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Voorwoord 
 
Aan alle leden en belangstellenden, 
 
Bij deze bieden wij u ons weidevogelrapport aan. Hierin vindt u de resultaten van het weidevogelbeheer van 
het seizoen 2013.  
 
Per mozaïek vindt u telkens vier blokjes: eerst een tabel met daarin de aantallen van het totale gebied. In 
deze tabel staat ook vermeld welk streefgetal wij hebben ingevuld bij de start van het Collectieve Beheer 
Plan. Na afloop van de zes SNL jaren kunnen we dan zien of de doelstelling (ons streefbeeld) is gehaald. 
Dan volgen de aantallen per beheerder met aansluitend de tabel waarin conform de instapeis van de 
provincie alleen de vier hoofdsoorten zijn meegenomen. Daarna volgt de stippenkaart van 2013. 
 
Het mozaïekbeheer van 2014, zoals dat voor de deelnemers is ingetekend in de Toolkit, vindt u uitsluitend op 
onze website: www.vanlweststellingwerf.nl. Hierbij doen we een DRINGENDE oproep aan alle deelnemers 
om deze kaart goed te controleren. Alle percelen die komend voorjaar in de Gecombineerde Data Inwinning 
(GDI = de meitelling) anders worden ingevuld dan op deze kaart staat mogen NIET worden aangevraagd. U 
mag daarvoor dan geen SNL betalingsverzoek doen. 
 
 
Mocht u na het lezen van dit rapport meer informatie willen dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid  of via 
de website: www.vanlweststellingwerf.nl reageren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De foto’s zijn gemaakt door Afke Kester tijdens de avondexcursie naar Skrok en Skrins (Easterlittens) op 8 mei 2013. 
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Inleiding  
 
Werkwijze: 
Dit jaar is het eerste jaar dat alle gegevens uitsluitend zijn verkregen via het computersysteem van de BFVW. 
Alleen de nesten/broedparen die daarin door de nazorger zijn ingevoerd staan op deze kaarten vermeld. Ook 
de stippenkaart in de stal werd verstrekt door de nazorger.  
Omdat het bestuur te horen kreeg dat de ANV de kaarten moest controleren op volledigheid hebben we 
geprobeerd om alsnog de stalstippenkaarten op te vragen. Toen bleek dat enkele agrariërs helemaal geen 
stalstippenkaart hadden ontvangen. Omdat de meeste stalstippenkaarten toen (augustus) al door de nazorger 
waren ingeleverd bij de Vogelwacht zijn we maar gestopt met de inzameling.  
Tijdens de evaluatiegesprekken gaven wel enkele agrariërs aan dat er stippen misten maar omdat dit niet is 
te controleren en het slechts enkele stippen betrof hebben wij besloten om uitsluitend te werken met de 
gegevens uit het BFVW computersysteem. 
 
De werkwijze wordt besproken met de Vogelwachten. Een belangrijk punt daarbij is de aanwezigheid van 
stalstippenkaarten op het bedrijf. De agrariër moet weten en bij eventuele NVWA controles aan kunnen tonen 
wáár de nesten zich bevinden. 
 
