haar adviseurs en het
rijk in overleg over hoe de natuurdoelstellingen in Baarderadiel te bereiken. De met de ruilverkaveling
meelopende waterhuishoudingplannen van het Waterschap zijn al wel in het voordeel van de weidevogels
aangepast.
Door de ruilverkaveling worden percelen met een SAN-overeenkomst van beheerder gewisseld. In sommige
gevallen wil de beheerder de overeenkomst niet overnemen en kan hij het contract vroegtijdig en boete vrij
beëindigen. Hierdoor komt er ruimte in het budget van de Natuerkooperaasje voor agrarisch natuurbeheer.
De provincie en Natuerkooperaasje Baarderadiel zijn in 2012 overeengekomen dat het budget uit
vrijgekomen SAN-overeenkomsten (door de Ruilverkaveling Baarderadiel) binnen de Natuerkooperaasje
Baarderadiel opnieuw herverdeeld wordt, dit budget is door de Natuerkoöperaasje ook na 2012 en 2013
te gebruiken om haar agrarisch natuurbeheer uit te breiden.
6.2 Weidevogelcompensatiegebied voor de Haak om Leeuwarden
De aanleg van rijksweg 31 rondom Leeuwarden heeft tot gevolg dat een (tot voorheen) aantal belangrijke
weidevogelgebieden zullen verdwijnen. De provincie Fryslân heeft ervoor gekozen verlies van
weidevogelareaal te compenseren. Momenteel zijn er ten noorden van Jorwert drie boeren (Schukken,
Oostra en Rodenhuis), die particulier natuurbeheer-overeenkomsten hebben afgesloten ter compensatie
van het verloren gegaan areaal weidevogelbiotoop. Het gaat om beheercontracten voor 30 jaar, waarbij de
grond een aantekening in het kadaster krijgt, een zogenaamde “kwalitatieve verplichting”. De
waardevermindering van de grond die hiermee gepaard gaat, wordt uitgekeerd. Doordat in het gebied een
ruilverkaveling speelt, is nog niet alle contractueel vastgelegde grond meteen gecompenseerd. Het gaat in
eerste instantie om 51,4 ha van de voorgestelde 81,8 ha nieuwe natuur. In ruil voor de
compensatievergoeding staat al het beheer van de graslanden in het teken van de weidevogels. Dit houdt in
dat er gewerkt wordt met uitgestelde maaidata, hoger waterpeil, aangepaste bemesting en een
mozaïekbeheer in overleg met de Natuerkooperaasje Baarderadiel. Dit jaar is er door de beheerders al veel
voor de weidevogels gedaan. De Natuerkoöperaasje streeft ernaar de compensatiegebieden onderling en
met het centrale deel van Hesens verder te verbinden. Een middel daartoe vormen de contracten Agrarisch
natuurbeheer die de provincie i.s.m. Rivierduinadvies sluit met geïnteresseerde boeren in het werkgebied
van de Natuerkoöperaasje. Momenteel is ca 110 ha voorbereid. Daarmee zou dit onderdeel van de
compensatie zijn afgerond.
Met de beheer- en inrichtingsvoorstellen wordt ingezet op een duurzaam beheer, maximaal ingericht voor
weidevogels. Gezien de huidige situatie van de graslanden en de in uitvoer zijnde plannen zoals beschreven
in dit rapport, ontstaat er langzamerhand een goed habitat voor diverse weidevogel’. De verwachting is dan
ook dat de weidevogelpopulaties versterkt zullen worden en dat ook vogels van buiten het gebied zich er
zullen vestigen. Uiteindelijk zal Baarderadiel een brongebied voor weidevogels in Fryslan kunnen worden!

Natuerkooperaasje Baarderadiel

19

Collectief Beheerplan Baarderadiel 2013

6.3 Natuurmonumenten en Particulier Natuurbeheer
In de ruilverkaveling Baarderadiel beheert Natuurmonumenten ruim 110 ha weidevogelgebied. Het zijn
percelen die cultuurhistorisch gezien van grote waarde zijn. Vanwege de openheid van het gebied en het
reliëf in de percelen liggen hier bovendien goede mogelijkheden voor weidevogels. Meestal zijn het de
natste percelen. In een aantal gevallen (G. de Boer, J. van de Hem) kan er nog onderling uitgeruild worden
om de meest kwetsbare stukken bij de Vereniging Natuurmonumenten in beheer te krijgen.
Het beheer van de eigendommen van NM is er niet alleen op gericht om vogels geschikt broedbiotoop aan te
bieden, maar ook voldoende geschikt voedsel door het jaar heen. Dit door middel van natte plekken (zowel
plasdras als vochtige greppels) te creëren en in stand te houden. De maaidatum van de graslanden in beheer
van Natuur monumenten hangt af van de aanwezigheid van zowel broedende vogels als kuikens. Op z’n
vroegst kunnen de pachters op 15 juni beginnen, maar vaak wordt deze datum uitgesteld. Zo is er dankzij
Natuur monumenten altijd een groep vogels die in de broedtijd optimale omstandigheden vindt.
Naast NM beheren nu ook al 6 particuliere beheerders weidevogel natuurpercelen in bijv. de Lionserpolder
en de aanliggende compensatie gebieden. De mozaïekregisseur zorgt er samen met de Natuerkoöperaasje
voor dat het beheer op elkaar afgestemd wordt. Zo kunnen verschillende partijen elkaars beheer versterken
en tot een optimaal broedvogelresultaat komen.
Foto 2: Land van R. Oostra
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7

Ontwikkeling weidevogelstand

De Natuerkoöperaasje ziet de weidevogelstand als een indicator voor de natuurwaarden van het gebied. Het
verzamelen van de telgegevens is daarom van essentieel belang om inzicht te kunnen krijgen in de
natuurwaarde van het coördinatiegebied. De Natuerkoöperaasje wil verder graag weten waar het beheer
het succesvolst is en moet daarnaast inzicht hebben in de predatiedruk en waar die het hoogst is. In het
verleden waren er weinig tot geen telgegevens bekend, echter na de afgelopen beheerjaren kunnen we
constateren dat we door de inmiddels goede samenwerking plus bemiddeling er nu al in geslaagd zijn
om per beheerder essentiële en juiste informatie te verzamelen. Hoewel ook nu nog niet alle gegevens
vlekkeloos binnen kwamen, valt er thans uit de aangeleverde gegevens een schat aan informatie te halen. Er
is in relatief korte tijd dus al een hele vooruitgang geboekt!
7.1 Coördinatie tellen
Er is in het verleden in overleg met de BFVW overeengekomen het nazorgformulier van de BFVW als
standaard formulier te gebruiken. Alle leden behoren (via hun plaatselijke nazorger/inventariseur) dit
verplichte formulier volledig in te vullen en te voorzien van een zgn. stippenkaart, dit alles om tot
een uniforme verslaglegging te komen die zelfs (inter)nationaal geaccepteerd is. V.a. het jaar 2012 heeft de
BFVW een digitaal programma tot haar beschikking waar via de algemeen geaccepteerde combimethode de
gegevens kunnen worden ingevuld door de plaatselijke nazorger. Er wordt dan langs deze weg een juist
exemplaar stippenkaart alsmede inventarisatieformulier verkregen. Voor het eerst kunnen deze gegevens
van een hoge kwaliteit dus onderling (digitaal) worden uitgewisseld, met alle positieve gevolgen vandien. De
boer blijft zèlf verantwoordelijk voor het invullen en terugsturen van desbetreffende formulieren, die vóór 1
augustus bij de mozaïekregisseur dienen te worden aangeleverd. De boer dient zelf zorg te dragen voor een
nazorger en geeft diens naam door aan de Natuerkoöperaasje. De Natuerkoöperaasje verzorgt vervolgens
voor het seizoen een startavond waar lid en nazorger voor uitgenodigd worden. Op deze avond wordt de
procedure jaarlijks uitgelegd en wordt o.a. het BFVW-formulier besproken. Op de avond zelf kan
iedereen desgewenst een fysiek BFVW-invulformulier, veldboekje en afkortingenlijst meenemen. De leden
die niet op de avond aanwezig kunnen zijn, worden schriftelijk en/of via de mail op de hoogte gebracht.
Tijdens het broedseizoen verstuurt de Natuerkoöperaasje een mail waarin opnieuw uitgelegd wordt wat er
van de leden wordt verwacht. Aan het eind van het broedseizoen wordt iedereen zowel per brief als per
mail herinnerd aan het inleveren van de verplichte formulieren. In voorkomend geval worden de leden op de
zgn. intekendagen voor het volgende beheerjaar direct na het lopend seizoen nog eens herinnerd aan
eventueel niet-nagekomen verplichtingen (om zo alsnog de benodige gegevens te achterhalen). Aan het eind
van het jaar wordt er een afsluitende ledenvergadering gehouden waarin het afgelopen broedseizoen
geëvalueerd wordt.
Alle informatie en documenten zijn terug te vinden op de website www.nkbaarderadiel.nl
7.2 Groei van de weidevogelpopulatie
Altenburg en Wymenga heeft in het gebied voorheen tevens tellingen verricht om te bepalen of de
compensatiegronden van de Haak succesvol waren. Hieruit bleken gelijk al positieve resultaten, dus dat is
een bevestiging van onze gezamenlijke inspanningen! Het beheer in het coördinatiegebied is het afgelopen
jaar wederom sterk verzwaard, uitgebreid en waar nodig gewijzigd. De gerealiseerde natuurgronden hebben
dit jaar steeds meer vorm gekregen. Tezamen met de 12-jarige compensatiegronden heeft dit de
aantrekkingskracht van het kerngebied verder vergroot. Ook de uitbreiding van zgn. plas/dras-voorzieningen
in de verschillende gebieden hebben dit jaar veel broed- alsmede fourageervogels getrokken (en zelfs
behouden voor ons gebied!). Deze voorzieningen hebben inmiddels hun nut in ruime mate bewezen en dat
zelfs in een jaar dat de weersomstandigheden zeer wisselend geweest zijn. Het was voor het tweede seizoen
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in successie een uitzonderlijk jaar, extreem droge periodes werden afgewisseld door véél te natte periodes,
record op record van de laatste honderd jaar (!) werd in dit opzicht gebroken.
Het resulteerde uiteindelijk toch in gemiddeld zeer bevredigende broedresultaten, m.n. die van de grutto en
tureluur in ons beheergebied. Zoals helaas ook elders in den lande staat de kievit en tevens de scholekster
op dit moment onder druk, maar in voorkomend geval zien wij op de meest geschikte locaties qua biotoop
ook daar een vooruitgang. Bij de opstart van onze Natuerkoöperaasje waren er slechts nog enkele vogelrijke
locaties en percelen. Thans zijn de onderlinge gebieden van verschillende leden veelal al met elkaar
verbonden en treffen we qua broeddichtheden nu al meerdere zgn. 'parels' aan in een steeds meer robuust
geheel. Overigens, die positieve ontwikkeling zet zich zelfs door ondanks een toch sterke predatie zo hier en
daar. Op dit vlak tracht de Natuerkoöperaasje zich tevens en via diverse wegen te onderscheiden, en het tij
qua predatie lijkt zich inmiddels dan ook iets ten positieve te keren! Voorts is m.n. de diversiteit in
broedsoorten opvallend te noemen. Naast genoemde hoofdsoorten kunnen we op diverse lokaties o.a. nog
als broedvogels noteren: kluut, watersnip (zij het zeer beperkt), visdief, graspieper, veldleeuwerik en wilde
eend, bergeend, krakeend, kuifeend, slobeend, zomer- en wintertaling. Bij de meestal originele oude
boerenplaatsen treffen we o.a. regulier - naast uiteraard wilde eend en meerkoet - afwisselend veel aan:
waterhoen, boerenzwaluw en/of kerkuil.
7.3 Verwachtingen
Resumerend is Natuerkoöperaasje op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet, en volharden is het
devies, en dit op elk vlak, en m.n. de predatie dient ook in de toekomst speerpunt te blijven wat de
Natuerkoöperaasje betreft! Zoals gezegd, grutto en tureluur ontwikkelen zich goed, en kievit en scholekster
dienen onder de aandacht te blijven, want het blijkt dat m.n. deze weidevogels het de afgelopen jaren zwaar
hebben gehad. De grootste concentraties weidevogels zitten rondom de reservaatgebieden en de
compensatiegronden van de Haak. De Natuerkoöperaasje is vanaf dag één vanuit dit kerngebied verder aan
het uitbreiden en is daar inmiddels thans al grotendeels in geslaagd. Op de plekken waar het beheer het
zwaarst is zijn de resultaten het meest positief, echter de vogels zijn ook gebaat bij een goed mozaïek!
Bijvoorbeeld, enkele percelen ter plekke waar de broeddichtheid het laagst is, kunnen zelfs juist soms vroeg
gemaaid danwel lang(er) voorgeweid worden! Dit om zo een kalere locatie te creëren tussen de percelen
met de hoogste broeddichtheid en uitgestelde maaidatum en dus langer gras. Dat is dan n.l. dè aangewezen
plek waar jonge vogels van m.n. kievit en scholekster kunnen fourageren, of waar de volwassen vogels die
later in het seizoen arriveren, dan tòch nog succesvol tot broeden kunnen komen! Hoewel de reguliere SNLregeling op dit moment helaas géén uitbreiding meer mogelijk maakt, zijn er daarnaast wellicht nog enkele
mogelijkheden om het (agrarisch) natuurbeheer wel verder uit te breiden. De Natuerkoöperaasje blijft dus
hopen op voldoende mogelijkheden en kansen om het agrarisch natuurbeheer verder te versterken!
Tezamen met een nog meer gerichte aanpak van de predatie zal dit in de toekomst o.i. resulteren in nog
hogere broeddichtheden! Een overzicht van de aanwezig broedvogels en predatoren is te vinden in bijlage
7.
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8

