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Voorwoord 
 

5 agrarische natuurverenigingen in ‘It Lege Midden’ hebben zich in 2016  verenigd 

en zetten zich sindsdien als Gebiedscoöperatie It Lege Midden gezamenlijk in voor 

de boer, natuur en het landschap in het agrarisch gebied. 

 

Met 212 leden ondersteund door een groep enthousiaste medewerkers en 

vrijwilligers, wordt er op 4500 ha agrarisch natuurbeheer uitgevoerd.  

De leefgebieden waarbinnen dat gebeurt zijn Water, Natte Dooradering, Droge 

Dooradering en Open Grasland.  

Belangrijk hierbij is het vinden van een balans in de omgeving, waarbij bodem, 

water en lucht elkaar versterken.  

 

Een gezonde bodem is de basis van alles. Daarom is een gezonde en vruchtbare 

bodem van levensbelang en een belangrijk speerpunt van It Lege Midden. 

 
Provinciaal participeren we in het Kollektivenberied, het samenwerkingsverband 

van 7 Friese collectieven en LTO Noord.  

Daarnaast nemen we deel aan verschillende projecten binnen het 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid, we zijn actief betrokken bij de Duurzame 

Zuivelketen en zetten ons in voor de boeren en het landschap onder andere 

binnen het project Toekomstvisie Veenweidegebied Aldeboarn - De Deelen. 

 

Uitgangspunt is altijd: het moet wat opleveren voor de natuur, voor de boer en 

voor het collectief. 

 

   

 

  Alle de Vries, Voorzitter 
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1. Bestuur en werkorganisatie 
Bestuur 

De samenstelling van het Algemeen bestuur van het collectief en de portefeuilleverdeling is als volgt: 

Bestuurslid Functie Portefeuille 

Alle de Vries Voorzitter Stuurgroep Veenweide, 
TBO overleg, KBF 

Foppe Hemminga Penningmeester Financiële 
administratie, project 
Veenweide 

Regina Oenema Secretaris Kwaliteitshandboek, 
Ganzen, AVG 

Minne Holtrop Bestuurslid Kennis/kwaliteit, 
Projecten 

Adrie Hobert Bestuurslid ANLB, Schouw 

Marten Dijkstra Bestuurslid Projecten 

 

Jitze Peenstra is binnen It Lege Midden werkzaam als coördinator. Op 1 september aangevuld met  

Brenda Dijkstra als bureaumedewerker. Tevens is een kantoor in Akkrum in gebruik genomen waar 

Jitze en Brenda hun werkplek hebben. De website is online gegaan en er zijn sociale media pagina’s 

aangemaakt om de bekendheid van It Lege Midden te vergroten. Anne Jansma van Agreco Agrarisch 

en ecologisch onderhoud en advies, ondersteunt het collectief bij diverse projecten. O.a. 

Beheermonitoring Natte Dooradering,  Bodemvruchtbaarheid en Vogels en Voorspoed. 

Het Bestuur komt maandelijks bijeen. De voorzitter neemt namens It Lege Midden deel aan het 

Collectieven overleg (Kollektivenberied Fryslân). Daarnaast zijn bestuursleden actief binnen 

verschillende projecten en wordt er tijd vrijgemaakt voor deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten  

en excursies om zo veel mogelijk op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van 

agrarisch natuurbeheer. 
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Werkgroep Uitvoering 
In het gebied van It Lege Midden zijn een aantal gebiedscoördinatoren en mozaïekregisseurs actief. Zij 

kennen het gebied en de leden goed en zijn  de ogen en oren in het gebied. Ook wordt er 

samengewerkt met verschillende Terrein Beherende Organisaties,  Vogelwachten en 

Wildbeheereenheden. 

De werkgroep komt maandelijks bijeen en wordt aangestuurd door de coördinator. 

Tijdens deze overleggen worden de zaken die betrekking hebben op het ANLB besproken o.a. hoe we 

het voor de weidevogels zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken, wat zijn de voors- en tegens van de 

beheerpakketten en hoe deze het beste ingezet kunnen worden zodat deze in het voordeel van de 

weidevogel en de boer werken. Predatiebeheer heeft momenteel volop onze aandacht. Daarnaast ook 

het onder de aandacht brengen van de pakketten Natte Dooradering en Water bij de boeren. 