Resultaat: 
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat 2013 weer een slecht jaar was voor de weidevogels in 
Weststellingwerf. De enige soort die vooruitgang boekte was de tureluur. Een oorzaak daarvoor hebben we 
niet kunnen vinden. Mogelijk dat we hierover op de evaluatieavond iets wijzer worden, zie hoofdstuk 
Evaluatieavond in dit weidevogelrapport.  
Omdat het nog vroor in maart hadden we weer een zeer laat broedseizoen. In Weststellingwerf werd dan ook, 
net als in de meeste gemeenten, geen eerste kievitsei gevonden voor het einde van het raapseizoen op 1 
april. En we zagen in maart op de vreemdste plaatsen kieviten wanhopig zoeken naar voedsel. Vanwege de 
kou had het aanleggen van vroege tijdelijke plasdrassen niet heel veel nut: de grond zou er alleen maar 
kouder van worden en er zou dan juist minder voedsel beschikbaar komen. Kuikentjes die vroeg werden 
geboren overleefden de kou niet. In april sloeg het weer eindelijk om, er kwam vocht en warmte en de hele 
zomer bleef die ideale combinatie voortduren. 
Bij Van der Tol in De Ontginning is vanaf 15 april een plasdras gerealiseerd die weer een goede 
aantrekkende werking had. En er was ook eigen initiatief, zo zette Klijnstra een sloot vol (splis) zodat de 
oevers heel toegankelijk werden voor de vogels. 
Door de late grasgroei werd er ook laat gemaaid. Een geluk voor de grutto’s en, kijkend naar onze resultaten, 
blijkbaar ook voor de tureluur. Absoluut positief dit jaar was de aanwezigheid van veel kuikentjes. Tijdens de 
evaluatiegesprekken werd vaak genoemd dat men nog nooit zoveel kuikentjes heeft zien lopen als dit jaar. En 
er is dan ook volop gebruik gemaakt van het Last Minute beheer door het aanleggen van kuikenstroken en 
het verlengen van de maaidatum.  
 
Helaas was er echter ook nu weer sprake van predatie. Eind 2013 hebben we samen met de WBE’s een actie 
opgezet om kunst vossenbouwen in en rond het weidevogelgebied te plaatsen. De benodigde buizen worden 
gratis ter beschikking gesteld, het werk wordt zo mogelijk door de agrariër uitgevoerd. De coördinatie ligt in 
eerste instantie bij de jagers maar natuurlijk kan ook de agrariër het initiatief nemen en even contact opnemen 
met zijn jager. Ook de nazorger van de Vogelwacht wordt hierbij zo nodig betrokken. Als men samen de 
locatie heeft bepaald kan men dit melden aan Jan Harm Oosterhuis te Noordwolde, secretaris WBE Groote 
Veenpolder, de coördinator van deze actie. Hij begeleidt de aanleg verder. 
 
Een predator waar velen van ons zelf iets aan kunnen doen is de kat. De (verwilderde) kat blijft een probleem. 
Hierbij doen we daarom, net als vorig jaar, een oproep om uw katten te steriliseren, die paar tientjes kunnen 
net het verschil maken. En in het broedseizoen kunt u ze verwennen door een dubbele portie voer te geven 
voordat u ze naar buiten laat gaan. 
 
Vooruitblik 2014: 
Op 8 mei 2013 hebben we een veldexcursie georganiseerd naar de weidevogelgebieden van 
Natuurmonumenten: Skrok en Skrins, bij Easterlittens. De deelname was gelimiteerd op 40 personen. Maar 
die deelnemers hadden dan ook de bijzonder ervaring om door percelen te lopen waar overal om je heen 
vogels opvlogen. 
Die ervaring staat in schril contrast met de meeste van onze mozaïeken. Van de 9 mozaïeken voldeden 
slechts twee aan de eisen die de Provincie in het Natuurbeheerplan stelt. Bij vijf gebieden was dit het eerste 
jaar dat men onder de norm kwam en volstaat het nemen van extra maatregelen. Bij twee gebieden moest het 
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aantal hectares naar de norm worden gebracht (Oldetrijne Noord) of fors gesneden worden in de hectares 
(Parel).  
Omdat de Provincie alleen nog beheer wil leggen op plaatsen waar vogels zitten waren wij, los van het 
voldoen aan de eisen, genoodzaakt om voor seizoen 2014 een ‘snijactie’ te houden. In overleg met de 
mozaïekregisseur heeft het bestuur er voor gekozen om in alle mozaïeken van alle percelen waar nog nooit 
een vogel heeft gezeten het beheer te verwijderen uit de Toolkit. Soms is een uitzondering gemaakt, die staan 
beschreven in het CBP. Door het verwijderen van beheer ontstond financiële ruimte en die hebben we benut 
door het mozaïek De Ontginning uit te breiden. 
 