Deelgebied 1 Hoptille / Hesensermeer

In de noordelijke punt van het reservaatgebied doen een aantal leden van de Natuerkoöperaasje aan
Agrarisch natuurbeheer en ligt er 1 goedgekeurde aanvraag voor particulier natuurbeheer. Op termijn is hier
meer Particulier natuurbeheer gewenst. De grote overheidsbezuinigingen en de veranderende regelingen
maken voor de beheerders het vertrouwen in een toekomstige SN-regeling minimaal. Gelukkig is de
aanvraag Particulier natuurbeheer voor G. de Boer goedgekeurd. Hiermee wordt dan een afwisselend
mozaïek met een groot aanbod van nat grasland ontstaan. Het nu onderscheiden deelgebied heeft nog geen
oppervlakte van 100 ha. aaneengesloten weidevogelgebied, maar grenst wel aan het terrein van
Natuurmonumenten. Wanneer we deze 94 ha. van Natuurmonumenten zouden meetellen dan voldoet het
deelgebied ruimschoot aan haar eis. Daarnaast ligt het meeste van het beheer in reservaatsgebied!
Het deelgebied geeft goed weer waar de Natuerkooperaasje Baarderadiel zich voor in zet. In het gebied
wisselen verschillende beheervormen elkaar constant af. Zo is er (p)SAN, SNL, SN, Natuurmonumenten,
percelen met een kwantitavie verplichting , 12 jarig agrarisch natuurbeheer en overgangsbeheer. De laatste
t.b.v. de compensatieverplichting van de gemeente Leeuwarden. Het is begrijpelijk dat het afstemmen van
dit beheer veel werk met zich mee brengt.
Om praktische redenen beperken we ons nu tot het gedeelte van het deelgebied waarop agrarisch
natuurbeheer wordt aangevraagd. Een provinciale weg doorsnijdt de reliëfrijke percelen agrarisch
natuurbeheer van Hoptille en Hesensermar. Het noordelijke beheer valt onder Hoptille en sluit min of meer
aan op collectieve beheer van Oer de Wjuk, het zuidelijke gedeelte ligt in het Hesensermar en heeft een
directe aansluiting met het klassieke reservaatgebied welke bijna aansluit op de Wammertepolder.
8.1 Ligging
Het eerste deelgebied ligt in het noorden van het reservaatsgebied. In bijlage 1 is een kaart van het
coordinatiegebied toegevoegd waar elk deelgebied in zijn opgenomen.

Oppervlakte SNL
Oppervlakte SAN
Oppervlakte SN
Kwalitatieve verplichting
12 jarige compensatie (2012)
Oppervlakte Natuurmonumenten
Totaal beheer:

78,197
N.b.
27,79
81,80
54,23
94,00
336,02

Foto 3: Grutto's bij het plas-dras op het land van G. de Boer
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8.2 Weidevogelstand
De kern van het deelgebied ligt in het reservaatgebied waar Natuurmonumenten beheer voert. Direct boven
de 94 ha. van Natuurmonumenten liggen de percelen van G. de Boer. Deze percelen vormen de verbinding
naar de percelen boven de N359 en zullen binnenkort een functieverandering ondergaan. De percelen van
Natuurmonumenten zijn zeer vogelrijk maar ook de omringende percelen doen het erg goed. De noordelijke
punt van het deelgebied (Hoptille) heeft dit jaar ruimte geboden aan zeer grote getalen grutto’s. Het
waterrijke beheer, aangevuld met ruime uitgestelde maaidata heeft veel aantrekkingskracht op de
weidevogels.

Kaart 2: telgegevens Lions- en Hesenserpoler

Zoals onderstaande tabel aangeeft heeft er een groei in de weidevogelpopulatie plaatsgevonden. Hoewel de
kievit het zwaar heeft, is er toch een groei waar te nemen. De groei is te wijten aan een aantal zaken. Het
waterrijke beheer van Hoptille heeft afgelopen jaar zeer veel weidevogels aangetrokken. Ten opzicht van
vorig jaar heeft hier de grootste groei plaats gevonden. Daarnaast heeft het beheer van Hylkema, Wiedijk en
Rodenhuis het zeer goed gedaan (midden van het gebied). Altenburg en Wymenga heeft op deze percelen
tellingen verricht en geconstateerd dat de weidevogelpopulatie op deze percelen groeiende is.
Ten opzichte van vorig jaar is er ook beter geteld. De Natuerkoöperaasje heeft een grote verbetering
gemaakt op het verzamelen van de telgegevens. Daarnaast heeft er een goede ondersteuning van de
nazorgers plaatsgevonden. Hierdoor zijn de gegevens t.o.v. vorig jaar verbeterd zijn.
Onderstaande tabel geeft de hoeveelheid weidevogels per 100 hectare aan. In de berekening zijn enkel de
percelen van particuliere beheerders verwerkt waarvan de percelen in 2011 en 2012 geteld zijn.
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Soort
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Totaal

Aantal totaal
2011
6
16
8
11
41

Aantal per 100 ha
2011
15
40
20
28
103

Aantal totaal 2012
54
166
77
81
378

Aantal per 100 ha
2012
21
63
30
31
145

8.2.1 Telgegevens 2012
In vergelijking met vorig jaar is er een goede verbetering m.b.t. het verzamelen van de telgegevens. Steeds
meer leden zijn begonnen met het bijhouden van de telgegevens. Dit op langdurig aandringen van de
Natuerkooperaasje Baarderadiel.

8.2.2 Resultaten beheer 2012
Zoals eerder vermeld is er een groei waar te nemen. Dit is zeer waarschijnlijk te danken aan het relatief
zware SNL-beheer in samenwerking met het beheer regulier beheer van Natuurmonumenten en particulier
natuurbeheerders. Zoals reeds gezegd wordt elk beheer op elkaar afgestemd teneinde een zo goed mogelijk
resultaat te behalen.
8.3 Overige gebiedskenmerken
8.3.1 Openheid en rust
Het gebied ligt in het reservaatgebied Hesens-Lions. Het deelgebied Hoptille wordt in tweeën gedeeld door
de N359. Deze scheiding is niet gewenst maar onveranderbaar. Praktijk leert dat een dergelijke weg
broeddichtheden niet negatief beïnvloedt, mits de geomorfologische omstandigheden optimaal zijn. Het
zuidelijke gedeelte heeft een meer open karakter dan het noordelijk gedeelte. In het noorden is veel
plas/dras opgenomen en in samenhang met het voorkomen van zilte kwel is het toch een rijk
weidevogelgebied. Op de plekken waar anatuurbeheer is aangevraagd zijn er geen belemmerende objecten
in de zin van begroeiing of oude gebouwen.
Soort opgaande begroeiing/verstoring

Locatie

N359

Doorkruist het deelgebied

18.3.2 Waterhuishouding
Vooral in het noorden is er een groot aanbod aan water d.m.v. plas-dras met verschillende
inundatieperiodes. De lage percelen zijn gemakkelijk onder water te zetten en te houden. De hoger gelegen
percelen hebben een uitgestelde maaidatum of dienen als kruidenrijk weidevogelgrasland. In de westelijke
percelen van dhr. G. de Boer treed zilte kwel op.
Ontoereikende aspecten waterhuishouding

Locatie

Geen

-
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8.3.3 Landgebruik (facultatief)
Het landgebruik in dit gebied is extensief te noemen. Dit komt voort uit een extensieve beweiding van vooral
schapen, af en toe enkele pinken en een groot oppervlakte aan plas-dras of een perceel met uitgestelde
maaidatum.

Aspecten landgebruik

Locatie

Extensieve beweiding

G. de Boer + percelen plas-dras

Bemesting ruige stalmest

G. de Boer, Kingma, Stremler, Rodenhuis, Hylkema

8.3.4 Predatiedruk
Vanuit het reservaatgebied komt predatiedruk van onder andere zwarte kraai, bunzing, bruine kiekendief,
buizerd, vos en de verwilderde kat. Predatie blijft een groot probleem er dient alles aan gedaan te worden
om zoveel mogelijk kuikens groot te krijgen. Vermoedelijk komen er predatoren uit het beheergebied van de
familie Kingma, dat door onvoldoende beheerkracht enigszins verruigd mag worden genoemd. Er zal binnen
de wetgeving naar een passende oplossing gezocht moeten worden.
Relevante predatoren

Locatie/bron

Vos

Met regelmaat

Verwilderde katten

Aanwezig

Marterachtigen

Aanwezig

Zwarte kraai

Verschillende locaties

Buizerd

Aanwezig

Bruine kiekendief

Aanwezig

8.3.5 Ruimtelijke Ordening
Op dit moment zijn er bij de Natuerkoöperaasje binnen de ruimtelijke ordening geen knelpunten voor dit
weidevogelgebied bekend.
8.4 Streefbeeld
De betrokken organisaties stellen zich ten doel om de weidevogelstand wederom goed op te nemen in 2013
en een toename van de weidevogels te realiseren. Dit kan ook omdat er veel zware pakketten zijn
afgesloten. De Natuerkooperaasje ziet het Reservaatgebied als kern van het coördinatiegebied en van hieruit
het beheer verder naar buiten trekken. Uit bijlage 6 is op te maken dat er rondom het reservaatgebied een
cirkel aan verschillende soorten beheer getrokken is. Het is de bedoeling het beheer in de komende jaren
steeds meer met elkaar te verbinden.
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8.5 Afgesloten beheerpakketten en last-minute
Dit overzicht is inclusief:
 reeds afgesloten agrarische SNL-beheerpakketten. (exclusief SAN of (P)SAN)
 de voor weidevogels waardevolle botanische pakketten
 verwachtte toepassing van last-minute beheer.
 Percelen van Natuurmonumenten, kwalitatieve verplichting en SN
Deelgebied Hoptille
Beheerseizoen
Ambitie aantal grutto-paren
Ambitie kuikenland waarvan
kruidenrijk (ha)
Beheerpakket

A01.01.01a 1 april tot 1 juni
A01.01.01b 1 april tot 8 juni
A01.01.01c 1 april tot 15 juni
A01.01.01d 1 april tot 22 juni
A01.01.01e 1 april tot 1 juli
A01.01.01f 1 april tot 15 juli
A01.01.01g 1 april tot 1 augustus
A01.01.02a met voorweiden. 1 mei tot 15 juni
A01.01.02b met voorweiden. 8 mei 22 juni
A01.01.03a plasdras (van 15 februari tot 15
april)
A01.01.03b plasdras (van 15 februari tot 15
mei)
A01.01.03c plasdras (van 15 februari tot 15
juni)
A01.01.03d plasdras (van 15 februari tot 1
augustus)
A01.01.04a1 legselbeheer 30bp

