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Management samenvatting 
 

“Het beschermen van de meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats van Europa.”  

Om deze grote Europese doelstelling te realiseren wordt op kleine schaal overal in de Europese Unie 

gewerkt aan de bescherming van soorten in kleine of grotere natuurgebieden. Dit is de doelstelling van 

Natura 2000, een netwerk met aangewezen natuurlijke habitat typen en broed- en rustgebieden voor 

verscheidene soorten in Europa, opgesteld door de Europese Unie om de afname van biodiversiteit tegen te 

gaan en bedreigde soorten te beschermen. In deze natuur inclusieve gebieden spelen behalve natuur, ook 

activiteiten zoals recreatie, economie en landbouw een rol. De Groote Wielen is aangewezen als Natura 

2000 gebied in Friesland waarvoor in 2013 een beheerplan is opgesteld voor zes jaar. In deze evaluatie 

staat weergegeven hoe de natuur zich heeft ontwikkeld in verhouding tot de doelstelling die in het 

beheerplan is opgenomen.  

 

Om de status van de soorten in de Groote Wielen in beeld te brengen zijn de aantallen per soort of een 

index weergegeven. Daarnaast is ook de kwaliteit van de leefgebieden van de soort, maar ook welke beleid- 

en beheerontwikkelingen belangrijk zijn voor de bescherming van de doelsoorten in komende jaren.  

De habitatsoorten in het Natura 2000 gebied zijn de noordse woelmuis, de enige endemische 

zoogdiersoort in Nederland, de meervleermuis, een niet geliefde soort en daarom vaak vermeden of slecht 

onderzocht en de bittervoorn, een kleine zoetwatervis die beschermd wordt wegens gebrek aan kennis. 

Daarnaast zijn er de drie broedvogels porseleinhoen, kemphaan en rietzanger. Als laatste de vogels die het 

gebied als pleisterplaats gebruiken; de grutto, de ambassadeur van de verslechterende weidevogelstand, 

de smient en brandgans en kolgans die enerzijds beschermde soorten zijn en anderzijds bestreden moeten 

worden.  

 

De bescherming van de noordse woelmuis en het porseleinhoen vereisen beide een grondig onderzoek 

naar niet alleen het geschikt habitat maar ook de relatie tussen concurrentie en gebiedsgrootte, populatie 

dynamiek en een realistische voorspelling van de Groote Wielen als aangewezen gebied voor beide 

soorten. Om de meervleermuizen te beschermen is voornamelijk actie buiten de Groote Wielen nodig, maar 

aanvullend kan de kwaliteit van de Wielen als foerageergebied getoetst worden. De bittervoorn is nog 

weinig over bekend, hoewel een eDNA onderzoek binnenkort de verspreiding van de soort in kaart kan 

brengen. De rietzanger lijkt het ondanks fluctuaties in broedparen goed te doen en de kemphaan gebruikt 

het gebied steeds meer als pleisterplaats. De beide ganzen en smient groeien in aantallen, zowel buiten als 

binnen de Groote Wielen en ook de grutto gebruikt in het voorjaar de polders als pleisterplaats. De 

afwezigheid van broedende kemphanen is voornamelijk een gevolg van de (inter)nationale trend van beide 

soorten en niet het gevolg van beheer. Voor het porseleinhoen echter heeft het gebied (potentieel) geschikt 

habitat en is de kans dat de soort hier weer gaat broeden groot, met behulp van het juiste beheer. 
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Afkortingen- en begrippenlijst 
 
TBO = Terrein Beherende Organisatie 

Wnb = Wet natuurbescherming 

VR = Vogelrichtlijn  

HR = Habitatrichtlijn 

IPO = Interprovinciaal overleg 

SVI = Staat van Instandhouding 

LNV = Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

PEEN = Het Pan-Europees Ecologisch Netwerk 

NNN = Natuur Netwerk Nederland 

IPO = Interprovinciaal Overleg 

NDFF = Nationale Databank Flora & Fauna 

N2000 = Natura 2000 

NAP = Normaal Amsterdams Peil 

NEM = Netwerk Ecologische monitoring 

BMP = Broedvogel Monitoring Project 

PAS = Programma Aanpak Stikstof. In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers 

samen. Er worden herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een 

overbelasting van stikstof 

 