Jaarlijks wordt er 4 keer een Ledenraadvergadering gehouden. Het gevoerde beleid en de jaarrekening 

worden hier besproken en door de ledenraadsleden beoordeeld. Tevens worden de meest recente 

ontwikkelingen rond het agrarisch natuur- en landschapsbeheer binnen de organisatie besproken. 

In het veld zijn de nazorgers van de BVFW actief. Zij tellen de nesten en vogels en signaleren tijdig 

knelpunten op het gebied van beheer.  Ook werken we samen met jagers op het gebied van 

predatiebeheer. De schouwers denken mee met leden/boeren om het beheer zo goed mogelijk te 

laten verlopen. De inzet van de medewerkers in de zogeheten praktijk waarderen wij zeer; zij kennen 

de gebieden en weten wat er speelt. Een goede afstemming en samenwerking met hen is van groot 

belang! 
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2. Agrarisch natuur en 

landschapsbeheer 
 

‘Landschapsbeheer in het hart van Friesland’ 

 

Gebiedscoöperatie It Lege Midden is een collectief voor het uitvoeren en coördineren van Agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer en Landbouw- en natuur-gerelateerde projecten in het midden van 

Friesland. Zij zet zich samen met haar 212 leden/agrariërs in voor natuur landschap in het agrarisch 

gebied.  

In totaal wordt er op 4500 ha agrarisch natuurbeheer uitgevoerd. 

 

De leefgebieden waarin het beheer plaatsvindt zijn: 

 

- Open grasland, 

 

- Water  

 

- Natte dooradering  

 

- Droge dooradering 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Binnen Open grasland zijn 160 

deelnemers actief op 4470 ha 

beheersland.  

510 ha is kruidenrijk, 21 ha 

plasdras, 1200 ha uitgesteld 

maaibeheer en 180 ha hoog 

waterpeil. 
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Open grasland 

Het agrarisch leefgebied Open grasland bestaat uit open landschappen met vochtige graslanden. In het 

landschap bevinden zich een netwerk van sloten en vaarten. Binnen collectief It lege Midden richt het 

beheer zich op de weidevogels inclusief soorten als de slobeend, gele kwikstaart en de zomertaling. Het 

beheer wordt zoveel mogelijk op gebiedsniveau ingericht en gefaseerd uitgevoerd om een goede 

weidevogelmozaïek te creëren. 

Resultaten Weidevogels 

In 2019 zijn er 3179 nesten en broedparen geteld 

 

1690 Kievit  

912 Grutto  

445 Scholekster  

631 Tureluur 

 

 

                    

                   Overzicht aantallen broedparen per jaar:  

 

 

 

 

 

 

 

Soort 2016 2017 2018 2019 

Kievit 2133 2468 2052 1690 

Grutto 1068 1113 997 912 

Scholekster 520 519 526 445 

Tureluur 734 760 776 631 

BTS* Grutto 48% 50% 55% 69% 
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Resultaten weidevogelbeheer 2019 per gebied: 

 

 

       

Gebied Nesten en broedparen excl. Verliezen Telgebied BTS 

 
Kievit Grutto Scholekster Tureluur 

HA 

Grutto 
% 

De Legeaen 89 34 9 31 1231 44 

Fjûrlannen combi deelgebied 
1.2+1.3 

133 49 42 47 1207 55 

Fjûrlannen combi lytse Deelen 
+ 1.4 

79 45 25 20 514 84 

Fjûrlannen deelgebied 1.1 75 47 23 41 407 34 

Goingarijp 69 38 19 19 577 174 

Haskerhorne 25 6 3 5 226 67 

Haskerveenpolder 114 31 29 27 2407 123 

Irnsum 51 79 51 35 934 63 

Lunberterkrite 57 9 8 30 374 22 

Oudehaske 28 0 18 8 395 0 

Polder Gersloot 114 57 37 53 525 86 

Soarremoarrepolder 151 151 31 81 1131 58 

St. Johannesga 210 93 30 92 1198 55 

Terbandster weidevogelrijk 40 5 6 10 248 160 

Toppenhuizen 40 5 3 0 290 60 

Tusken Boarn en Swette 51 75 20 22 813 53 

Tusken Tsjukemar en Tsjonger 144 76 19 50 1005 76 

Warten - Wergea 217 111 68 57 1744 68 

Totaal / Gem. 1690 912 445 631 15226 69 

 