Wel gaan we in 2014 extra maatregelen treffen. Tijdens de keukentafelgesprekken bleek iedereen wel 
doordrongen van de noodzaak daartoe en we hebben al 26 toezeggingen om, als de weersomstandigheden 
daar aanleiding toe geven, tijdelijke plasdrassen aan te leggen. Ook zijn er enkele agrariërs die peilverhoging 
overwegen. Hiervoor neemt de mozaïekregisseur contact op met het Wetterskip zodat samen met de agrariër 
de situatie ter plekke  bekeken kan worden. 
 
We zullen met elkaar: agrariërs, nazorgers en jagers, er alles aan moeten doen om de weidevogels te 
behouden. Voor het continueren van de SNL subsidie ná 2015 is het erop of eronder. Gelukkig constateren 
we dat iedereen super gemotiveerd is, aan de inzet zal het zeker niet liggen! 
 
 
 
 
 

 
 

Waterpeilbeheersing 
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De Ontginning (Collectief Beheerplan sinds 2010) 
 
De resultaten voor de grutto zijn in 2013 met één gedaald, de kieviten zijn één gestegen. De scholeksters zijn 
in vergelijking tot twee jaar terug gehalveerd! Blijkbaar zoeken die een ander biotoop. Gelukkig zien we een 
herstel bij de tureluurs. De andere aantallen schommelen nogal. Mogelijk dat de registratie hiervan wat 
minder aandacht heeft gekregen? 
De groene cijfers hebben betrekking op de uitbreiding in 2011 en komend seizoen van 2014. 
Met 48 broedparen van de vier hoofdsoorten en deze hectares komt de Ontginning onder de (door de 
Provincie in het Natuurbeheerplan 2013) gestelde norm. Daarom is voor seizoen 2014 nogal wat beheer 
verwijderd uit de Toolkit. Binnen de regels was er wel ruimte om het mozaïek op andere percelen te laten 
groeien. De kaarten met het beheer voor 2014 vindt u op de website. 
In 2013 is in dit gebied 2,43 ha. uitgestelde maaidatum verlengd en op 1 ha. kuikenstroken neergelegd. 
 

De Ontginning voor 2014: 605 hectare 

Doelsoort 2009 
Referentie  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kievit 140 145  149  
+28=177 

150  230 155  217 160  218  
+44=262 

165 168 

Grutto 34 36      23              38      24 40      27 41     26 
+2= 28 

42 43 

Scholekster 39 40     44 
 +1=  45 

40      46 41      32 41      23 
+6= 29 

42 43 

Tureluur 31 31      31             32      42 33      16 34      24 
+2= 26 

34 35 

TOTAAL    292 
291 
+ 

54=345 
  

Slobeend 0 0          1 1          0 1         3 1         3 1 1 

Kuifeend 1 2          0 2          0 2         6 2         0 2 2 

Krakeend 0 0        11 1          9 1         1 1         0 2 2 

Watersnip 2 2          0 2          0 2         1 3         0 3 4 

Wulp 11 12        7 12        9 12       6 13       4 13 14 

Veldleeuwerik 1 2          0 3          3 5         0 6 7 8 

Gele 
Kwikstaart 

3 3          2 3        11 3          6 3        11 3 3 

Graspieper 6 6          3 6        13 6          0 6         2 6 6 
 

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 
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De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De 
agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel. 

 
Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten dichtheid per 100 ha. 