BIJ12 = Uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en ondersteunt op het gebied van o.a. natuurbeleid 

Aerius = Rekeninstrument voor de leefomgeving 

eDNA = Environmental DNA is een nieuwe methode om de aanwezigheid van soorten in een water aan te 

tonen. De methode is gebaseerd op het feit dat alle in het water levende dieren via feces, huidcellen en 

urine DNA in het water achter laten 

STOWA = Het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland 

RAVON = Een kennisorganisatie die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende 

amfibieën, reptielen en vissen 

Sovon = Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek uit ten 

behoeve van beheer, beleid en wetenschap 
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Hoofdstuk 1. Inleiding  
 

1.1 Inleiding en uitdaging 
Het Natura 2000 is een Europees netwerk voor beschermde gebieden welk is opgesteld naar aanleiding 

van de afname in biodiversiteit in Europa (zie kader Natura 2000). Afname van biodiversiteit is een 

probleem dat zich wereldwijd aandient (ministerie van LNV). Met 18% van het Europees landgebied en 

bijna 6% Europees marine gebied is Natura 2000 het grootste netwerk met beschermde natuurgebieden 

voor waardevolle en bedreigde plant- en diersoorten ter wereld.  

 

De minister van LNV is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een gebied als Natura 2000 gebied. Dit 

wordt formeel gedaan met het aanwijzingsbesluit. In een aanwijzingsbesluit staat de aanwijzing van een 

gebied als Natura 2000 gebied onder Nederlandse wetgeving. Nederland heeft ervoor gekozen om als 

positieve instandhoudingsmaatregel een beheerplan op te stellen voor een periode van zes jaar. Om 

sturing te geven bij het opstellen van deze beheerplannen is in 2006 door het ministerie van LNV het 

Natura 2000 doelendocument opgesteld. In het beheerplan worden de doelstellingen uit het 

aanwijzingsbesluit verder uitgewerkt in omvang ruimte en tijd, wat resulteert in instandhoudings- en 

uitbreidingsdoelstellingen. Het beheerplan wordt in het algemeen opgesteld door betrokken overheden en 

andere belanghebbende partijen waarbij nauw overleg plaatsvindt. Daarnaast worden in het beheerplan de 

maatregelen en monitoring en de uitvoering daarvan beschreven om de instandhouding- en 

uitbreidingsdoelstellingen te realiseren (Broekmeyer & Pleijte 2015). 

 

Aan het eind van de beheerplanperiode moet het beheerplan worden geëvalueerd voorafgaand aan het 

opstellen van het volgende beheerplan. Het analyseren van de monitoringsgegevens, beoordeling van de 

gegevens, doelen en maatregelen in het beheerplan en het schrijven van een advies wordt uitgevoerd aan 

de hand van ondersteunende informatie of hulp van het Natura 2000 team (Beheerplan Groote Wielen, 

2013).  
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Natura 2000 

De Europese Vogel- (1979) en Habitatrichtlijn (1992) (Hierna VR; HR; VHR) (Richtlijn 79/409/EEG; Richtlijn 

92/43/EEG) zijn door de Europese Unie opgesteld met als doel om de biodiversiteit in stand te houden en 

duurzaam gebruik van de natuur te waarborgen. Europese lidstaten zijn volgens deze richtlijnen verplicht 

om specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) te beschermen. De VR is gericht op de 

bescherming van in het wild levende broed- en trekvogels en de HR is gericht op de bescherming van 

plantensoorten en diersoorten anders dan vogels. Beide richtlijnen bevatten gebieds- en soort 

beschermende componenten. Om de biodiversiteitsdoelstelling te waarborgen dienen de Europese 

lidstaten beschermde gebieden aan te wijzen voor de vogelsoorten en hun habitat genoemd in bijlage I van 

de VR en habitattypen en soorten genoemd in bijlage I en II van de HR. Daarbij moeten de lidstaten 

specifiek natuurbeleid- en beheer voor deze gebieden opstellen met gepaste maatregelen om de 

biodiversiteit te bevorderen. De HR schrijft voor dat de beschermingszones een samenhangend Europees 

ecologisch netwerk vormen: het Natura 2000 netwerk (Europa Nu, 2018). 