Weegfactor

Totaal
2012

2013
234
327,6
93,6
Totaal
2013

10,413
1,977

2016
260
364
104
Totaal
gewogen
beheer
2013

Totaal
2016

Totaal
gewogen
beheer

7,753
3,646

10,85
5,47

7,75
3,65

10,85
5,47

5,483

6,438

9,66

6,44

9,66

6,554
1,41

5,088
1,323
1,41

3,56
1,06
0,28

5,09
1,32
1,41

3,56
1,06
0,28

0,8

3,175

0,586

0,47

0,59

0,47

0,8

0,495

1,2
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,7
0,8
0,2
0,8

A01.01.04a2 legselbeheer 50bp

1,612

43,039

43,04

10,602

12,483

18,72

12,48

18,72

203,5

203,5

305,25

203,5

305,25

A01.01.04a3 legselbeheer 75bp
A01.01.04a4 legselbeheer 100bp
A01.01.04b legselbeheer bouwland
A01.01.05 kruidenrijk weidevogelgrasland
A01.01.06 extensief beweid
A02.01.01 (waardevol grasl.) botanisch
weiland
A02.01.02 (waardevol grasl.) botanisch
hooiland
A02.01.03a botanisch weiderand

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Ruige mest
Kuikenstroken
Natuurmonumenten + kwalitatieve verplichting
+ SN

Gepland gewogen kuikenland waarvan
kruidenrijk (ha)
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8.6 Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van het mozaïekbeheer
Binnen dit deelgebied zijn er verschillende vormen van beheer afgesloten. Daar de SNL-regeling uitbreiding
van beheer onmogelijk maakt, is er binnen de compensatie regeling enigszins ruimte. De Natuerkoöperaasje
werkt eraan het beheer rond het vogelrijke reservaatsgebied te verbeteren en uit te breiden. Al het beheer
binnen het deelgebied wordt op elkaar afgestemd. Van elk beheer (SNL, SAN, 12 jarige compensatie,
kwalitatieve verplichting, Natuurmonumenten en overgangsbeheer) wordt het mozaïek zo goed mogelijk op
elkaar afgestemd. Dit vereist regelmatig contact tussen de verschillende partijen in het gebied.
8.6.1 Wijzigingen t.o.v. 2012
De ruilverkavling heeft voor veel wijzigingen gezorgd. Veel beheereenheden zijn van eigenaar gewisseld.
Enkele beheereenheden zijn door de nieuwe eigenaar overgenomen, anderen zijn vroegtijdig beschikt. Aan
de noordzijde van het deelgebied ligt Hoptille. Natuurmonumenten heeft hier een aantal percelen op naam
gekregen, die voor kort op naam van dhr. H. de Jong stonden. Aangezien natuurmonumenten niet in
aanmerking komt voor agrarisch natuurbeheer zijn hier de desbetreffende beheereenheden teruggetrokken.
Dhr. de Jong heeft noord-westen van het reservaat een aantal percelen terug gekregen. Hierop is opnieuw
beheer afgesloten met een afwisselend mozaïek.
Ook G. de Boer heeft t.o.v. vorig jaar beheer teruggetrokken. Vorig jaar bestond zijn SNL-beheer uit
legselbeheer + een stukje plas-dras. Het bleek echter zeer lastig het stuk nat te houden en er is voor gekozen
het beheer hier terug te trekken. Het jaar ervoor was, wegens een positief beschikte aanvraag voor
particulier natuurbeheer, al meerdere stukken terug getrokken.
Het terugtrekken van beheer geeft ruimte in het totale budget voor de NatuerkooperaasjeBaarderadiel.
Deze ruimte is opgevuld door het beheer bij Hoptille te versterken met een extra stuk 1 juli beheer. Hoptille
is zeer vogelrijk te noemen, uitbreiding zal extra bescherming opleveren.
Daarnaast is het beheer bij dhr. Schukken uitgebreid met legselbeheer. Zijn percelen liggen ten noorden van
de vogelrijke percelen van Dhr. W. Schukken. De percelen van dhr. Schukken beiden nu een extra
uitwijkmogelijk en zorgt voor een sterkere verbinding tussen het reservaatsgebied en de compensatie
percelen van Schukken, Oostra en Rodenhuis.
Dhr. Rodenhuis zal dit jaar voor het eerst beheer voeren in de SNL-regeling en wordt daarmee voor het eerst
aan het collectieve beheer toegevoegd. Naast percelen met een kwalitatieve verplichting, overgangsbeheer,
12 jarige compensatie en SAN, wordt het gebied extra versterkt met legselbeheer.
Ten oosten van Rodenhuis ligt het beheer van dhr. P. Swierstra. Deze biologische boer grenst met zijn
beheer aan het reservaatsgebied. T.o.v. vorig jaar hebben een paar percelen ander beheer gekregen. De
weidevogels zitten voornamelijk aan de noordzijde van zijn percelen. Er is voor gekozen een aantal percelen
te splitsen zodat er op de noordelijke zijde zwaarder beheer gevoerd kan worden.
Ten noorden van P. Swierstra heeft A.J. de Boer een aantal percelen in pacht. Vorig jaar zijn hier, relatief
zware, pakketten op afgesloten.
8.7 Inrichtingsmaatregelen en overige activiteiten
Binnen dit deelgebied hoeven ( op de SNL-percelen) geen inrichtingsmaatregelingen genomen te worden. De
plas-dras percelen van de verschillende deelnemers zijn zelfstandig aangelegd en worden zelfstandig
beheerd.
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8.8 Veldinventarisaties
In beheerjaar 2012 zijn van alle leden de telgegevens binnen gekomen. Het gebied is hiermee volledig
gedekt. De telgegevens van Natuurmonumenten moeten nog binnen komen maar zullen nog voor het eind
van het jaar bekend worden gemaakt.
8.9 Beheerkosten en financiering
8.9.1 Beheerkosten
Onderstaande tabel geeft de totale beheerkosten weer van alle SNL-beheerpakketten. In de berekening van
de beheerkosten zijn de kosten van de volgende beheermaatregelen niet meegenomen:
 reeds afgesloten agrarische beheerpakketten (SAN, PSAN), en
 natuurbeheerpakketten (particulier natuurbeheer of terreinbeherende organisatie).
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28 Natuurcoöperatie Baarderadiel
Beheerpakket

Totaal
Opp. (ha) 2012

Opp. (ha)
2013

Totale kosten plan
2012

Totale kosten plan
2013

A01.01.01

Weidevogelgrasland met rustperiode

A01.01.01a

van 1 april tot 1 juni

A01.01.01b

van 1 april tot 8 juni

10,413

7,753

A01.01.01c

van 1 april tot 15 juni

1,977

3,646

A01.01.01d

van 1 april tot 22 juni

A01.01.01e

van 1 april tot 1 juli

A01.01.01f

van 1 april tot 15 juli

€

-

€

-

A01.01.01g

van 1 april tot 1 augustus

€

-

€

-

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

€

-

€

A01.01.02a

van 1 mei tot 15 juni

A01.01.02b

van 8 mei tot 22 juni

A01.01.03

Plas-dras met inundatieperiode

A01.01.03a

van 15 februari tot 15 april

A01.01.03b

van 15 februari tot 15 mei

A01.01.03c

van 15 februari tot 15 juni

A01.01.03d

van 15 februari tot 1 augustus

€

€

4.165,20

€

1.051,76

€
5,483

6,554

6,438

€

5,088
1,323

5.636,52

€

-

€

3.101,20

€

1.939,67

€

-

€

6.618,26

-

1.507,42

€

1.170,24

-

€

304,29

-

€

€
€

1,410

€

€

1.070,19

€

6.289,68

-

€

1.070,19

1,410
€
0,586

-

€

-

€

1.160,87

3,175
€

980,60

€

-

-

€

-

0,495
A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

A01.01.04a2

op grasland 50 broedparen

€
43,039

€

111,23

€

2.969,69

1,612
A01.01.04a3

op grasland 75 broedparen

€

-

€

-

A01.01.04a4

op grasland 100 broedparen

€

-

€

-

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland

€

-

€

-

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

12,483

€

10.898,86

€

12.832,52

10,602
A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

€

-

€

-

A02.01

Botanisch waardevol grasland

€

-

€

-

A02.01.01

Botanisch weiland

€

-

€

-

A02.01.02

Botanisch hooiland

€

-

€

-

A02.01.03

Botanische wei- of hooiland

€

-

€

-

A02.01.03a

Botanische weiderand

€

-

€

-

A02.01.03b

Botanische hooirand

€

-

€

-

Last minute beheer

€

-

€

-

T1

Ruige mest rijland

€

-

€

-

T

Verlengen rustperiode volleveld

€

-

€

-

T3

Kuikenstroken

€

-

€

-

Totalen
Weidevogels incl legselbeheer

41,72

81,77

31.711,45

31.166,94

alleen legselbeheer

1,61

43,04

111,23

2.969,69

-

-

-

-

Last minute beheer/kuikenstroken
Sub totaal

43,33

124,81

31.822,68

34.136,63

Botanisch beheer

-

-

-

-

Ruige mest rijland

-

-

-

HA 41,72

HA 81,77

Totaal incl legselbeheer
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8.9.2 Last-minute beheer
In onderstaande tabel zijn de mogelijke kosten van last-minute beheer in dit deelgebied voor 2013 begroot.
Dit op zowel de percelen met reeds afgesloten beheer als op de percelen met nieuw SNL-beheer. Op de
reeds afgesloten percelen zijn afgelopen jaar geen aanvragen voor last-minute beheer gedaan. De
onderstaande gegevens zijn indicatief.
Last-minute beheer 2012
Oppervlakte

Tarief

Kosten

Kuikenstroken
Verzwaring rustperiode van 8-6 naar 15-6

22,15
9,253

€ 350,39
€ 132,00

€ 7.761,14
€ 1.221,40

Verzwaring rustperiode van 15-6 naar 1-7

1.997

€498,00

€994,51

Totaal

€9.977,05

Of de totale beheerkosten passen binnen het door de provincie gestelde financiële kader is onbekend
aangezien de provincie niet een budget per Collectief Beheerplan of deelgebied daarvan heeft vastgesteld.

8.10 Inrichtingskosten en kosten overige activiteiten
Maatregel

Kosten
2011

Pompkosten evt.
plas/dras
Keukentafel
gesprekken
Kosten adviseur €260

Kosten
2012
€250

Kosten
2013
€250

Kosten
2014
€250

Kosten
2015
€250

Kosten
2016
€250

Totaal

Financier

€1250

Coöp.

€100

€100

€100

€100

€100

€500

Leden

€780

Prov.

€520

Foto 4: Wulp landt in veldzuring op het land van natuurmonumenten
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9

Deelgebied 2 Klaeiterp

Zuidelijk in het beheergebied van NatuerkooperaasjeBaarderadiel liggen een groot aantal fraaie, ongerepte
weidepercelen, waarvan de meeste nog begreppeld en tientallen jaren extensief beheerd zijn. Enkele
bedrijven zijn biologisch. Even ten zuid-oosten van Wieuwert hebben de families Bonekamp, Bergsma,
Terwischa van Scheltinga en Nauta hun bedrijven. De familie Bergsma heeft inmiddels een jaar,
proefgedraaid met plasdras en uitgesteld maaibeheer. Dit jaar vormen deze percelen de uitbreiding van het
gebied. Aan de westkant van de spoorlijn liggen de cultuurhistorisch waardevolle bedrijven van
Brandenburg en Kastelijn. Deze bedrijven halen aantrekkelijke dichtheden van vooral kieviten en
scholeksters. In het zuiden grenst het deelgebied Klaeiterp aan een groot oppervlak met legselbeheer bij
leden van ANV de Greidhoeke. Even ten westen van Wieuwert liggen de percelen van G. Hylkema (SNLbeheer) en F. Bakker (particulier natuurbeheer). Zoals de stippenkaart aangeeft worden hier goede
resultaten geboekt.
9.1 Ligging
Deelgebied 2 is het meest zuidelijke deelgebied van de Natuerkoöperaasje Baarderadiel. Het ligt ten oosten
van het Wieuwert en wordt doorkruist door de spoorlijn. Een kaart van alle deelgebieden is opgenomen in
bijlage 1.
Oppervlakte SNL (leden Baarderadiel)
Oppervlakte SAN

106,93
9,3

Oppervlakte SN
Totaal:

35,56
148,79
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9.2 Weidevogelstand

Het beheer van dhr. de Boer (zuidelijke percelen) is afgestemd met de Greidhoeke waar hij tevens lid van is.
Verantwoording over dit beheer verloopt via de Greidhoeke. Omdat de percelen binnen het
coördinatiegebied Baarderadiel valt, worden ze in de financiële overzichten wel meegenomen.
Onderstaande tabel geeft een beeld van de weidevogelstand in het gebied. Vorig jaar is enkel op 78 hectare
geteld. Om de vergelijk gelijk te houden, zijn alleen de percelen meegenomen die vorig jaar ook
meegenomen zijn.