*BTS (Bruto territoriaal succes) Dit geeft het aantal  gruttoparen aan waarvan  
minimaal 1 kuiken vliegvlug is geworden. 
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Water 

In 2019 is het leefgebied water toegevoegd. De Europese richtlijn Kaderrichtlijn Water heeft als doel 
om schoner water te krijgen. Het Waterschap is o.a. belast met de uitvoering hiervan. Dit is 
vormgegeven binnen het ANLB als leefgebied Water. Er zijn verschillende beheerfuncties, 
waterkwaliteit, water bergen en watervasthoudend vermogen. 

Binnen It Lege Midden is er voor gekozen om in eerste instantie met de beheerfunctie waterkwaliteit 

aan de slag te gaan. De beheerfunctie en de pakketten zoals we die nu kunnen aanbieden hebben een 

positief effect op de waterkwaliteit, 

maar ook op bodemleven en 

biodiversiteit. De samenwerking met 

Het Waterschap verloopt erg prettig.  

Natte Dooradering                                      

Kenmerkend voor It Lege Midden is het 

netwerk van sloten, vaarten en 

bûtlannen. Deze Natte Dooradering is 

een belangrijk leefgebied voor vissen, 

libellen, amfibieën en watervogels. Verbindingszones tussen sloten en vaarten zijn hierbij van groot 

belang. Binnen het leefgebied Natte Dooradering wordt gewerkt aan het creëren van variatie in en om 

de sloot. Door ecologisch slootschonen blijven er altijd water planten staan, het gefaseerd baggeren 

zorgt voor variatie in de baggerlaag, en hoog water in combinatie met flauwe oevertaluds zorgt voor 

een gradiënt van het water naar het land. 

In 2019 is er voor de leden, een afvaardiging vanuit de Provincie Fryslân en andere collectieven een 

Bijeenkomst over Natte Dooradering georganiseerd bij de Fam. Kloosterman in Broek. Er was o.a. 

aandacht voor de doelsoorten zoals de grote modderkruiper en een demonstratie ecologisch 

slootschonen wat zorgt voor behoud van het waterleven. Eén en ander In samenwerking met nazorg, 

Ravon en een lokaal loonbedrijf. 

 

 

 

 

Binnen het pakket Water zijn  

21 deelnemers actief op 35 ha 

beheersland.  

70 km randenbeheer. 

Binnen Natte Dooradering zijn 

42 deelnemers actief op 132 ha 

beheersland.  

110 km ecologisch 

slootschonen, 164 km 

bemestingsvrije zone. 
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Landschapsherstel Droge Dooradering  

In het voorjaar van 2018 startte het herstel van enkele houtwallen en singels in 

Zuidoost-Friesland. Deze zgn. landschapselementen in de ‘Droge Dooradering’ 

worden daarmee als leefgebied interessanter voor dieren, zoals broedvogels. 

Werkgebied 
Het zwaartepunt van de uitvoering ligt in Zuidoost-Friesland, maar er zal ook gewerkt 
worden op het eiland Terschelling, in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en binnen het 
gebied van It Lege Midden rondom het dorp Sint Nicolaasga. Het landschap van deze gebieden wordt 
gekenmerkt door kleine percelen die omgeven zijn met landschapselementen als elzensingels en 
houtwallen en wordt door de provincie aangeduid als ‘leefgebied Droge Dooradering’. 