 

Om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen, is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij 

(LNV) in 1990 de ‘Ecologische Hoofd Structuur’ (EHS) (tegenwoordig het Natuur Netwerk Nederland (NNN)) 

geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan. Het NNN is een samenhangend netwerk van natuurgebieden 

waarbij natuurgebieden met elkaar worden verbonden door tussenliggende (landbouw)grond te verwerven 

en beheren. Samen met natuurgebieden in andere Europese lidstaten dient het NNN het Pan-Europees 

Ecologisch Netwerk (PEEN) te vormen. De huidige Nederlandse Natura 2000 gebieden omvatten een 

oppervlakte van ongeveer 2 miljoen hectare waarvan 83% bestaat uit openwater en kustwater (CLO 2017). 

Het grootste deel van de Natura 2000 gebieden valt onder het NNN. 

 

Natura 2000 is een netwerk met aangewezen natuurlijke habitattypen en broed- en rustgebieden voor 

verscheidene soorten in Europa, opgesteld door de Europese Unie om de afname van biodiversiteit tegen te 

gaan en bedreigde soorten te beschermen. Natuurbescherming wordt in Europees verband geregeld omdat 

de effectiviteit van natuurbescherming lager is wanneer natuur per land wordt beheerd, gezien het feit dat 

dieren en planten geen rekening houden met grenzen. Alle EU lidstaten wijzen gebieden aan die belangrijk 

zijn voor vogel- en habitatsoorten en onder de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn vallen. Deze natuurgebieden 

zijn ofwel volledig bestemd voor natuur of natuurinclusieve gebieden. In deze natuurinclusieve gebieden 

spelen behalve natuur, activiteiten zoals recreatie, economie en landbouw een rol (Europa Nu, 2018). In 

het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn in Nederland gebieden aangewezen als Natura 2000-

gebied. Ruim 160 van de N2000-gebieden liggen in Nederland, waarvan 20 deels of geheel in de provincie 

Fryslân. Voor elk gebied moet een beheerplan worden opgesteld, welke geldt voor een beheerperiode van 

zes jaar (ministerie van LNV). In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn in Nederland gebieden 

aangewezen als Natura 2000-gebied (voorheen ook wel Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied 

genoemd). Voor elk gebied geldt een afzonderlijk aanwijzingsbesluit waarin het gebied wordt begrensd en 

waarin de instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgelegd (Europa Nu, 2018).  

 

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit is in 2010 opgegaan in het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (inmiddels Economische Zaken) en heeft op 30 december 

2010 het gebied de Groote Wielen definitief aangewezen als Natura 2000-gebied, als beschermingszone 

onder de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie rapport 2010). 

Het ministerie van Economische Zaken was voor de Groote Wielen voortouwnemer en verantwoordelijk voor 

het opstellen van het beheerplan, maar door het Decentralisatieakkoord Natuur in 2011 werden de 

Provincies verantwoordelijk voor de realisatie van de N2000-doelstellingen. De Europese Commissie draagt 

financieel bij aan de verwezenlijking van dit netwerk van natuurgebieden via diverse subsidies, zoals het 

LIFE-fonds (Europa Nu, 2018). Dit fonds is de opvolger van Life+ voor de periode 2014-2020 en heeft als 

doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een beter milieubeleid . Tevens wil het 

praktijken ontwikkelen om biodiversiteitsverlies te stoppen en ecosystemen te herstellen. 

 

 

1.2 Motivatie  
Het evalueren van het huidige beheerplan of het voorbereiden van een volledige evaluatie van het huidige 

beheerplan zal bijdragen aan de geplande evaluaties van beheerplannen van andere Natura 2000 

gebieden. Het resultaat van deze stage zal een opzet zijn om mee verder te werken of gebruiken. De 

analyse van monitoringsgegevens, evaluatie en het advies kunnen mogelijk volgende planevaluaties op 

gang helpen.  