Soort
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Totaal:

Aantal totaal
2011
7
6
5
2
20

Aantal per 100 ha
2011
9
8
8
3
28

Aantal totaal 2012
19
15
7
7
48

Aantal per 100 ha
2012
24
19
9
9
61

9.2.1 Telgegevens 2012
In het hele gebied Klaeiterp is door één iemand geteld. Zoals op de stippenkaart te zien is, concentreren de
nesten zich vooral in het midden van het gebied. Deze stukken zijn in beheer bij de familie Bergsma. De
extensieve bemesting en de kruidenrijkdom werpen hier hun vruchten af. Het opbrengen van ruige mest
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heeft ervoor gezorgd dat er ook dit jaar meer grutto’s naar het gebied zijn getrokken. Vorig jaar heeft een
droog voorjaar ervoor gezorgd dat er laat gebroed werd.
9.2.2 Resultaten beheer 2012
De Natuerkoöperaasje is zeer tevreden over de resultaten binnen dit deelgebied. Dit heeft met name te
maken met de betrokkenheid van de leden. Afgelopen jaar zijn er initiatieven ontstaan om op eigen kosten
percelen te vernatten. Tezamen met de kruidenrijke percelen in de buurt heeft dit direct resultaten
geleverd. Bij de familie Bergsma is dit jaar bijna een verdubbeling in broedgevallen te meten. Jammer
genoeg heeft de scholekster het ook hier zwaar.
De vernatting wordt dit jaar doorgezet door in dit gebied uit te breiden met plas-dras (verschillende data) en
kruidenrijk weidevogelgrasland. De grote groei in de weidevogelstand is deels ook te wijten aan de
professionalisering van het tellen. Er wordt beter geteld en daarmee worden meer nesten gevonden.
9.3 Overige gebiedskenmerken
9.3.1 Openheid en rust
- Goed. Het is een open en weid gebied. Vooral de noordelijke percelen hebben een minimale verstoring.
Het gebied wordt wel doorkruist door de spoorlijn van Sneek naar Leeuwarden. Het betreft een
diesellocomotief. Vanwege het ontbreken van bovenleidingen vormt de spoorlijn een minimale verstoring
voor weidevogels.
Soort opgaande begroeiing/verstoring

Locatie

Opgaande begroeiing

Langs spoorlijn t.h.v. percelen Bergsma

Spoorlijn Sneek-Leeuwarden (diesel,niet bedraad)

Tussen percelen Brandenburg – Bergsma
Tussen percelen Kastelijn - Bonekamp

Doorgaande weg (Froonackerdyk)

Van noord-west naar zuid-oost

9.3.2 Waterhuishouding
- Goed. Dwars door het gebied loopt de Oosterwierummervaart. Het onderhoud van de vaart gebeurt op
reguliere wijze. De boeren in dit gebied laten (in overleg met het waterschap) een strook kruidenrijk
weidevogelgrasland staan ter verbetering van het voedselaanbod. Doordat sommige percelen nog beweid
worden, hebben de slootkanten een ligt hellend karakter. De Oosterwierummervaart is aangepast en
voorzien van een natuurvriendelijke oever.

Ontoereikende aspecten waterhuishouding

Locatie

Geen

-

9.3.3 Landgebruik (facultatief)
- Goed. Binnen dit gebied hebben veel percelen hun eeuwenoude vorm en kenmerken behouden. Op deze
percelen zijn de greppels diep en heeft het land door extensief beheer een authentieke uitstraling. De 6
boeren hebben ieder een eigen wijze van landgebruik: 5 weiden er, waarvan 1 met schapen, 2 weiden erg
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extensief maar zijn niet biologisch, en 1 is meer intensief maar wel biologisch. Al met al geeft dit veel variatie
in de keuze van voedsel en broedgelegenheid voor de weidevogels.
Aspecten landgebruik

Locatie

Beweiding

Alle leden

Bemesting ruige stalmest

Extensieve leden

Variatie in landgebruik

Gehele deelgebied

9.3.4 Predatiedruk
-Voor verbetering vatbaar. In de ruigte van de spoorberm heeft dit jaar weer een kiekendief gebroed. De
kiekendief is binnen dit deelgebied te actief en wordt haast als een plaag gezien. Onder de brug over de
vaart bij de familie Bergsma waren vorig jaar bot en vachtresten van verschillende hazen gevonden. Zeer
waarschijnlijk is dit het werk van een vos, ook dit jaar is hij hier opnieuw gesignaleerd. De spoorlijn fungeert
hierbij als veilige aanlooproute. De predatiedruk is rond de spoorlijn in ieder geval een probleem, helaas
heeft dit zijn weerslag of de broedresultaten. Ook de kraai is een geduchte predator in dit gebied. Op de
percelen van de familie Brandenburg is vorig jaar zelfs een kraaiennest gevonden in de slootkant!
Relevante predatoren

Locatie/bron

Vos

Vanuit Oosterwierum

Verwilderde katten

Aanwezig

Marterachtigen

Waarschijnlijk aanwezig

Zwarte kraai

Nest op grond bij Brandenburg

Buizerd

Regelmatig aanwezig

Kiekendief

Broedend in ruigte spoorberm

9.3.5 Ruimtelijke Ordening
Op dit moment zijn er bij de Natuerkoöperaasje binnen de ruimtelijke ordening geen knelpunten voor dit
weidevogelgebied bekend.
9.4 Streefbeeld
De betrokken organisaties stellen zich ten doel om de weidevogelstand gedurende de planperiode met ruim
20% te laten toenemen in 2016, ten opzichte van 2011. Deze ambitie is afgelopen jaar voor een deel al
gerealiseerd, enkel de scholekster haalde de ambitie niet. Daarom zijn de ambities t.o.v. 2011 aangepast. De
openheid van dit gebied en het oude landschap geeft voldoende kansen voor goede broedresultaten.
Tezamen met het nieuwe plas-dras beheer moet ook volgend jaar een groei te realiseren zijn.
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Doelsoort

Aantal 2011 (referentie)

Aantal 2012 (referentie)

Kievit

9

19

23

Grutto
Scholekster

8
8

15
7

19
9

Tureluur

3

7

9

Natuerkooperaasje Baarderadiel
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9.5 Afgesloten beheer en last-minute
Dit overzicht is inclusief:
 reeds afgesloten agrarische beheerpakketten (exclusief SAN/(P)SAN)
 de voor weidevogels waardevolle botanische pakketten
 de voor weidevogels waardevolle natuurbeheerpakketten (particulier natuurbeheer of
terreinbeherende organisatie)
 verwachtte toepassing van last-minute beheer.
Uitgangspunt bij het opstellen van het mozaïek was de norm 1,4 ha gewogen kuikenland per gruttopaar.
Deelgebied Klaeiterp
Beheerseizoen
Ambitie aantal grutto-paren
Ambitie kuikenland waarvan
kruidenrijk (ha)
Beheerpakket

A01.01.01a 1 april tot 1 juni
A01.01.01b 1 april tot 8 juni
A01.01.01c 1 april tot 15 juni
A01.01.01d 1 april tot 22 juni
A01.01.01e 1 april tot 1 juli
A01.01.01f 1 april tot 15 juli
A01.01.01g 1 april tot 1 augustus
A01.01.02a met voorweiden. 1 mei tot 15 juni
A01.01.02b met voorweiden. 8 mei 22 juni
A01.01.03a plasdras (van 15 februari tot 15
april)
A01.01.03b plasdras (van 15 februari tot 15
mei)
A01.01.03c plasdras (van 15 februari tot 15
juni)
A01.01.03d plasdras (van 15 februari tot 1
augustus)
A01.01.04a1 legselbeheer 30bp

Weegfactor

Totaal
2012

2013
18
25,2
7,2
Totaal
2013

1,2
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,7
0,8
0,2

4,19
11,003
2,417

2016
21
29,4
8,4
Nieuw
SNLbeheer

Totaal
gewogen
beheer
2013

Reeds
afgesloten
beheer

Totaal
gewogen
beheer

3,917
10,971
2,417

4,70
15,00
3,63

3,917
10,971
2,417

4,70
15,00
3,63

8,342

8,342

12,51

8,342

12,51

2,376

2,376

1,66

2,376

1,66

0,8

0,302

0,24

0,302

0,24

0,8

1,444

1,16

1,444

1,16

0,8

A01.01.04a2 legselbeheer 50bp

67,711
22,455

A01.01.04a3 legselbeheer 75bp
A01.01.04a4 legselbeheer 100bp

68,089

68,089

21,549

21,549

A01.01.04b legselbeheer bouwland
A01.01.05 kruidenrijk weidevogelgrasland
A01.01.06 extensief beweid
A02.01.01 (waardevol grasl.) botanisch
weiland
A02.01.02 (waardevol grasl.) botanisch
hooiland
A02.01.03a botanisch weiderand

1,5
1,5
1,5

15,013

14,55

21,00

14,55

21,00

1,5
1,5

Ruige mest

21,36

Kuikenstroken
Staatsbosbeheer

Gepland gewogen kuikenland waarvan
kruidenrijk (ha)
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9.6 Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van het mozaïekbeheer
Uitgaande van de vogeltellingen is er een zo goed mogelijk mozaïek samengesteld waarbij weidevogels een
goede plek krijgen binnen het agrarische gebruik. Bij alle agrariërs is geprobeerd een zo goed mogelijke
variatie in maaidata te creëren, samen met aanbod van voldoende kruidenrijk weidevogelgrasland. In
overleg met het waterschap wordt er een kruidenstrook van 5 meter langs het boezemwater gecreëerd.
Hierbij is het wel noodzakelijk dat er voldoende onderhoud plaatsvindt om de vorming van een rietkraag
tegen te gaan. Het licht hellende oppervlak wordt niet bemest en is er daarom uitermate geschikt voor. De
oever maakt verbinding tussen de verschillende boeren en trekt (in combinatie met het water) veel
verschillende insecten aan.
Op de plekken waar nu nog legselbeheer is gepland zullen in de toekomst zoveel mogelijk kuikenstroken
worden aangelegd. Dit a.d.h.v. de telgegevens en in overleg met de mozaïekregisseur. Daarnaast is er een
variatie in maaidata, kruidenrijk weidevogelgrasland, plas-dras (in verschillende data) en het pakket
voorweiden.
9.6.1 Wijzigingen t.o.v. 2012
Vorig jaar hebben sommige leden, in overleg met de Natuerkoöperaasje, beheer terug getrokken. De
resultaten op deze percelen vielen tegen. Dit geld o.a. voor de percelen van Bonekamp die onder de
Klaeiterp liggen. Het legselbeheer op deze percelen is teruggetrokken en noordelijker herplaatst. Dit jaar
wordt het beheer versterkt met extra plas-dras. Op 2 percelen worden natte zones gecreëerd die het gebied
extra aantrekkelijk moeten maken. De nieuwe plas-dras percelen hebben een verschillende beheerperiode,
wat variatie in het voedselaanbod moet opleveren. Tezamen met het aanbod aan kruidenrijk
weidevogelgrasland en uitgestelde maaidata wordt er een sterk en passend mozaïek neergelegd.
9.7 Inrichtingsmaatregelen en overige activiteiten
In 2011 is de bossage langs de spoorweg verwijderd. Dit jaar zijn er, in tegenstelling tot vorig jaar, geen
klachten meer binnengekomen over buizerds. Natuurcooperatie Baarderadiel is voornemens contact op te
nemen met Pro-rail over het verdere beheer van het spoortalud.
9.8 Veldinventarisaties
In het komende beheerjaar zal opnieuw aandacht aan het bijhouden van de telgegevens worden besteed.
Ten opzichte van vorig jaar heeft er een flinke verbetering plaatsgevonden, wat resulteert in een (bijna)
gebiedsdekkende inventarisatie. In bijlage 7 kunt u een overzicht van de telgegevens vinden. Samen met de
stippenkaart vormt dit de inventarisatie van het afgelopen jaar.
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9.9 Beheerkosten en financiering
9.9.1 Beheerkosten
Onderstaande tabel geeft de totale beheerkosten weer van de nieuwe SNL-aanvragen.
In de berekening van de beheerkosten zijn de kosten van de volgende beheermaatregelen niet
meegenomen:
 reeds afgesloten agrarische beheerpakketten SNL ( excl. SAN, PSAN ), en
 natuurbeheerpakketten (particulier natuurbeheer of terreinbeherende organisatie).
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28 Natuurcoöperatie Baarderadiel