Werkzaamheden binnen dit project 
Binnen dit landschapsherstelproject worden individuele landschapselementen hersteld. Bij houtwallen 
en elzensingels betekent dit dat er geplant wordt en dat er rasters vervangen worden. Het houdt ook 
in dat er bomen gezaagd gaan worden. De stobben van de gezaagde bomen gaan weer uitlopen, zodat 
er meerdere stammen ontstaan zoals dat al eeuwen gebruikelijk is in het Friese agrarische 
cultuurlandschap. Daarnaast worden ongewenste soorten als de Amerikaanse vogelkers tegengegaan. 
De lege plekken die ontstaan worden ingeplant met inheemse soorten als els, eik, lijsterbes, meidoorn 
en hondsroos, afhankelijk van de locatie. 

In een later stadium van het project worden ook kleine bosjes en poelen hersteld. Bij kleine bosjes 
houdt dit in dat het hakhoutbeheer weer toegepast gaat worden 
(net als bij de eerder genoemde singels worden de bomen 
afgezaagd zodat ze weer opnieuw uitlopen) en/of dat er een 
bosrand aangelegd wordt met een geleidelijke overgang van 
kruidenbegroeiing naar bomen. De poelen worden met de kraan 
opgeschoond zodat er weer water in kan en ruimte biedt voor 
soorten als libellen en kikkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samenwerking 

Het project Herstel en versterken landschap Droge 

Dooradering Fryslân is een project van Landschapsbeheer 

Friesland, ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels 

en It Lege Midden. De Provincie Friesland en het ELFPO 

(Europees Landbouwfonds voor Plattelands Ontwikkeling) 

hebben daarvoor middelen beschikbaar gesteld. 
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3. Projecten 
 -Vogels en Voorspoed. Start: Voorjaar 2019 
Voor maatregelen die moeten leiden tot meer weidevogels in Friesland krijgen het Louis Bolk Instituut, 

de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Gebiedscoöperatie It Lege Midden subsidie. Samen gaan we 

drie jaar lang proeven doen die ervoor moeten zorgen dat weidevogels de ruimte krijgen in het 

boerenland. 

“ Hogere waterpeilen, greppel plasdrassen, meer extensief beweiden en zorg dragen  
voor nog meer verschil in graslengte en mozaïek beheer”. 

Janny de Jong, Gebiedscoördinator. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen het project Vogels en Voorspoed worden beweidingsmaatregelen ontwikkeld en uitgetest 

welke een meerwaarde hebben voor de bedrijfsvoering en voor weidevogels. Voorwaarde hierbij is 

dat de beweidingsmaatregelen inpasbaar zijn in de gangbare landbouwpraktijk en bijdragen aan 

natuur-inclusieve landbouw. 

Het project richt zich op boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, maar ook op de gangbare 

boeren zonder agrarisch natuurbeheer. In drie jaar worden beweidingsmaatregelen uitgetest en 

onderbouwd. Dit zal resulteren in nieuwe of aangepaste pakketten agrarisch natuurbeheer en 

praktische handleidingen voor het combineren van weidegang en weidevogelbeheer. 
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Binnen It Lege Midden is bij ANV De Fjûrlannen dit 

project in het voorjaar bij vier deelnemers opgestart, 

twee deelnemers liggen binnen de ANLB begrenzing 

liggen en twee deelnemers die grenzen aan de bestaande 

deelgebieden. 

In februari 2019 is er een opstart gemaakt op de 

bedrijven met individuele gesprekken rond de 

keukentafel, dit met toelichting van een weidecoach en 

projectleider  die vervolgens een rapportage maakt van 

de meest efficiënte manier om te beweiden en maaien, welke per slot het meest effectief is voor de 

boer en weidevogels. Mede wordt er een graslandkalender bijgehouden en worden er meerdere 

rondes alarmtellingen gedaan door de nazorgers. Dit alles in samenwerking met de 

Gebiedscoördinator. Tevens zijn deze mensen aanwezig bij alle individuele gesprekken. 

Daarnaast hebben onze nazorgers plakvallen bijgehouden ten behoeve van de insecten bij beweide 

percelen, hiermee kunnen we de resultaten en tellingen beoordelen van de juiste voordelen over 

beweiding en het stimuleren van weidevogels. 