 

https://www.europa-nu.nl/id/vg8xdjeo1zoj/europese_commissie_ec
https://www.europa-nu.nl/id/vjb6jvmqocsa/financieringsinstrument_voor_het_milieu
https://www.europa-nu.nl/id/vh94gmulq9zr/life
https://www.europa-nu.nl/id/vg9pjk198axu/milieubeleid
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1.3 Formeel kader 
De stage vond plaats in de periode van 08-01-18 tot 04-07-18 en duurt 26 weken. De stage vond plaats in 

de context van het masterprogramma Ecologie & Evolutie, specialisatie Science, Business & Policy aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Doel van deze stage is integratie van economische en management aspecten 

met wetenschappelijke kennis in een project dat bestaat dat voor 30% wetenschappelijke aspecten en 

70% beleidsaspecten bestaat. Het eindproduct is een advies en aanbeveling. Als onderdeel van de stage, 

werkt de stagiair aan de voorbereiding van de werkelijke implementatie. In het stageverslag wordt hier 

rekening mee gehouden. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de begeleiding; de stagebegeleider, bèta-

begeleider en SBP-begeleider. 

 

Organisatie 

In de Provincie Fryslân is het team Natura 2000 (N2000) samengesteld onder de opgave natuur, water en 

bodem (portfolio natuurlijk kapitaal). De voornaamste taken van het N2000 team zijn het opstellen en 

deels uitvoeren van N2000 beheerplannen van 20 natuurgebieden in Friesland. De Provincie is niet de 

eigenaar van de natuurgebieden, dat zijn in de meeste gevallen natuurorganisaties zoals It Fryske Gea of 

Staatsbosbeheer, ook wel terrein beherende organisaties (TBO’s) genoemd. De eigenaar neemt het 

grootste deel van de uitvoering voor zijn rekening. Het Natura 2000 team bestaat uit een team met 

beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers, ecologen en projectleiders waarvan één overkoepelende 

projectleider voor alle Natura 2000 gebieden. De Provincie heeft in december 2013 een beheerplan 

vastgesteld voor de Groote Wielen, in samenwerking met de eigenaar van het gebied (It Fryske Gea), 

ondernemers, omwonenden, diverse overheden en andere belanghebbenden. 

 
Tabel 1.1. Begeleiding. 

Naam Instituut  Functie  Rol in begeleiding 

Ing. P. (Petra) 

Wassenaar MSc 
Provincie Fryslân 

Projectleider Natura 

2000 
Stagebegeleider 

Prof. dr. ir. C. 

(Chris) Smit 
Rijksuniversiteit Groningen 

Adjunct hoogleraar 

Ecologie en 

Natuurbeheer 

RUG docent  

Drs. M.R. (Michiel) 

Berger 

Rijksuniversiteit Groningen, 

Professionele Training ‘Science, 

Business & Policy’ 

Onderwijscoördinator 

Energie en 

Milieuwetenschappen 

SBP docent  

Ir. J.M. (Hanneke) 

Godthelp MSc 
Provincie Fryslân 

Uitvoerend 

projectleider Groote 

Wielen 

Begeleiding 

 

Beheerplan  

De overkoepelende motivatie van het N2000-project is het tegengaan van de afnemende biodiversiteit in 

Nederland en natuurontwikkeling. De Europese Commissie heeft begeleidende documenten bij de HR en 

VR opgesteld, welke lidstaten kunnen gebruiken voor een goed beheer van de N2000-gebieden (Europese 

Commissie, 2018). De Provincie Fryslân is met It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de maatregelen die zijn opgenomen in de N2000 beheerplannen die zijn opgesteld voor een 

periode van zes jaar, samen vormen zij het uitvoeringsteam van de Groote Wielen. 

 

Het beheerplan van de Groote Wielen is in december 2013 vastgesteld en loopt tot december 2019. Aan 

het eind van de beheerperiode zal aan de hand van een evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen 

het huidige beheerplan worden aangepast voor het ingaan van de volgende beheerperiode. Het project 

dient als controle of de instandhoudings- en uitbreidingsdoelstellingen die moeten zorgen voor het 

herstellen of behouden van de biodiversiteit worden gehaald. Als voorbereiding voor het opstellen van een 

nieuw beheerplan is een eerste evaluatie van het huidige beheerplan van de Groote Wielen nodig. Het 

Interprovinciaal Overleg (IPO) (IPO, 2015), een organisatie de belangen van de provincies behartigt in de 