Totaal

Beheerpakket

Opp. (ha) 2012

Opp. (ha)
2013

Totale kosten plan 2012

Totale kosten plan
2013

A01.01.01

Weidevogelgrasland met rustperiode

A01.01.01a

van 1 april tot 1 juni

4,19

3,917

€

1.152,25

€

1.077,18

A01.01.01b

van 1 april tot 8 juni

11,003

10,971

€

4.401,20

€

4.388,40

A01.01.01c

van 1 april tot 15 juni

2,417

2,417

€

1.285,84

€

1.285,84

A01.01.01d

van 1 april tot 22 juni

A01.01.01e

van 1 april tot 1 juli

A01.01.01f

van 1 april tot 15 juli

€

-

€

-

A01.01.01g

van 1 april tot 1 augustus

€

-

€

-

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

€

-

€

-

A01.01.02a

van 1 mei tot 15 juni

546,48

€

546,48

A01.01.02b

van 8 mei tot 22 juni

€

-

€

-

A01.01.03

Plas-dras met inundatieperiode

€

-

€

-

A01.01.03a

van 15 februari tot 15 april

€

-

€

-

A01.01.03b

van 15 februari tot 15 mei

0,302

€

-

€

365,72

A01.01.03c

van 15 februari tot 15 juni

1,444

€

-

€

2.860,56

€
8,342

2,376

8,342

€

2,376

8.575,58

€

€

A01.01.03d

van 15 februari tot 1 augustus

€

-

€

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

€

-

€

A01.01.04a2

op grasland 50 broedparen

A01.01.04a3

op grasland 75 broedparen

67,711

68,089

€

4.672,06

€

1.976,04

-

€

8.575,58

-

€

4.698,14

€

-

22,46
A01.01.04a4

op grasland 100 broedparen

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland

21,549

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

€

-

€

-

A02.01

Botanisch waardevol grasland

€

-

€

-

A02.01.01

Botanisch weiland

€

-

€

-

A02.01.02

Botanisch hooiland

€

-

€

-

A02.01.03

Botanische wei- of hooiland

€

-

€

-

A02.01.03a

Botanische weiderand

€

-

€

-

A02.01.03b

Botanische hooirand

€

-

€

-

Last minute beheer

€

-

€

-

15,013

€

-

€

-

14,55

€

21,36

15.433,36

€

€

2.327,29

€

-

€

14.957,40

T1

Ruige mest rijland

2.963,00

€

-

T

Verlengen rustperiode volleveld

€

-

€

-

T3

Kuikenstroken

€

-

€

-

Totalen
Weidevogels incl legselbeheer

133,51

133,96

38.042,81

41.082,59

alleen legselbeheer

90,17

89,64

4.672,06

4.698,14

-

-

-

-

223,67

223,60

42.714,87

45.780,74

Botanisch beheer

-

-

-

-

Ruige mest rijland

21,36

-

2.963,00

HA 133,51

HA 133,96

Last minute beheer/kuikenstroken
Sub totaal

Totaal incl legselbeheer

€

38.042,81

€

41.082,59

*Tarieven 2011
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9.9.2 Last-minute beheer
In onderstaande tabel zijn alle kosten van last-minute beheer in dit deelgebied voor 2013 begroot. Dit op
zowel de percelen met reeds afgesloten beheer als op de percelen met nieuw SNL-beheer. Op basis van de
telgegevens is bepaal of percelen in aanmerking kunnen komen voor last-minute beheer. Afgelopen jaar
heeft er geen last-minute beheer plaatsgevonden.
Last-minute beheer 2013
Oppervlakte

Tarief

Kosten

Kuikenstroken
Verzwaring rustperiode van 8-6 naar 15-6

33,473
7,029

€ 350,39
€ 132,00

€ 11.728,60
€927,83

Verzwaring rustperiode van 15-6 naar 1-7

2.417

€498,00

€1.203,66

Totaal

€13.860,09

Of de totale beheerkosten passen binnen het door de provincie gestelde financiële kader is onbekend
aangezien de provincie niet een budget per Collectief Beheerplan of deelgebied daarvan heeft vastgesteld.
9.10 Inrichtingskosten en kosten overige activiteiten (indicatief)
Maatregel

Kosten
2011
€ 120

Overlegkosten
Pro-rail
Verwijderen
€600
opslag
Pompkosten evt.
plas/dras
Keukentafel
gesprekken
Kosten adviseur

€260

Kosten
2012

Kosten
2013
€ 150

Kosten
2014

Kosten
2015

Kosten
2016

Totaal

Financier
Coöp.

€600

€1200

Leden

€250

€250

€250

€250

€250

€1250

Coöp.

€100

€100

€100

€100

€€100

€500

Leden

€780

Prov.

€520
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10

Deelgebied 3 Wammerterpolder

De Wammerterpolder is een fraai stuk oudland, sinds de relatienota al in beheer bij diverse gebruikers met
een beheerpakket. Ook in het ruilverkavelingsplan Baarderadiel is dit voormalig relatienotagebied als
beheergebied aangewezen. Opschaling van het beheergebied van de Natuerkooperaasje Baarderadiel zoals
dat nu aan de orde is, met compensatie voor wegenaanleg en woonwijken op basis van SN en SNL, biedt
grote kansen om het weidevogelbeheer hier verder te optimaliseren. Het deelgebied Wammeterpolder
wordt op dit moment nog door 2 andere percelen van het reservaatsgebied bij Jorwert gescheiden. Op
termijn wordt er gewerkt aan een eventuele verbinding. Aan de andere zijde van de Froonackerdyk liggen al
wel verschillende percelen met agrarisch natuurbeheer.
Enkele beheerders hebben een SAN regeling lopen of verlengd. Voor een aantal anderen is er dit jaar SNLbeheer aangevraagd. Bij de NcB is een aanvraag binnengekomen voor 29 ha. particulier natuurbeheer in dit
gebied. Deze aanvraag zal worden afgekeurd, niet omdat het onwenselijk is, maar vanuit onvoldoende
budget bij de verschillende overheden.
Vorig jaar heeft er een kleine maar zeer welkome uitbreiding plaatsgevonden. De familie Schaaf/Deelstra
draait dit jaar voor het tweede jaar mee in het collectief weidevogelbeheer. Hoewel het beheer niet zwaar is
(vooral legselbeheer met toeslag ruige mest), is het een goede aanvulling. De beheereenheden vormen
namelijk een verbinding tussen het reservaatsgebied en de Wammerterpolder. Tezamen met de 12 jarige
compensatie van de Haak vormt dit een robuste verbinding, waarmee de Wammerterpolder in 1 keer is
aangesloten op het beheer bij Bears. Een overzicht van al het beheer is opgenomen in bijlage 6.

10.1 Ligging deelgebied
Deelgebied 3 ligt in het midden van de Wammerterpolder. De wammerterpolder ligt ten oosten van
Easterlittens en ten zuiden van Baard. In bijlage 1 is een overzichtskaart met daarop alle deelgebieden
opgenomen.

Oppervlakte agrarische grond
Oppervlakte beheergebied Wammerterpolder
Oppervlakte deelgebied
Oppervlakte SNL
Oppervlakte compensatie

Natuerkooperaasje Baarderadiel

+/- 300 ha.
90 ha.
+/- 390 ha.
35,127 ha.
27,7 ha.
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10.2 Weidevogelstand
De stippenkaart op de volgende pagina geeft een beeld van de weidevogelstand in het plangebied. Hoewel
het beheer niet groot lijkt voldoet het d.m.v. van een intentieverklaring toch aan de 100 ha. eis (rode
omlijning op kaart). De beheerder heeft aangeven binnen dit gebied aan nestbescherming te doen.
Daarnaast sluit het aan op compensatiegronden voor de aanleg van de Haak. Daarnaast sluit het aan op het
reservaatgebied. Hiermee is een directe verbinding met o.a. Hoptille en het natuurbeheer bij Westerhûs
(kwalitatieve verplichting t.b.v. aanleg Haak.
De berekening van de hoeveelheid broedparen per 100 ha. is gebaseerd op aantal gevonden nesten van 1
beheerder (17,4 ha.) De andere percelen zijn niet meegenomen in de berekening. Deze zijn namelijk niet
gebiedsdekkend.

Kaart 3: Stippenkaart Wammerterpolder

Soort

Aantal totaal 2011

Aantal per 100 ha 2011

Aantal totaal 2012

Kievit

2

11

6

34

Grutto

11

63

3

17

Scholekster

3

17

2

12

Tureluur

2

12

7

40

Totaal:

8

103

18

103
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10.2.1 Telgegevens 2012
Dit jaar zijn er meer telgegevens dan vorig jaar binnengekomen. Dit is een voortuitgang t.o.v. vorig jaar.
Hoewel het een verbetering is, kan het nog beter. Zo zijn de telgevens van het SAN-beheer niet bekend.
Sommige agrariërs willen zo weinig mogelijk de nesten verstoren. Bij het SAN-beheer is tellen niet verplicht,
hierdoor zijn ze vrij een eigen keuze hierin te maken. Het jaar voor afloop van de subsidieperiode zal er
sowieso geteld worden. De Natuerkoöperaasje heeft afgelopen jaar steeksproefgewijs gecontroleerd of er
geteld wordt om zo (eventueel) vroegtijdig in te kunnen grijpen. In dit gebied heeft deze aanpak voor een
verbetering van registratie geleid.
10.2.2 Resultaten beheer 2012
In de tabel op de vorige pagina is een vergelijking te vinden tussen de telgegevens van 2011 t.o.v. 2012.
Hierin zijn enkele de percelen opgenomen die in beide jaren zijn geteld. Het gaat om de centraal gelegen
percelen met een uitgestelde maaidatum van 15 juni. Helaas zijn juist deze percelen afgelopen jaar van
eigenaar en nazorger gewisseld. Dit vanwege de ruilverkaveling. Doordat er in 2011 door iemand anders is
geteld als in 2012 is het lastig de resultaten met elkaar te vergelijken. Dit probleem zal vanaf volgend jaar
opgelost worden doordat er afgelopen jaar gebiedsdekkend is geteld.
Desondanks kunnen we constateren dat op andere percelen een groei is waargenomen t.o.v. vorig jaar. Dhr.
A. Bouma heeft afgelopen jaar ruige mest op zijn 8 juni perceel uitgereden waar veel vogels op af zijn
gekomen. Zelfs zoveel dat hij, in overleg met de nazorger, last-minute beheer heeft afgesloten. Ondanks het
gebrek aan plas-dras binnen dit gebied, is er toch een lichte groei waar te nemen. Helaas is ook binnen dit
gebied de predatiedruk erg groot.
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10.3 Overige gebiedskenmerken
10.3.1 Openheid en rust
- Goed. De grens van het deelgebied wordt gevormd door de Froonackerdyk (provinciale weg), welke op dit
moment ook de grens van het werkgebied Baarderadiel is. Vanaf de Froonackerdyk naar het oosten is het
gebied geheel open.
Soort opgaande begroeiing/verstoring

Locatie

Klein bosje

Zuid-oosten van het deelgebied

Opgaande begroeiing

Langs Faldensewei + boerderijen

Rietkragen

Langs waterlopen

10.3.2 Waterhuishouding
ontoereikende aspecten waterhuishouding

Locatie

Natte percelen

percelen ‘de Him’

10.3.3 Landgebruik (facultatief)
- Goed. De percelen aan ‘de Him’ zijn authentiek. Sommige percelen mogen niet geëgaliseerd worden en
dienen hun oude vorm en kenmerken te behouden. De greppels op deze percelen dienen hier in stand te
worden gehouden. Sommige van deze percelen zijn zo laag gelegen dat landbouw hierop moeilijk is. Op veel
percelen is het beheer extensief te noemen.
Aspecten landgebruik

Locatie

Extensief

Alle beheerders

10.3.4 Predatiedruk
De predatiedruk binnen dit gebied is zeer groot. De predatie wordt veroorzaakt door buizerds welke
nestelen in de zuidoostelijke bebossing. Ook de zwarte kraaien worden als groot probleem gezien. De
noordelijke bossage van de picknick plek biedt voldoende nestelplek voor een grote kolonie. Ook is de vos
een regelmatige bezoeker. Het vermoeden bestaat dat vossen vanuit de omgeving van het reservaatgebied
komen (Kingma) dat ten noorden van Jorwert ligt. Daarnaast is er in het gebied een wezel gesignaleerd.
De openheid is een pluspunt om predatie tegen te kunnen blijven gaan. In de toekomst zal er overleg
moeten plaatsvinden hoe de predatie verder terug te dringen.