38 108 

10 29 

6 28 

0 0 

16 57 

26 76 

8 20 

48 96 

13 29 

21 61 

18 109 

17 17 

40 95 

7 18 

23 91 

0 0 

0 0 

0 0 

0  

0  

TOTAAL                      291 48 
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Parel Postma 

 
Voor een Parel (in plaats van een mozaïek) hoeft geen streefbeeld opgesteld te worden.  
Daarom alleen de resultaten: 
 

Postma 2009 2010 2011 2012 2013 

      

Kievit 79 29 21 41 55 

Grutto 1 0 1 2 0 

Scholekster 3 3 2 2 3 

Tureluur 2 0 1 2 3 

TOTAAL     61 
 
In 2009 heeft Postma een perceel triticale laten staan. Dat trok toen enorme hoeveelheden vogels. Het jaar 
daarop waren er veel minder maar inmiddels herstellen de aantallen zich weer. Het is een van de weinige 
gebieden waar méér weidevogels zaten dit jaar. Toch voldoet ook dit gebied niet meer aan de gestelde eis. 
Voor een parel is dat: 75 broedparen van de vier hoofdsoorten. In overleg met de provincie is door het 
verwijderen van legselbeheer alsnog toestemming gekregen om door te gaan als parel. De dichtheid per 100 
ha ligt nu op 217! 
 
 

 
 

 



www.vanlweststellingwerf.nl 9 

Oldetrijne (Collectief Beheerplan sinds 2010) 

 
Voor alle soorten zien we een afname, van de grutto’s waren er zelfs 8 minder. Ook het aantal kieviten loopt 
nog steeds terug, er waren 8 minder dan vorig jaar. Van de scholeksters werden 6 minder geteld en van de 
tureluur 1 minder. Er is geen verklaring voor gevonden. Ook Oldetrijne voldoet niet aan de eis van 50 
broedparen van de vier hoofdsoorten per 100 ha. 
 

Oldetrijne Zuid  voor 2014: 252 ha 

Doelsoort Referentie 
 2008 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kievit 143 145  144 147  130 150  105 152    97 155 157 

Grutto 9 9        22 10    24 10      20 10      12 11 11 

Scholekster 20 21      25 22    15 23     15 24        9 25 26 

Tureluur 3 3          6 3       9 3          7 3          6 4 4 

TOTAAL    147 124   

Slobeend 0 0 0       2 0         1 1 1 1 

Kuifeend 2 2          1 2       1 2         2 2 3 3 

Krakeend 0 0          2 1       0 1 1 1 1 

Watersnip 0 0 1       0 1         1 1 1 1 

Wulp 0 0 0       0 0 1 1 1 

Veldleeuwerik 2 2 2       2 2 2 2 2 

Gele Kwikstaart 1 1          5 1       6 1         4 2 2 2 

Graspieper 1 1 1       3 1          2 1         1 1 1 
  

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 
 

 
 
De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De 
agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel. 
 

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten dichtheid per 100 ha 

0 0 

30 57 

19 36 

50 102 

4 14 

15 36 

6 28 

TOTAAL                124 48 
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Oldetrijne Noord (Collectief Beheerplan sinds 2011) 

 
In dit gebied werden 10 kieviten minder geteld. Gelukkig was er 1 grutto en 1 tureluur meer en bleven de 
scholeksters op peil. (Volgens de stalstippenkaarten zaten er trouwens 8 grutto’s en 7 tureluurs; een toename 
van 5 grutto’s en 3 tureluurs.) Oldetrijne Noord voldoet al voor het tweede jaar niet aan de eis. Hier moest het 
aantal hectares zover teruggebracht worden dat het mozaïek wel weer aan de eis voldeed.  
In 2013 is hier op 2,22 hectare de maaidatum verder uitgesteld. 
 
 

Oldetrijne Noord  voor 2014: 158 ha 

Doelsoort 2010 
(referentie) 

2011 2012  2013 2016 
(ambitie) 

Kievit 92 96  94 98    70 98     60 102 

Grutto 5 6     4 6       3 6       4 8 

Scholekster 16 17  14 17    10 17     10 18 

Tureluur 6 7N. 8 7        4 7         5 9 

TOTAAL   87 79  

Watersnip  3 0   

Wulp  1 2   

Veldleeuwerik  1 0   

Gele Kwikstaart   2 1  

Graspieper  5 2   

 
In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 

 

 
 
De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De 
agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel. 
 