Europese Unie en het kabinet, noemt in een voortgangsrapportage over natuur in Nederland dat veel 

beheerplannen van start zijn gegaan in 2016, waardoor er nog geen algemeen protocol voor Natura 2000 

beheerplannen bestaat. De beheerplanperiode van de Groote Wielen is de eerste in Friesland die afloopt, 

waardoor een eerste opzet voor de komende evaluaties nuttig is voor het aanpassen van andere 

beheerplannen. Aan de hand van een evaluatie wordt het huidige beheerplan van de Groote Wielen 

verlengd, aangepast of volledig vernieuwd (IPO, 2015). Vanuit de provincie is de Natura 2000 projectleider 

en de uitvoerende projectleider van de Groote Wielen betrokken en daarnaast zijn diverse 

beleidsmedewerkers en ecologen betrokken bij het natuurgebied. Daarnaast zijn de eerdergenoemde 
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externe actoren betrokken bij het project: natuurorganisaties, pachters, ondernemers, omwonenden, 

diverse overheden en andere belanghebbenden. 

 

  



12 
 

1.4 Vraagstelling 
De evaluatie houdt zich bezig met de hoofdvraag: 

 

 Zijn of worden de instandhoudingdoelstellingen gehaald voor het einde van de beheerperiode?  

Hiervoor wordt naar de staat van instandhouding van de instandhoudingsdoelstellingen gekeken 

en de uitvoering en het effect van de maatregelen op de instandhoudingsdoelen. Daarnaast wordt 

gekeken of het monitoringsprogramma genoeg gegevens oplevert om te oordelen over de staat 

van instandhouding.  

 

Daarnaast is gekeken naar hoe deze evaluatie kan bijdragen ter voorbereiding op de tweede 

beheerplannen andere N2000 beheerplannen door aan het eind van de evaluatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

 Wat is nodig voor het opstellen van het beheerplan voor de tweede periode? 

Het doel is om met de evaluatie van het beheerplan van de Groote Wielen invulling te geven aan 

het opstellen van het beheerplan voor de tweede beheerplanperiode in 2019 

 

 Hoe kan deze evaluatie bijdragen aan evaluaties van N2000 gebieden in het algemeen?  

De analyse van monitoringsgegevens, evaluatie en het advies kunnen mogelijk volgende 

planevaluaties op gang helpen.  

 

1.5 Onderzoeksmethode 
 

Literatuuronderzoek 

Aan de hand van bestaande wetenschappelijke literatuur is een beeld van het gebied en de doelsoorten 

geschetst, waaronder de ecologie en trend van de doelsoorten. De literatuur bestaat voornamelijk uit 

rapporten, beheerplannen en verslagen van overheidsinstanties, natuurorganisaties en onderzoeks- en 

adviesbureaus. De rapporten zijn gebruikt om het beleid en uitvoeringsprogramma van de Groote Wielen te 

beschrijven en te leren van andere gebieden en instanties. Daarnaast zijn aanvullend via de digitale 

bibliotheek van rijksuniversiteit Groningen artikelen gezocht om per soort de trend (aantallen van 

doelsoorten over tijd) in Friesland, Nederland en op internationaal niveau te beschrijven.  

 

Inventarisaties van bronnen en gegevens 

Om de staat van instandhouding van de doelsoorten in de Groote Wielen te evalueren zijn de aantallen per 

soort of een index ervan weergegeven. Hiervoor is eerst er een inventarisatie van potentiële bronnen 

uitgevoerd die aantallengegevens van de doelsoorten van de afgelopen jaren kunnen leveren, gevolgd door 

een inventarisatie van de gegevens verkregen uit bronnen. De Nationale Databank voor Flora en Fauna 

(NDFF) en waarneming.nl zijn de twee bronnen waar de aantallen van de doelsoorten vandaan komt. Op de 

NDFF worden de tellingen van de telmeetnetten opgezet door Sovon ingevoerd. Het gaat hierbij om 

maandelijkse tellingen door vrijwilligers die bij een meetnet zijn aangesloten. Waarneming.nl is een website 

met mobiele applicaties waar hobbyisten hun waarnemingen kunnen doorgeven. Deze laatste tellingen 

worden niet volgens een consistent protocol uitgevoerd zoals in de meetnetten van Sovon. In dit onderzoek 

is getracht beide tellingen te combineren door dubbele tellingen te verwijderen en alleen de tellingen van 

waarneming.nl die op andere data zijn geteld te gebruiken. De gegevens zijn in de analyse gebruikt om een 

beeld van verloop van de soorten over tijd te schetsen.  