Relevante predatoren

Locatie/bron

Vos

Waarschijnlijk vanuit Jorwert

Marterachtigen

Rondom percelen van Muiswinkel

Zwarte kraai
Buizerd

Vanuit Mantgum
Vanuit bebossing

Wezel

Bij A. Bouma
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10.3.5 Ruimtelijke Ordening
Op dit moment zijn er bij de Natuerkoöperaasje binnen de ruimtelijke ordening geen knelpunten voor dit
weidevogelgebied bekend. De ruilverkaveling binnen dit gebied zorgde er echter voor dat een optimaal
mozaïek nog niet samengesteld kon worden omdat gronden na 2012 van eigenaar verwisselen. Binnenkort
zullen alle percelen, juridisch, van eigenaar wisselen. Uitbreiding of verzwaring hangt nu af van het
beschikbare budget. De verwachting is dat binnen het deelgebied (P)SAN-beheer vroegtijdig beschikt wordt
omdat de nieuwe eigenaar het beheer niet wilt overnemen. Echter, doordat de (P)SAN-regeling een
individuele overeenkomst is, heeft de Natuerkoöperaasje hier slecht zicht in.
Ruimtelijke ontwikkelingsplannen

Locatie

Ruilverkaveling

Heel deelgebied

10.4 Streefbeeld
De betrokken organisaties stellen zich ten doel om de weidevogelstand gedurende de planperiode met ruim
20% te laten toenemen in 2015, ten opzichte van 2010. Onderstaande tabel geeft de concrete ambitie voor
de belangrijkste doelsoorten op het land van dhr. D. de Boer (17.4 ha.)
Onderstaande tabel geeft een beeld van de weidevogelstand op het land van de familie D. de Boer (zie ook
stippenkaart). Bij de buren is in 2010 helaas onvoldoende geteld om een goed beeld te krijgen. De in 2010
gestelde ambitie is voor een deel reeds gerealiseerd. Voor de Kievit en Grutto moet echter nog een groei
gerealiseerd worden. Hoewel het beheer steeds uitgebreider wordt, mist het nog een plas-dras gelegenheid.
Wellicht wordt met dit beheer de ambitie wel gerealiseerd.
Doelsoort
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur

Aantal 2010 (referentie)
per 100 ha.
35
46
17
Niet bekend
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Aantal 2012 (referentie)
28
35
23
17

Aantal 2016 (ambitie)
42
55
20
12

46

Collectief Beheerplan Baarderadiel 2013

10.5 Afgesloten beheerpakketten en last-minute
Dit overzicht is inclusief:
 reeds afgesloten agrarische beheerpakketten SNL ( geen SAN of PSAN!)
 de voor weidevogels waardevolle botanische pakketten
 de voor weidevogels waardevolle natuurbeheerpakketten (particulier natuurbeheer of
terreinbeherende organisatie)
 verwachtte toepassing van last-minute beheer.
Voor het bepalen van de ambitie is gebruik gemaakt van de telgegevens van de SNL-percelen.
Deelgebied Wammerterpolder
Beheerseizoen
Ambitie aantal grutto-paren
Ambitie kuikenland waarvan
kruidenrijk (ha)
Beheerpakket

A01.01.01a 1 april tot 1 juni
A01.01.01b 1 april tot 8 juni
A01.01.01c 1 april tot 15 juni
A01.01.01d 1 april tot 22 juni
A01.01.01e 1 april tot 1 juli
A01.01.01f 1 april tot 15 juli
A01.01.01g 1 april tot 1 augustus
A01.01.02a met voorweiden. 1 mei tot 15 juni
A01.01.02b met voorweiden. 8 mei 22 juni
A01.01.03a plasdras (van 15 februari tot 15
april)
A01.01.03b plasdras (van 15 februari tot 15
mei)
A01.01.03c plasdras (van 15 februari tot 15
juni)
A01.01.03d plasdras (van 15 februari tot 1
augustus)
A01.01.04a1 legselbeheer 30bp

Weegfactor

1,2
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,7
0,8
0,2

Totaal
2012

2013
20
28
8
Totaal
2013

7,458
18,68

7,458
11,987

9,016

9,016

Totaal
gewogen
beheer
2013

Reeds
afgesloten
beheer

10,44
17,98

7,458
11,987

2016
24
33,6
9,6
Nieuw
SNLbeheer

Totaal
gewogen
beheer

10,44
17,98

0,8
0,8
0,8

A01.01.04a2 legselbeheer 50bp

9,016

A01.01.04a3 legselbeheer 75bp
A01.01.04a4 legselbeheer 100bp
A01.01.04b legselbeheer bouwland
A01.01.05 kruidenrijk weidevogelgrasland
A01.01.06 extensief beweid
A02.01.01 (waardevol grasl.) botanisch
weiland
A02.01.02 (waardevol grasl.) botanisch
hooiland
A02.01.03a botanisch weiderand

1,5
1,5
1,5

6,666

10,00

6,666

10,00

1,5
1,5

Ruige mest

6,666

6,666

Kuikenstroken
Staatsbosbeheer

Gepland gewogen kuikenland waarvan
kruidenrijk (ha)

Natuerkooperaasje Baarderadiel

1,5
38,42
10,00

38,42
10,00
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10.6 Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van het mozaïekbeheer
Het totale beheer voldoet aan de 100 ha. eis doordat in het verleden dhr. Faber een intentieverklaring heeft
ondertekend t.b.v. SAN-beheer. De intentieverklaring is op de mozaïekkaart aangegeven d.m.v. een rode lijn.
In 2012 zal is het beheer versterk door het realiseren van beheer t.b.v. de compensatie Haak. Hiermee werd
het beheer met ongeveer 27,7 ha. vergroot. Een overzichtskaartje van alle compensatiegronden is aan dit
schrijven toegevoegd als bijlage 6.
Sinds vorig jaar doet de familie G. Schaaf / Deelstra mee aan agrarisch natuurbeheer. Hun beheereenheden
vormen de verbinding met het reservaatsgebied en de compensatiepercelen van de Haak. Het is een grote
aanwinst, een groot gedeelte van het beheer is nu aaneengesloten. In de komende jaren kan er vanuit dit
kerngebied gewerkt worden aan versterking van het weidevogelbeheer, mits het budget voor agrarisch
natuurbeheer toereikend is.
10.6.1 Wijzigingen t.o.v. 2012
Dit jaar zijn enkele percelen in beheer verzwaard. In het midden van het gebied zijn 2 percelen omgezet naar
kruidenrijk (in het verleden een uitgestelde maaidatum van 15 juni). Deze verzwaring moet het gebied extra
aantrekkelijk maken. Op deze percelen zijn de hoogste broeddichtheid. De extensieve bemesting moet
zorgen voor een vertraagde grasgroei en extra kruidenrijkdom.

10.7 Inrichtingsmaatregelen en overige activiteiten
Overleg opstarten met gemeente Littenseradeel en dorpsraad Mantgum om kraaiennesten te verwijderen.
Inmiddels zijn er rondom dit deelgebied veel kraaien geschoten. Ook dit jaar zal predatie weer veel aandacht
krijgen binnen het bestuur.
10.8 Veldinventarisaties
Dit jaar zijn er meer telgegevens verzameld dan in het verleden. Ook van potentiële deelnemers zijn
telgegevens binnen gekomen. Daarmee is de start gemaakt voor een verbeterd inzicht in de broeddichtheid
binnen het coördinatiegebied. Ook dit jaar zal er veel aandacht gegeven worden aan het verzamelen van de
broedgegevens, zodat er zo snel mogelijk een volledige dekking ontstaat.
10.9 Beheerkosten en financiering
Onderstaande tabel geeft de totale beheerkosten weer van de nieuwe SNL-aanvragen.
In de berekening van de beheerkosten zijn de kosten van de volgende beheermaatregelen niet
meegenomen:
 reeds afgesloten agrarische beheerpakketten (SAN, PSAN of SNL), en
 natuurbeheerpakketten (particulier natuurbeheer of terreinbeherende organisatie).
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28 NatuerkooperaasjeBaarderadiel
Beheerpakket

Totaal
Opp. (ha) 2012

Opp. (ha)
2013

Totale kosten plan
2012

Totale kosten plan
2013

A01.01.01

Weidevogelgrasland met rustperiode

A01.01.01a

van 1 april tot 1 juni

A01.01.01b

van 1 april tot 8 juni

7,458

7,458

A01.01.01c

van 1 april tot 15 juni

18,68

11,987

A01.01.01d

van 1 april tot 22 juni

€

-

€

-

A01.01.01e

van 1 april tot 1 juli

€

-

€

-

A01.01.01f

van 1 april tot 15 juli

€

-

€

-

A01.01.01g

van 1 april tot 1 augustus

€

-

€

-

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

€

-

€

-

A01.01.02a

van 1 mei tot 15 juni

€

-

€

-

A01.01.02b

van 8 mei tot 22 juni

€

-

€

-

A01.01.03

Plas-dras met inundatieperiode

€

-

€

-

A01.01.03a

van 15 februari tot 15 april

€

-

€

-

A01.01.03b

van 15 februari tot 15 mei

€

-

€

-

A01.01.03c

van 15 februari tot 15 juni

€

-

€

-

A01.01.03d

van 15 februari tot 1 augustus

€

-

€

-

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

€

-

€

-

A01.01.04a2

op grasland 50 broedparen

622,10

€

622,10

A01.01.04a3

op grasland 75 broedparen

€

-

€

-

A01.01.04a4

op grasland 100 broedparen

€

-

€

-

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland

€

-

€

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

€

-

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

€

-

€

-

A02.01

Botanisch waardevol grasland

€

-

€

-

A02.01.01

Botanisch weiland

€

-

€

-

A02.01.02

Botanisch hooiland

€

-

€

-

A02.01.03

Botanische wei- of hooiland

€

-

€

-

A02.01.03a

Botanische weiderand

€

-

€

-

A02.01.03b

Botanische hooirand

€

-

€

-

Last minute beheer

€

-

€

€

9,016

9,016

6,666

T1

Ruige mest rijland

7,458

T

Verlengen rustperiode volleveld

6,458

T3

Kuikenstroken

€

2.983,20

€

9.937,76

€

14,124

€

1.034,57

€

-

€

2.983,20

€

6.377,08

-

€

6.852,65

-

€

1.959,28

€

-

€

-

€

-

€

-

Totalen
Weidevogels incl legselbeheer

35,15

35,13

13.543,06

16.835,04

alleen legselbeheer

9,02

9,02

622,10

622,10

Last minute beheer/kuikenstroken

6,46

-

-

-

Sub totaal

50,63

44,14

14.165,17

17.457,14

Botanisch beheer

-

-

-

-

Ruige mest rijland

7,46

14,12

Totaal incl legselbeheer

HA 35,15

HA 35,13

1.034,57

1.959,28

€ 13.543,06

€ 16.835,04

*Tarieven 2011
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10.9.1 Last-minute beheer
In onderstaande tabel zijn alle kosten van last-minute beheer in dit deelgebied voor 2013 begroot. Er is een
reële inschatting gemaakt van het nodige last-minute beheer. Afgelopen jaar is voor 1 perceel last-minute
beheer aangevraagd. Door de grote hoeveelheid weidevogels op het perceel van dhr. Bouma was een rustperiode tot 8 juni niet voldoende.
Last-minute beheer 2012
Oppervlakte

Tarief

Kosten

Kuikenstroken
Verzwaring rustperiode van 8-6 naar 15-6

9,016
7,458

€ 350,39
€ 132,00

€ 3.159,12
€984,46

Verzwaring rustperiode van 15-6 naar 1-7

14,124

€498,00

€7.033,75

Totaal

€11.177,33

Of de totale beheerkosten passen binnen het door de provincie gestelde financiële kader is onbekend
aangezien de provincie niet een budget per Collectief Beheerplan of deelgebied daarvan heeft vastgesteld.
10.10 Inrichtingskosten en kosten overige activiteiten (euro’s)
Maatregel
Vergaderen
gemeente
Tegengaan
broeden kraai

Kosten
2011
€150

Kosten
2012
€150

Kosten
2013
€50

Kosten
2014
€50

Kosten
2015
€50

Kosten
2016
€50

Totaal

Financier

€500

Coöp.