 
 

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten dichtheid per 100 ha 

13 42 

13 50 

24 58 

14 28 

15 39 

    

TOTAAL                     79 42 
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Gracht (Collectief Beheerplan sinds 2011) 

 
Ook dit jaar een afname van kieviten. Maar er werd een grutto meer geteld. De tureluur is gebleven maar er 
was een scholekster minder. Zeker als je kijkt naar de ambitie dan verdwijnt ook hier de scholekster. Gelukkig 
voldoet het mozaïek (nog net) aan de eis. 
 

Gracht  100 ha 

Doelsoort 2010 
(referentie) 

2011 2012  2013 2016 
(ambitie) 

Kievit 43 46  56 47   46 48     40 51 

Grutto 0 0     6 0      2 0         3 1 

Scholekster 9 10   9 11    7 11       6 13 

Tureluur 0 0     0 0      1 0         1 0 

TOTAAL   56 50  

Slobeend   1   

Graspieper              1  
 

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 
 

 
 
 
 
De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De 
agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel. 
 

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten Dichtheid per 100 ha. 

10 46 

14 67 

14 48 

12 46 

0  

TOTAAL                    50 51 
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Grutto in kruidenrijk gras 
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Langelille (Collectief Beheerplan sinds 2011) 

 
Een dramatische teruggang in het aantal kieviten. Gelukkig een scholekster meer. Het mozaïek voldoet niet 
aan de eis. Van de 4 hoofdsoorten zijn er slechts 3 aanwezig en andere vogels worden niet gemeld. 
In dit gebied is voor 2014 het pakket voorweiden verwijderd omdat de agrariër zijn koeien niet meer weidt. 
 

Langelille  voor 2014: 100 ha 

Doelsoort 2010 
(referentie) 

2011 2012  2013 2016 
(ambitie) 

Kievit 47 49   63 50   54 51   31 55 

Grutto 2  3    1  3     1 3       1 4 

Scholekster 9  10  4 11    3 11     4 14 

Tureluur      

TOTAAL   58 36  

      

      
In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 

 

 

 



www.vanlweststellingwerf.nl 16 

Lindedijk (Collectief Beheerplan sinds 2011) 

 
Ook hier een dramatische afname van aantallen. 12 kieviten, 4 grutto’s en 9 scholeksters minder. Het goede 
nieuws is dat er 2 tureluurs meer zaten. Het mozaïek voldoet niet aan de eis. 

 

Lindedijk   voor 2014: 147 ha 

Doelsoort 2010 
(referentie) 

2011 2012 2013 2016 
(ambitie) 

Kievit 68 70   71 72  57 74   45 80 

Grutto 2 3      8 3     7 3       3 4 

Scholekster 6 7      9 8    15 8       6 10 

Tureluur 2 3      5 3      2 3       4 4 

TOTAAL   81 58  

Gele Kwikstaart   1   

Graspieper   8   
 

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 
 

 
 
De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De 
agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel. 
 
 

 
Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten dichtheid per 100 ha. 

21 43 

14 48 

15 36 

8 25 

   

Totaal                       58 38 

 



www.vanlweststellingwerf.nl 17 

 
 

 
 
 
 

 
 

Greppellandschap 
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Sonnega (Collectief Beheerplan sinds 2011) 

 
Ook dit mozaïek laat een teruggang zien. We missen 9 kieviten, 3 grutto’s, 2 scholeksters en 4 tureluurs. 
Maar het blijft nog steeds royaal voldoen aan de instapeis.  
(Volgens de stalstippenkaarten waren hier 83 kieviten, 17 grutto’s, 8 scholeksters en 14 tureluurs. Dus 3 
kieviten minder, 1 grutto minder, 6 scholeksters minder en 3 tureluurs meer.) 
In dit gebied zijn in 2013 op 4 hectare kuikenstroken aangelegd en op 0,8 hectare is de maaidatum verder 
verlengd. 
 