In het voorjaar van 2020  gaan we verder met dezelfde deelnemers en wordt er ook binnen het 

collectief meer vernatting gestimuleerd. Een aantal hoge waterpeilen, greppelplasdrassen, meer 

extensief beweiden en vooral meer zorg dragen voor nog meer verschil in graslengte groei en mozaïek 

beheer. 

 

-Toekomstvisie Veenweide Aldeboarn-De Deelen 
Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de Feangreidefisy er op aangedrongen om zo snel 

mogelijk met de uitvoering te beginnen, vooruitlopend op de behandeling van het definitieve 

uitvoeringsprogramma. Daarom zijn er in Fryslân 8 kansrijke gebieden aangewezen. In deze gebieden 

wordt gekeken hoe projecten gestart kunnen worden om de veenoxidatie te verminderen. Van deze 

projecten kan tegelijk geleerd worden hoe een aanpak van de veenweidevisie op grotere schaal kan 

plaatsvinden. Initiatieven uit de streek worden daarom ondersteund. Het gebiedsproces  Aldeboarn-

De Deelen is hiervan een voorbeeld.  

 

Gebiedsproces Aldeboarn-De 

Deelen is een kansrijk gebied. Het 

heeft een dikke laag veen. Het bevat 

het Natura 2000-gebied De Deelen. 

Bovendien is het een belangrijk 

weidevogelgebied. Stichting 

Beekdallandschap Koningsdiep/Nije 

Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege 

Midden, hebben samen het initiatief 

genomen om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van verdere bodemdaling en welke kansen er zijn 

dit proces te vertragen. Op initiatief van boeren en burgers, een initiatief van onderop gestart, wordt 

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/de-deelen/over-de-deelen
http://beekdallandschapkoningsdiep.nl/index.php/onze-stichting
http://beekdallandschapkoningsdiep.nl/index.php/onze-stichting
http://beekdallandschapkoningsdiep.nl/index.php/onze-stichting
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in samenwerking met de provincie, Wetterskip Fryslân en andere belanghebbenden gewerkt aan een 

breed gedragen toekomstscenario voor Aldeboarn-De Deelen. 

“Op initiatief van boeren en burgers, een initiatief van onderop gestart, wordt in 
samenwerking met de Provincie, Wetterskip Fryslân en andere belanghebbenden 
gewerkt aan een breed gedragen toekomstscenario voor Aldeboarn-De Deelen”.  
 
Foppe Hemminga, Bestuurslid en vanuit It Lege Midden betrokken bij het Veenweidegebied. 

Binnen het Gebiedsproces Aldeboarn-de Deelen lopen momenteel diverse pilots, dat zijn onder 

andere onderwaterdrainage, grondwater-gestuurd peilbeheer, maisteelt zonder kerende 

grondbewerking en chemie, het opknippen van peilvakken, bodemvruchtbaarheid, optimalisatie 

weidevogelbeheer en biodiversiteit. 

 

Het scenario moet voor alle partijen en alle belangen (zoals landbouw, natuur, landschap en klimaat) 

winst opleveren. Bij het scenario hoort ook een verkenning van de voorwaarden voor de uitvoering 

ervan. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om grond aan te kopen en te ruilen zodat het voor 

boeren perspectiefvol blijft. 

 

 

-Predatiebeheer 
Er zijn altijd meerdere factoren van belang voor succesvol weidevogelbeheer.  

Als collectief proberen we daarom een mozaïek aan beheerpakketten neer te leggen.  

Ook aanleg en inrichting van plasdrassen en hoog waterpeil is hier onderdeel van.  

Denk ook aan het verwijderen van bomen of bosjes. Deze zorgen altijd voor een verstoringszone.  

Als er eerst in voldoende mate aan beheer en inrichting is gewerkt is, is predatiebeheer een volgend 

essentieel onderdeel van het weidevogelbeheer.  

Het succes wordt immers bepaald door de zwakste schakel.  

Predatiebeheer wordt uitgevoerd door de vrijwillige jagers van de WBE’s. 

Door deze mensen wordt een ongekende krachtsinspanning geleverd om de 

het schadelijk wild te bestrijden. Binnen het werkgebied van It Lege 

Midden zijn in 2019 zo’n 130 vossen geschoten.  