€250

€250

€250

€250

€250

€1250

Coöp.

Groep Grutto’s in rust

Natuerkooperaasje Baarderadiel

50

Collectief Beheerplan Baarderadiel 2013

11

Deelgebied 4 Meamert

De Meamert is een voormalig reservaat, gelegen in een oude Slenk en van grote cultuurhistorische waarde.
Een rug door het landschap is een kreekinversie, uniek en kenmerkend voor het oudland van Baarderadiel.
Binnen de Slenk komen nog steeds veel kritische weidevogels voor, inclusief de soorten van brak water,
maar het aantal is slinkende. Met de inrichting van de Meamert, na overdracht door de ruilverkaveling in
2012 kan het gebied aanzienlijk worden versterkt. Het bestuur heeft de intentie om aanliggende
grondeigenaren van de Maemert z.s.m. te benaderen om aan collectief beheer deel te nemen, vermits het
provinciaal beleid dit toestaat. Vanuit dit oogpunt worden de huidige beheerders van (nu nog) incidentele,
kleine pareltjes gekoesterd en voorgedragen als beheerders in dit gebiedsplan.
Direct tegen het reservaatgebied aan liggen de percelen van dhr. Miedema. Deze oude percelen bezitten van
oudsher al veel weidevogels. In 2011 liep de SAN-regeling op deze percelen af. Hiervoor werd verlenging
aangevraagd. Tezamen met een verlenging van het botanisch beheer ligt hier een afwisselend mozaïek.
11.1 Ligging
Ten noorden van de Wammerterpolder ligt de Meamert. Het deelgebied vindt aansluiting bij het beheer van
de Greidhoeke. Een overzichtskaart met daarop alle deelgebieden is opgenomen in bijlage 1. Het deelgebied
omsloten door Froanackerdyk en de Dekemawei. De totale oppervlakte van dit gebied wordt geschat op 100
hectare. In het deelgebied ligt beheergebied de Meamert.
11.2 Weidevogelstand
Onderstaande tabel geeft een beeld van de weidevogelstand op het land van de familie Miedema. De
Meamert wordt na 2012 waarschijnlijk ingericht ten behoeve van de weidevogels. Ook al is het land van de
familie Miedema waarschijnlijk het beste stukje weidevogelgebied. In de tabel zijn de getelde percelen van
Miedema opgenomen.

Oppervlakte agrarische grond
Oppervlakte natuurgebied
Oppervlakte totaal

+/- 100
15
115

11.2.1 Telgegevens 2012
Soort

Aantal totaal 2011

Aantal totaal 2012

Kievit

7

3

Grutto

10

16

Scholekster

4

5

Tureluur

7

3

Totaal:

28

18
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11.2.2 Resultaten beheer
De telgegevens van dit deelgebied zijn volledig afkomstig van het beheer van dhr. Miedema. De
broeddichtheid op de percelen van Miedema is zeer hoog te noemen. Al de 4 hoofdsoorten komen in zeer
hoge getallen voor. Het bloemrijke grasland trekt veel insecten aan en is daarmee regelmatig een voederplek
voor kuikens. In vergelijking met vorig jaar is er zelfs een stijging te vinden bij zowel de Grutto en Tureluur.
Helaas heeft de Kievit het ook hier zwaar. Net als de Scholekster.
11.3 Overige gebiedskenmerken
11.3.1 Openheid en rust
- Voor verbetering vatbaar. Het gebied ligt tussen een gemeentelijke en provinciale weg in. De westelijke
grens van het gebied ligt aan de Froanakkerdyk en ten noorden en oosten wordt het begrensd door de
Dekemawei. Toch lijkt dit geen negatief effect op de weidevogel te hebben. De percelen van dhr. Miedema
liggen aan de Froanakkerdyk en hiervan is bekend dat deze weidevogelrijk zijn. De zuidelijke grens is een
waterloop.
De Dekamawei is voorzien van een bomenrij en in de zuidwestelijke hoek is een bomenpartij te vinden. Deze
komen de openheid van het gebied niet ten goede. De predatie is hierdoor moeilijk tegen te gaan. De
verbetermogelijkheden worden nog onderzocht.
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Soort opgaande begroeiing/verstoring

Locatie

Opgaande begroeiing

Zuidwestelijke hoek

Begroeiing langs weg

Dekemawei

Rietkragen

Langs zuidelijke vaart

Bosschage

Picknickplaats

11.3.2 Waterhuishouding
- Voor verbetering vatbaar. De slenk biedt veel kansen voor vernatting.
Ontoereikende aspecten waterhuishouding
Locatie
Plas/dras

Slenk

11.3.3 Landgebruik (facultatief)
Centraal door het deelgebied loopt een oude kreek van de middelzee. Hier liggen brede wat natte percelen.
De Meamert ligt hier tegenaan. Het zijn kleine percelen aan één zijde begrensd door een hoge rug in het
landschap. Het land van dhr. Miedema aan de overzijde van de oude kreek is kleinschaliger net als de
Meamert.
Aspecten landgebruik

Locatie

Extensief

Percelen Miedema

11.3.4 Predatiedruk
- Voor verbetering vatbaar. Storend is de roeken kolonie bij de parkeerplaats aan de Froonackerdyk. Aan de
overkant van het deelgebied loopt de Dekemawei die omzoomd is door Essen. In een van deze bomen
broedt een buizerd en hebben verschillende kraaiachtigen een goed uitzicht over het gebied. De combinatie
van een picknick plek met bomen, naast een belangrijk weidevogelgebied is niet optimaal.
Relevante predatoren

Locatie/bron

Vos

n.b.

Verwilderde katten

n.b.

Marterachtigen

Vondst van sterrenschot

Zwarte kraai

Picknickplek

Kauw

Schoorsteen onbewoond huis

Roek

Picknickplek

Buizerd

Boom aan Dekemawei, 3 kuikens

11.5 Ruimtelijke Ordening
Op dit moment zijn er bij de Natuerkoöperaasje binnen de ruimtelijke ordening geen knelpunten voor dit
weidevogelgebied bekend.
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11.4 Streefbeeld
De betrokken organisaties stellen zich ten doel om de weidevogelstand gedurende de planperiode met meer
dan 20% te laten toenemen in 2016, ten opzichte van 2011. De ruilverkaveling richt de Meamert in als
weidevogelgebied en wanneer de centrale Slenk een wat hoger waterpeil krijgt, kan er een erg goed
weidevogelgebied ontstaan. Het is de bedoeling om meer boeren bij het weidevogelbeheer te betrekken.
Onderstaande tabel geeft een beeld van de weidevogelstand op het land van de familie A.S. Miedema.
Omdat dhr. Miedema de enige beheerder is binnen dit gebied hebben we de aantallen broedparen van dhr.
Miedema gebruikt en is er niet omgerekend naar broedparen per 100 ha. Omdat ook dit jaar (voor sommige
soorten) een groei is waar te nemen. Zijn de ambities bijgesteld t.o.v. vorig jaar.
Doelsoort

Aantal 2010 (referentie)

Aantal 2012 (referentie)

Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur

5
10
2
Niet bekend

3
16
5
3

Aantal 2016 (ambitie)
6
19
6
4

Foto 5: Lepelaar in het reservaatgebied bij Jorwert
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11.5 Afgesloten beheerpakketten en last-minute
Dit overzicht is inclusief:
 reeds afgesloten agrarische beheerpakketten (SAN, PSAN of SNL),
 de voor weidevogels waardevolle botanische pakketten
 de voor weidevogels waardevolle natuurbeheerpakketten (particulier natuurbeheer of
terreinbeherende organisatie)
 verwachtte toepassing van last-minute beheer.

Deelgebied Meamert
Beheerseizoen
Ambitie aantal grutto-paren
Ambitie kuikenland waarvan
kruidenrijk (ha)
Beheerpakket

A01.01.01a 1 april tot 1 juni
A01.01.01b 1 april tot 8 juni
A01.01.01c 1 april tot 15 juni
A01.01.01d 1 april tot 22 juni
A01.01.01e 1 april tot 1 juli
A01.01.01f 1 april tot 15 juli
A01.01.01g 1 april tot 1 augustus
A01.01.02a met voorweiden. 1 mei tot 15 juni
A01.01.02b met voorweiden. 8 mei 22 juni
A01.01.03a plasdras (van 15 februari tot 15
april)
A01.01.03b plasdras (van 15 februari tot 15
mei)
A01.01.03c plasdras (van 15 februari tot 15
juni)
A01.01.03d plasdras (van 15 februari tot 1
augustus)
A01.01.04a1 legselbeheer 30bp

Weegfactor

1,2
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,7
0,8
0,2

Totaal
2012

2013
17
23,8
6,8
Totaal
2013

5,937

4,3

0,732

0,732

1,416

0,701

1,05

0,701

1,05

2,63

0,534

0,80

0,534

0,80

Totaal
gewogen
beheer
2013

Reeds
afgesloten
beheer

6,45

4,3

2016
19
26,6
7,6
Nieuw
SNLbeheer

Totaal
gewogen
beheer

6,45

0,8
0,8
0,8

A01.01.04a2 legselbeheer 50bp

0,732

A01.01.04a3 legselbeheer 75bp
A01.01.04a4 legselbeheer 100bp
A01.01.04b legselbeheer bouwland
A01.01.05 kruidenrijk weidevogelgrasland
A01.01.06 extensief beweid
A02.01.01 (waardevol grasl.) botanisch
weiland
A02.01.02 (waardevol grasl.) botanisch
hooiland
A02.01.03a botanisch weiderand

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Ruige mest
Kuikenstroken
Staatsbosbeheer

Gepland gewogen kuikenland waarvan
kruidenrijk (ha)
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11.6 Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van het mozaïekbeheer
Aan de noordkant van het deelgebied de Meamert heeft dhr. Miedema zijn bedrijf. Naar verhouding heeft
hij veel zwaar beheer. Tussen en om de percelen lopen stroken botanisch beheer. Hiermee wordt het
mozaïek nog eens versterkt. Vermoedelijk is de combinatie botanisch met zwaar beheer in een verder vrij
open gebied de oorzaak van de grote dichtheid aan weidevogels op het land van de familie Miedema.
Hetzelfde geld in meer of minder mate voor het perceel van dhr. Marjew. In een nat en rijk gebied waar
onvoldoende kuikenland is, biedt zijn perceel kruidenrijk weidevogelgrasland juist voedsel aan kuikens uit de
omgeving.
116.1 Wijzigingen t.o.v. 2012
Door de ruilverkaveling zijn enkele percelen van dhr. Miedema overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De
Natuerkoöperaasje heeft geprobeerd het beheer over te dragen maar de nieuwe eigenaar heeft geen
interesse in collectief agrarisch natuurbeheer. Om dit reden is het beheer op deze percelen dan ook terug
getrokken.
Dit maakt het mozaïek helaas niet sterker, in de toekomst zal er gekeken worden naar
uitbreidingsmogelijkheden. Tot die tijd sluit het beheer aan op die van de Greidhoeke en voldoet het
daarmee aan de 100 ha. eis.
11.7 Inrichtingsmaatregelen en overige activiteiten
In de toekomst zal uitbreiding naar de oostelijke percelen gezocht worden.
11.8 Veldinventarisaties
De nazorg op het bedrijf Miedema is zeer goed. De nazorger inventariseert alle percelen van Miedema,
inclusief die in het gebied van de Greidhoeke.
11.9 Beheerkosten en financiering
Onderstaande tabel geeft de totale beheerkosten weer van de nieuwe SNL-aanvragen.
In de berekening van de beheerkosten zijn de kosten van de volgende beheermaatregelen niet
meegenomen:
 reeds afgesloten agrarische beheerpakketten SNL ( excl. SAN, PSAN), en
 natuurbeheerpakketten (particulier natuurbeheer of terreinbeherende organisatie).
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28 NatuurNatuerkoöperaasje Baarderadiel
Beheerpakket