 

Interviews 

Er zijn diverse interviews en overleggen gehouden met betrokkenen en deskundigen. In het bijzonder It 

Fryske Gea kon aanvullend op de verzamelde gegevens informatie leveren over de voortgang van de 

maatregelen en de doelsoorten. 

 

Statistische analyse  

Met de beschikbare monitoringsgegevens is een Poisson-regressie (log-lineaire regressie) gedaan met 

behulp van het pakket rTRIM in het statistische programma R Versie 1.0.44 (R Team 2016). rTRIM is 

geschikt voor de analyse van tellingen waar waarden ontbreken en wordt onder andere gebruikt door 

Sovon. Omdat in dit project naast de maandtellingen ook tellingen op andere dagen in de maand worden 

meegenomen kan rTRIM een grafische weergave geven van het aantallenverloop door op basis van de 

ingevoerde aantallen geschatte aantallen te modelleren en een groei index te berekenen. 

 



13 
 

 

1.6 Leeswijzer  
In hoofdstuk 1 zijn de achtergrond en aanleiding van het probleem gepresenteerd en in hoofdstuk 2 is het 

beheerplan en zijn functie beschreven. In hoofdstuk 3 is het desbetreffende natuurgebied beschreven aan 

de hand van soortbeschrijvingen en het verloop in aantallen van de doelsoorten over afgelopen jaren, 

landschapsbeschrijving en cultuurhistorie. In hoofdstuk 4 is de analyse van de 

instandhoudingsdoelstellingen beschreven en in hoofdstuk 5 de analyse van de monitoringsgegevens, 

maatregelen en actoren gepresenteerd. In hoofdstuk 6 zijn de resultaten geïntegreerd en bediscussieerd 

en in hoofdstuk 7 is hieruit een advies gegeven.  
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Hoofdstuk 2. Beheerplan 
 

Dit hoofdstuk beschrijft in het kort de algemene opzet en inhoud van een beheerplan, met als doel weer te 

geven waar rekening mee gehouden moet worden in een evaluatie en wat nodig is voordat een tweede 

beheerplan opgesteld kan worden. Voor een tweede beheerplan wordt het eerste beheerplan als format 

gebruikt en aangepast op de onderdelen die aanpassing vereisten naar aanleiding van een evaluatie. 

 

2.1 Algemene opzet beheerplan 
 

Functie 
Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming stelt dat er voor N2000 natuurgebieden een beheerplan moet worden 

opgesteld en dient als handleiding tijdens de beheerperiode. Een beheerperiode van een Natura 2000 

gebied beslaat 3 x 6 jaar. Per periode van 6 jaar wordt er een beheerplan opgesteld. 

 

Uitwerking van de instandhoudingsdoelstellingen- en maatregelen  

In een beheerplan staan de natuurwaarden beschreven en welke vereisten nodig zijn om instandhoudings- 

of verbeterdoelstellingen te realiseren. Het beheerplan beschrijft in details de maatregelen die vervolgens 

nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, het tijdsbestek en indien bekent het budget beschikbaar om 

deze doelstellingen te behalen. 

 

Kader voor de vergunningverlening 

Naast de maatregelen is een overzicht opgenomen van de bestaande activiteiten en gebruik in het gebied, 

zoals recreatie en natuurbeheer en welk effect dit op de natuurwaarden heeft.  
 

Toetsingskader voor de toekomstige activiteiten 

Een belangrijk functie van het beheerplan is een toetsingskader voor wanneer er nieuwe projecten gepland 

worden in en rondom de Groote Wielen. Een beheerplan bevat de stappen die ondernomen moeten worden 

om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. 

 

Indeling 
Algemene hoofdstukkenindeling Natura 2000 beheerplannen: 

H1. Inleiding 

 

H2. Instandhoudingsdoelstellingen 

 

H3. Ecologische gebiedsbeschrijving 

 

H4. Uitgangssituatie beleid en bestaande activiteiten 

 

H5. Instandhoudingsdoelstellingen in omvang ruimte en tijd 

 

H6. Toetsing bestaande activiteiten 

 

H7. Realisatie instandhoudingsdoelstellingen 

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden geschetst om aan de hand van maatregelen de 

instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. Voor een inhoudelijke beschrijving van de maatregelen zie 

appendix III. 