Hiervan is ongeveer de helft tijdens de nachtelijke uren 

geschoten met behulp van de ontheffing lichtbak.  
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Steenmarterpilot 
In de Soarremoarrepolder, ten noorden van Aldeboarn loopt al 3 jaar een steenmarterpilot.  
In dit gebied is in 2017 een camera-onderzoek gedaan naar het vóórkomen- en predatie-aandeel van 

de steenmarter.   

Het aantal gevolgde nesten bedroeg respectievelijk 54 nesten in 2017, 68 nesten in 2019 en 108 

nesten in 2019. Als referentiegebied werd in 2019 ook een gebied in de Fjûrlannen, ten zuiden van 

Aldeboarn onderzocht. Hier werden 50 nesten gevolgd met een uitkomstpercentage van 34%.  

Dit uitkomstpercentage is vergelijkbaar met het uitkomstpercentage in de Soarremoarrepolder van 

voor de steenmarterbestrijding.  

 

Naast vos en steenmarter zijn ook de zwarte kraai en de verwilderde kat soorten 

die wettelijk bestreden mogen worden ten behoeve van de weidevogels. De 

zwarte kraai kan naast predatie op weidevogeleieren ook schade geven aan 

kuilbulten. Vooral als er mais op het erf ligt opgeslagen.  

 

Op dit moment is er geen ontheffing tot het gebruik van de vangkooi voor de zwarte kraai. Dit 

bemoeilijkt de bestrijding omdat de dieren daarom 1 voor 1 geschoten moeten worden.   

De verwilderde kat is vrij bejaagbaar. Het verdient echter ook aandacht dat huiskatten en 

boerderijkatten in het voorjaar uit de weidevogelpercelen blijven. Ze prederen geen 

weidevogelnesten, maar kunnen wel een belangrijke rol spelen in de predatie van de 

weidevogelkuikens.  

 

 

Er zijn in 2018 in totaal 11 steenmarters gevangen, 

en in 2019 waren dit 19 dieren. 

Dit heeft ertoe geleid dat het uitkomstpercentage van de 

weidevogeleieren van 37% in 2017 

naar 44% in 2018 en 73% in 2019 is gestegen. 
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4. Vanuit het veld 
Tsjepke van der Honing, nazorger van de Vogelwacht geeft zijn visie op het jaar 

2019 en weidevogelbeheer in het algemeen en in zijn werkgebied. 

Het jaar begon al vroeg. Op 28 februari werd het eerste kievitsei in Vegelinsoord 

gevonden. Nooit eerder werd zo vroeg in het jaar een kievitsei gevonden. Het 

vorige record stond, meen ik, op 4 maart. Dus toch weer 5 dagen eerder.  

De vondst van het eerste eitje betekent traditiegetrouw ook de start van de 

periode van nazorg en bescherming.  Een lang seizoen dus. 

Op 18 maart vond ik een nest met 3 kievitseieren. Wat ook heel vroeg was.  Op 25 maart kwam ik een 

broedpaar Nijlganzen tegen met 7 kuikens. Op 2 juli nog een late scholekster met 1 ei en op 5 augustus 

nog een Nijlgans met jongen. 

Ik tel op BMP methode in beheersgebied Trijntjewiel, in de maanden april en mei ben ik daar wekelijks 

te vinden. 

 

Het kijken naar de cijfers van het hele wachtgebied geeft mooie cijfers. (Gebied ILM en Vogelwacht) 

 

Soort Totaal 
2018 

2018 Binnen 
gebied I.L.M 

2018 Buiten 
gebied I.L.M 

Totaal 
2019 

2019 Binnen  
gebied I.L.M 

2019 Buiten 
gebied I.L.M 

Kievit  310 170 140 299 129 170 

Grutto 76 56 20 51 41 10 

Scholekster 79 50 29 91 41 50 

Tureluur 48 37 11 41 30 11 

 

Van kievit en Scholekster was wel te verwachten dat het grootste aantal buiten beheersgebieden zou 

zitten. Immers dat zijn de soorten die graag op maïsland broeden. Toch blijkt uit de cijfers dat de 

scholekster een buitenbeentje is. Zaten ze in 2018 nog vooral binnen de beheersgebieden van ILM, in 

2019 was een groter aandeel daarbuiten te vinden. (binnen gebied van vogelwacht Joure). Van grutto 

en tureluur zitten de grootste aantallen binnen de beheersgebieden, wat een hele 

verantwoordelijkheid is. Naast de weidevogels zie je af en toe ook andere vogels in de 

beheergebieden. In 2019 waren dat naast “gewone” vogels als veldleeuwerik, graspieper en gele 

kwikstaart ook een watersnip, een zomertaling en twee paar wulpen.  