Totaal
Opp. (ha) 2012

Opp. (ha)
2013

Totale kosten plan
2012

Totale kosten plan
2013

A01.01.01

Weidevogelgrasland met rustperiode

A01.01.01a

van 1 april tot 1 juni

€

-

€

-

A01.01.01b

van 1 april tot 8 juni

€

-

€

-

A01.01.01c

van 1 april tot 15 juni

€

-

€

A01.01.01d

van 1 april tot 22 juni

A01.01.01e

van 1 april tot 1 juli

€

-

€

-

A01.01.01f

van 1 april tot 15 juli

€

-

€

-

A01.01.01g

van 1 april tot 1 augustus

€

-

€

-

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

€

-

€

-

A01.01.02a

van 1 mei tot 15 juni

€

-

€

-

A01.01.02b

van 8 mei tot 22 juni

€

-

€

-

A01.01.03

Plas-dras met inundatieperiode

€

-

€

-

A01.01.03a

van 15 februari tot 15 april

€

-

€

-

A01.01.03b

van 15 februari tot 15 mei

€

-

€

-

A01.01.03c

van 15 februari tot 15 juni

€

-

€

-

A01.01.03d

van 15 februari tot 1 augustus

€

-

€

-

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

€

-

€

-

A01.01.04a2

op grasland 50 broedparen

€

50,51

€

50,51

A01.01.04a3

op grasland 75 broedparen

€

-

€

-

A01.01.04a4

op grasland 100 broedparen

€

-

€

-

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland

€

-

€

-

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

1.455,65

€

720,63

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

€

-

€

-

A02.01

Botanisch waardevol grasland

€

-

€

-

A02.01.01

Botanisch weiland

€

-

€

-

A02.01.02

Botanisch hooiland

€

-

€

-

A02.01.03

Botanische wei- of hooiland

€

-

€

A02.01.03a
A02.01.03b

Botanische weiderand
Botanische hooirand

5,937

0,732

1,416

2,63

4,3

0,732

€

0,701

0,534

3.556,26

€

€
€

2.682,60

-

€

2.575,70

-

-

€
€

544,68

Last minute beheer

€

-

€

-

T1

Ruige mest rijland

€

-

€

-

T

Verlengen rustperiode volleveld

€

-

€

-

T3

Kuikenstroken

€

-

€

-

-

Totalen
Weidevogels incl legselbeheer

10,72

6,27

5.062,42

3.346,84

alleen legselbeheer

0,73

0,73

50,51

50,51

-

-

-

-

Sub totaal

11,45

7,00

5.112,93

3.397,34

Botanisch beheer

2,63

0,53

2.682,60

544,68

Ruige mest rijland

-

Totaal incl legselbeheer

HA 10,72

Last minute beheer/kuikenstroken
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11.9.1 Last-minute beheer
In onderstaande tabel zijn alle kosten van last-minute beheer in dit deelgebied voor 2013 begroot. Dit op
SNL- percelen met reeds afgesloten beheer. Op de reeds afgesloten percelen is zijn afgelopen jaar geen
aanpassingen m.b.t. last-minute beheer geweest. De onderstaande gegevens zijn enkel indicatief.
Last-minute beheer 2012
Oppervlakte
Kuikenstroken
Verzwaring rustperiode van 22-6 naar 1-7

Tarief

0,732
4,3

Kosten
€ 350,39
€ 249,00

Totaal

€ 256,49
€1.844,70
€2.101,19

Of de totale beheerkosten passen binnen het door de provincie gestelde financiële kader is onbekend
aangezien de provincie niet een budget per Collectief Beheerplan of deelgebied daarvan heeft vastgesteld.
11.10 Inrichtingskosten en kosten overige activiteiten
Maatregel
Uitbreiding
zoeken
Onderhouden
mozaïek

Kosten
2011
€500

Kosten
2012
€500

Natuerkooperaasje Baarderadiel

Kosten
2013

€200

Kosten
2014

€200

Kosten
2015

€200

Kosten
2016

€200

Totaal

Financier

€1000

Prov.

€800

Coöp.
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12 Overzicht financiën

12.1 Verruiming van het SNL budget
Op 6 december 2012 ontving de Natuerkoöperaasje Baarderadiel een e-mail van dhr. Dreijer waarin stond
dat de coöperatie een budgetverruiming van €10.000 werd toegekend. Met deze verruiming is de
koöperaasje zeer tevreden. De koöperaasje was nog in de opstartfase toen de budgetten voor SNL-beheer
werden bevroren. Deze verruiming zorgt ervoor dat het beheer nog sterker gemaakt kan worden. Gebieden
kunnen met elkaar verbonden worden en het beheer bij vogelrijke stukken kan verzwaard en uitgebreid
worden. De koöperaasje bedankt de provinsje Fryslan voor de mogelijkheid het weidevogelbeheer nog
succesvoller te maken.
Voor 2013 maakt de koöperaasje deels gebruik van deze verruiming. Ten opzichte van vorig jaar hebben we
het budget met €6.666 overschreden. Het overige budget (€3.334) mag de koöperaasje in 2014 opnieuw
inzetten.

12.2 (P)SAN uit ruilverkaveling
Daarnaast heeft de koöperaasje de toezegging gekregen het budget te gebruiken die uit vrijgevallen (P)SAN
overeenkomsten voort komt. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel dit budget precies is. De
verwachting is dat, door de ruilverkaveling, veel (P)SAN beheer niet voorgezet is. De koöperaasje doet zijn
best dit inzicht in de aankomende tijd alsnog te verkrijgen, hopelijk in samenwerking met de provinsje
Fryslan. Vanaf volgend jaar zal het vrijgevallen budget effectief ingezet kunnen worden.
12.3 Vrijkomende (P)SAN
Veel (P)SAN overeenkomsten zullen in de aankomende periode beëindigd worden. Na een periode van 6 jaar
krijgt de boer de mogelijkheid het beheer over te dragen in het collectieve beheer. Het vrijkomen van dit
beheer betekend een verruiming van het SNL-budget. Voor 2013 zijn er geen (P)SAN-overeenkomsten
vrijgevallen. Vanaf 2014 zal dit wel het geval zijn, het budget wat hiermee gepaard gaat is € 9.549,95.

Het budget voor 2014 zal er als volgt uit komen te zien:
Verruiming van het budget:
(P)SAN uit ruilverkaveling:
Vrijgekomen (P)SAN 2013
Totaal (exlcusief (P)SAN uit ruilverkaveling:

Natuerkooperaasje Baarderadiel

€ 3.334,00
€ n.n.b.
€ 9.549,95 +
€ 12.883,95 + n.n.b.
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Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:
Bijlage 6:
Bijlage 7:
Bijlage 8:

Overzichtskaart deelgebieden Baarderadiel
Mozaïek deelgebied 1: Hoptille / Hesensermeer
Mozaïek deelgebied 2: Klaeiterp
Mozaïek deelgebied 3: Wammerterpolder
Mozaïek deelgebied 4: Meamert
Overzichtskaart beheer Baarderadiel
Telgegevens leden
Overzicht leden en pakketten
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Bijlage 7 Telgegevens

Ekster

3

1

Zwarte Kraai

Kiekendief

1

Torenvalk

Buizerd

1

Roek

Waterhoen

Patrijs

Roofvogels
Meerkoet

Kwartelkoning

Fuut

Fazant

Patrijzen/Rallen
Witte kwikstaart

Veldleeuwerik

Graspieper

Gele Kwikstaart

Zwarte Stern

Zangvogels
Visdief

8

Kokmeeuw

4

Knobbelzwaan

3

Wulp

1

Soorten
Watersnip

2

Steltlopers
Kluut

2

Overige

Kemphaan

2

6

Zomertaling

6

1

Wintertaling

4

1

wilde eend

2

Tafeleend

3

Slobeend

Bergeen

5

Kuifeend

Scholekster

12

Krakeend

tureluur

15

Eidereen

Grutto

Eenden

Kievit

Hoofd soort

Overige

Leden
A. Bergsma
A. Bouma
A. Brandenburg

1

2

1

1

8

1

1

1

n.b. n.b. n.b. n.b.

A. Stremler

19

13

10

15

A.J. de Boer

7

7

3

2

A.S. Miedema

12

33

22

10

D. de Boer

5

20

4

3

F. Bakker

10

18

8

2

Faber

5

6

3

G. de Boer

2

8

2

6

G. Dijkstra

10

26

28

25

G. Hylkema

-

-

-

-

1
4

1

8

1

2

H. Bouma

1

3

2

2

-

J. Bonekamp

-

-

-

1

6

5

2

5

-

Kaastra

7

6

-

Kingma

10

1

4

G. Schaaf
H. de Jong

1

2
-

21

16

13

Kundersma

6

18

4

Muiswinkel

1

11

-
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Leden
R. Oostra
R. Schukken

2

5

4

2

Swierstra

15

12

10

8

T. Rodenhuis

10

22

7

4

Terwischa

2

3

3

van der Hem

1

27

10

5

W. Hylkema

11

14

11

18

W. Schukken

2

24

8

Wassenaar

1

Wiedijk

7

4 22

1

1

4

3

11

1

1

8
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3
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2
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Hoofd soort

Overige
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Bijlage 8 Overzicht leden en pakketten

Rustperiode

Pakketcode

1/4 tot 1/6

A01.01.01a

1/4 tot 8/6

A01.01.01b

1/4 tot 15/6

A01.01.01c

1/4 tot 22/6

A01.01.01d

1/4 tot 1/7

A01.01.01e

1/4 tot 15/7

A01.01.01f

1/4 tot 1/8

A01.01.01g

2,472
1,98

R. Schukken

T. Rondenhuis

P. Swierstra

A.J. de Boer

H. de Jong

Kundersma

Deelnemer

G. Dijkstra

G. de Boer

Hoptille

5,281

12,21 1,669

6,44

Rust met voorweiden
1/5 tot 15/6

A01.01.02a

2,798

8/5 tot 22/6

A01.01.02b

1,323

2,29

Plas-dras
15/2 tot 15/4

A01.01.03a

15/2 tot 15/5

A01.01.03b

15/2 tot 15/6

A01.01.03c

15/2 tot 1/8

A01.01.03d

1,41
0,586

Legselbeheer op grasland
35 broedparen

A01.01.04a1

50 broedparen

A01.01.04a2

75 broedparen

A01.01.04a3

100 broedparen

A01.01.04a4

Legselbeheer op bouwland

A01.01.04b

Kruidenrijk weidevogelgrasland

A01.01.05

1,807

2,484

2,152

10,7

12,866 15,18

1,881 7,366 1,084

Extensieve beweiding
1/4 tot 15/6

A01.01.06

Toeslag ruige mest rijland

A01.01.07a

Toeslag kuikenstroken

A01.01.08

Botanisch waardevol grasland
Botanisch weiland

A02.01.01

Botanisch hooiland

A02.01.02

Botanisch wei- of hooiland

A02.01.03

Botanische weiderand

02.01.03a

Botanische hooirand

02.01.03b

Botanisch bronbeheer

A02.01.04

Zwart: SNL beheer
Rood: (P) SAN beheer
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A.S. Miedema

Meamert
G. Schaaf

R. Faber

D. de Boer

A.Bouma

Terwischa

Nauta

H.M. Bouma

A. Brandenburg

Wammerterpolder
J. Bonekamp

Deelnemer

A. Bergsma

Klaeiterp

Rustperiode
1/4 tot 1/6
1/4 tot 8/6

3,917
7,029

7,458

1/4 tot 15/6

2,417

3,505 7,116 1,369

1/4 tot 22/6

4,3

1/4 tot 1/7
1/4 tot 15/7
1/4 tot 1/8
Rust met voorweiden
1/5 tot 15/6

2,376

8/5 tot 22/6
Plas-dras
15/2 tot 15/4
15/2 tot 15/5
15/2 tot 15/6

0,302
1,444

15/2 tot 1/8
Legselbeheer op grasland
35 broedparen
50 broedparen

16,671

27,261

3,614

2,245

13,608 10,549

8,956

0,732

75 broedparen
100 broedparen
Legselbeheer op bouwland
Kruidenrijk weidevogelgrasland

9,3

6,884

2,324

0,272

6,666

0,701

Extensieve beweiding
1/4 tot 15/6
Toeslag ruige mest rijland

6,92

Toeslag kuikenstroken
Botanisch waardevol grasland
Botanisch weiland

1,68

Botanisch hooiland
Botanisch wei- of hooiland
Botanische weiderand

0,65

Botanische hooirand
Botanisch bronbeheer

Zwart: SNL beheer
Rood: (P) SAN beheer

Natuerkooperaasje Baarderadiel

70