Sonnega  voor 2014: 142 ha 

Doelsoort 2010 
(referentie) 

2011 2012 2013 2016 
(ambitie) 

Kievit 64 67   85 69   86 70    77 76 

Grutto 14 15   18 16   18 16    15 18 

Scholekster 11 13   17 13   14 13    12 15 

Tureluur 12 13   11 13   11 13      7 15 

TOTAAL    111  

Kuifeend  1 0   

Slobeend   2   

Krakeend   2   

Veldleeuwerik  4 6 6  

Gele kwikstaart  5 7 10  

Graspieper  9 10 2  
 

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 
 

 
De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De 
agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel. 
 

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten dichtheid per 100 ha. 

18 45 

20 71 

0 0 

23 57 

1 6 

49 177 

   

TOTAAL                    111 72 
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Nijelamer (Collectief Beheerplan sinds 2011) 

 
Ook in dit gebied waren de resultaten dramatisch. De kievit nam met 54 af, de grutto met 6 en de scholeksters 
met 9. De tureluur herstelde zich enigszins, er kwamen 4 terug.  
Deze afname is dusdanig groot dat het onrealistisch overkomt. Wel gaf de mozaïekregisseur van 
Staatsbosbeheer aan dat in het naastliggende weidevogelgebied De Brandemeer een onwaarschijnlijk grote 
toename van grutto’s was geconstateerd. Hij sprak het vermoeden uit dat dit gebied de omliggende 
agrarische percelen heeft ‘leeg getrokken’. 

 
 

Nijelamer  voor 2014: 367 ha 

Doelsoort 2010 
(referentie) 

2011 2012 2013 2016 
(ambitie) 

Kievit 145 149 164 151  140 155   86 165 

Grutto 12 13   22 13      14 13     8 15 

Scholekster 19 21   36 22      19 23     10 25 

Tureluur 14 15   12 15        6 15     10 17 

TOTAAL   179 114  

Slobeend  4 1   

Kuifeend  1    

Krakeend  1 1   

Watersnip   1   

Zomertaling   1 1  

Wulp  1 1 1  

Veldleeuwerik  1    

Gele Kwikstaart   2 1  

Graspieper  6  2  
 

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 
 

 

 
 
De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De 
agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel. 
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Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten dichtheid per 100 ha. 

27 51 

1 3 

9 18 

9 31 

19 40 

44 35 

0 0 

0 0 

2 6 

3 13 

0 0 

   

TOTAAL                    114 27 
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Boijl 
 
Na Steggerda is nu ook in Boijl de motivatie om te registreren afgenomen. Aan de ene kant vinden we dat 
jammer want vorig jaar zagen we, in tegenstelling tot de westkant van Weststellingwerf, een stijgende lijn in 
de aantallen en we zijn benieuwd of die lijn dit jaar doorzette. Aan de andere kant begrijpen we heel goed dat 
als het (registratie)werk steeds verder toeneemt de aardigheid er op een gegeven moment af gaat.  
We blijven voor dit gebied alert op de kansen voor (akker)vogelbeheer en daarom blijft tellen ook belangrijk. 
De bestuurlijke contacten blijven wel bestaan en waar we elkaar kunnen ondersteunen zullen we dat zeker 
doen. 

 
 

Blijven zoekenN. 

 
Overzicht Weststellingwerf 
 
De volgende tabel geeft u een overzicht van alle SNL gebieden in 2013: 
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Hieronder het overzicht van de resultaten door de jaren heen.  
 
Omdat Boijl niet meer meedoet heeft de telling van het totaal weinig zin meer. Buiten de mozaïeken, in het 
westen van de gemeente, wordt wel geteld en geregistreerd maar voorheen werden in onze tabel alleen de 
stippen die op de stalstippenkaarten stonden meegenomen. Nu we na afloop van het seizoen geen 
stalstippenkaarten meer opvragen en de kaart van de BFVW ontvangen zien we daarop ook de stippen buiten 
de mozaïeken staan. Die hebben we niet apart geteld. U ziet ze wel op laatste kaart.  
 