 

Predatie 

Natuurlijk heb je ook de neiging om naar andere gebieden binnen It Lege Midden te kijken. 

 In gebieden waar vorig jaar de steenmarter werd bestreden gingen de aantallen weidevogels omhoog. 

Je zou ook verwachten dat de bestrijding van steenmarters op meerdere plekken navolging zou 

krijgen. De provincie kwam met het voorstel om de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst te 

krijgen waardoor bestrijding gemakkelijk zal worden. Helaas kreeg dit geen snel vervolg omdat de 

verantwoordelijke minister gedegen onderzoek moet doen om tot een goed besluit te komen. 

Natuurlijk zijn er meer oorzaken aan te wijzen en zijn het niet alleen de steenmarters. Ook vossen, 

katten en kraaien komen regelmatig voor de camera langs. Maar het is naar mijn mening eerder 2 

minuten over twaalf dan nog 5 minuten voor. 
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De BFVW heeft vorig jaar opgeroepen om steenmarters zo goed als mogelijk in het registratie systeem 

in te voeren. Door de vogelwachters van Vogelwacht Joure zijn 23 steenmarters geregistreerd. 

Ongeveer de helft binnen de bebouwde kom en de andere helft in de vrije natuur. Omdat nog niet 

iedereen de steenmarters in het systeem registreert zal het werkelijke aantal aanwezige steenmarters 

naar mijn mening veel hoger liggen. 

 

Misschien dat een vrijstelling voor een periode van 5 jaar een goede oplossing kan zijn. Monitoren van 

weidevogels en steenmarters in die periode lijkt me een goede zaak.  

 

De nazorgers zijn de ogen en oren in het veld. Niet alleen voor het waarnemen maar ook registratie in 

het BFVW is waardevol voor een goede beeldvorming van de predatoren. Een snelle vrijstelling  voor 

beheersgebieden, aangevuld met naastgelegen gebieden waar ook nog weidevogels zijn, zou al een 

goede aanzet kunnen zijn.   

 

Tsjepke van der Honing 
Nazorger vogelwacht Gebied Trijntjewiel  

It Lege Midden 

 

 
Lepelaars bij Trijntjewiel 
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5. Velduilen 
Een bijzonder verschijnsel in 2019  

 

Er hebben in 2019 meer dan 60 broedparen van de Velduil in Friesland gebroed. Normaal broeden er 

elk jaar zo’n 20 paren in heel Nederland. 

Heel bijzonder en naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van het grote voedselaanbod in de vorm van 

muizen. Toen de eerste Velduilen zich aandienden was het al snel duidelijk dat er meer broedgevallen 

zouden bijkomen. 

 

De Friese Collectieven hebben vervolgens actie ondernomen richting de provincie en Sovon hoe hier 

mee om te gaan.  Bij een broedgeval van de Velduil is het gewenst dat er ongeveer 1 hectare gras blijft 

staan en later wordt gemaaid. De provincie heeft dan ook voor 2019 besloten om per Velduil 

maximaal 1 ha te vergoeden. 

 

De eerste broedgevallen werden eind april al gesignaleerd terwijl de laatsten hun kuikens pas rond 15 

september vliegvlug hadden. Daarnaast maakt het ook nog verschil als ze in de eerste snede zaten, of 

pas een nest begonnen te maken na de 1e snede. Vanwege de grote spreiding in tijd is er dus ook 

sprake van behoorlijke spreiding in gewasschade. Binnen It Lege Midden waren 10 broedparen van de 

velduil aanwezig. 
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Samenwerkingspartners: 
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