De oppervlakte van de SNL verschilt. Ook deze oppervlaktes werden voorheen uit de stalstippenkaarten 
gehaald of uit opgave door de agrariër. Een andere bron is de Toolkit, die zich weer baseert op de 
Perceelsregistratie van Dienst Regelingen. Het zal vooral de agrariërs niet verbazen dat de oppervlakte bij 
elke telling anders is dan de vorige. Waarbij ook het fenomeen ‘verdwenen’ percelen de telling gecompliceerd 
maakten. Het gaat dan om percelen die, om wat voor reden dan ook, niet in de Toolkit geselecteerd kunnen 
worden. Heel veel aandacht hebben wij daar voorheen ook niet aan geschonken. Omdat voor 2014 jaar de 
aantallen broedparen per hectare zo belangrijk zijn hebben we de gegevens dit jaar nader bekeken en 
afgezien van kleinere verschillen hebben we bij Nijelamer een overschrijding van 20 ha. geconstateerd. Voor 
seizoen 2014 zijn, behalve van mozaïek de Gracht, in alle mozaïeken de oppervlaktes aangepast. 
 
 
 
 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 

                totaal SNL totaal SNL SNL 

                          

                          

Aantal 
bedrijven 36 68 68 67 67 67 59 72 55 63 53 53 

Aantal 
hectares 1390 2875 2875 2875 2875 2875 2468 2646 2006 2466 2006 2025 

                          

Kievit 350 1081 860 847 867 819 721 984 914 871 816 709 

Grutto 21 47 42 52 55 67 69 108 108 95 94 72 

Scholekster 90 157 135 132 131 134 136 163 152 123 117 83 

Tureluur 31 47 35 30 51 46 61 91 88 51 49 60 

Slobeend 6 0 2 2 9 4 2 12 6 10 8 3 

Kuifeend 0 4 8 6 5 8 4 3 3 9 8 0 

Krakeend 0 0 3 3 8 2 13 10 10 5 4 0 

Watersnip 4 12 8 3 1 2 3 3 3 4 3 0 

Wulp 4 8 9 11 10 14 10 12 11 13 9 5 

Veldleeuwerik 7 25 5 8 15 10 7 16 11 12 6 6 

Gele 
Kwikstaart 1 0 3 8 11 10 8 26 22 23 22 21 

Graspieper 3 23 39 58 50 61 40 57 38 48 22 9 

                          

                          

Totaal 517 1407 1149 1160 1213 1181 1074 1485 1366 1264 1158 968 

 
 
Hieronder de overzichtskaart van 2013 van heel Weststellingwerf: 
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Evaluatievond. 
 
Omdat het eerste concept CBP werd afgekeurd is er veel tijd gaan zitten in het aanpassen van de 
mozaïeken en het (gedeeltelijk) herschrijven van het CBP. Vanwege de tijdsdruk die daardoor 
ontstond maar ook vanwege de hogere kosten die de nieuwe werkwijze met zich mee brengen 
hebben we besloten om dit jaar één evaluatieavond te organiseren.  
Op 30 januari 2014 bent u welkom in het dorpshuis ’t Griffioentje te Oldelamer. 
Voor deze avond hebben we Wim Tijsen gevraagd om ons te vertellen over de tureluur. De tureluur is 
de enige vogel die in 2013 qua aantallen in Weststellingwerf vooruit is gegaan. Wat doen wij (bewust 
of onbewust) goed? En hoe kunnen we dit resultaat behouden en verder vergroten? 
We hopen u allemaal op deze avond te ontmoeten. Geeft u de datum alvast door aan uw nazorger en 
jager? Een persoonlijke uitnodiging wordt u nog toegestuurd. 
 
 
 
 

 
 

Altijd nieuwsgierig blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat: K. Witteveen  Pieter Stuyvesantweg 109 8479 HK Oldetrijne T 0561-499232 