 

H8. Uitvoeringsprogramma 

Een van de onderdelen van het beheerplan is het monitoringsprogramma voor de beheerplanperiode van 

zes jaar. Het monitoringsprogramma is nodig om instandhoudingsdoelstellingen (verantwoordelijkheid van 

het Rijk) en de effecten van maatregelen (verantwoordelijkheid van de Provincie) te evalueren. 

 

H9. Sociaaleconomische paragraaf, richting geven en vergunningverlening 
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Procedure 
Tijdens het opstellen van een beheerplan zijn meerdere groepen gevormd, zoals de procesorganisatie, 

projectgroep, gebiedsgroep en themagroep. In de actorenanalyse later in dit rapport worden de taken van 

de groepen omschreven. 

2.2 Doelen beheerplan 

Kernopgaven  

In het N2000 kader zijn acht landschapstypen vastgesteld, waarvan voor elk type ‘kernopgaven’ zijn 

geformuleerd voor de daar voorkomende habitattypen, de landelijke betekenis van deze waarden en de 

verbeteropgaven en beïnvloedingsmogelijkheden. Deze kernopgaven omvatten de belangrijkste behoud- en 

herstelopgaven, prioriteiten en de overeenkomsten tussen verschillen in gebieden. Kernopgaven omvatten 

voornamelijk de habitattypen en soorten die onder druk staan en waarvoor de Nederlandse populatie of 

gebieden belangrijk zijn. 

 

De Groote Wielen valt onder de opgave Meren en Moerassen en omvat: “Behoud en herstel van 

samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het bijzonder voor grasetende watervogels en 

meervleermuizen. Herstel van het mozaïek van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel 

van de gradiënt van watertypen (inclusief brak) in het bijzonder in het deellandschap Laagveen” (Ministerie 

van LNV, 2006a). 

 

Ook heeft elk N2000-gebied kernopgaven toebedeeld gekregen waardoor ieder N2000-gebied op termijn 

een specifieke bijdrage levert aan de instandhouding van de Europese biodiversiteit. Hieronder de 

kernopgaven voor de Groote Wielen (zie tabel 2.1 voor overzicht kernopgave) 

 

Naar aanleiding van een advies van Taskforce Verdroging heeft de minister van LNV de provincies een lijst 

laten opstellen met gebieden waarin verdroging moeten worden aangepakt (TOP-lijst om het 

verdrogingsbeleid bij te staan). De Groote Wielen staat op deze lijst en voor een TOP-gebied met 

wateropgaven geldt dat dit uiterlijk in 2015 gerealiseerd moeten worden (Ministerie van LNV, 2007). 

 
Tabel 2.1. Kernopgaven (beheerplan de Groote Wielen, 2013). 

Kernopgaven  

Opgave landschappelijke samenhang en interne 

compleetheid (Meren en moerassen)  

Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en 

foerageergebieden in het bijzonder voor grasetende 

watervogels en meervleermuizen (de belangrijkste 

kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de Meervleermuis 

ligt vooral in gebouwen buiten de Natura 2000-gebieden).  

Herstel van mozaïek van verlandingsstadia van open water 

tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen (inclusief 

brak) vooral in het deellandschappen Laagveen.  

4.11  Plas-dras situaties  Plas-dras situaties voor smienten 

(A050) en broedvogels zoals 

porseleinhoen (A119) en kemphaan 

(A151) en noordse woelmuis (H1340).  

4.12  Overjarig riet  Herstel van grote oppervlakten/brede 

zones overjarig riet, inclusief waterriet, 

door herstel van natuurlijke 

peildynamiek en tegengaan verdroging 

voor de noordse woelmuis (H1340).  

4.16  Rui- en rustplaatsen  Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden 

voor ganzen.  

 

Instandhoudings- en uitbreidingsdoelstellingen 

In het aanwijzingsbesluit, vastgesteld door het ministerie van LNV (2006), wordt aangegeven waarom het 

gebied is uitgekozen, voor welke habitattypen en/of soorten het gebied is aangewezen, welke 

instandhoudingsdoelstellingen er gelden en wat de begrenzing van het gebied is. Per doelsoort is 

uitgewerkt of de kwaliteit van het gebied en de populatiegrootte voldoende is, of dat er verbetering nodig is. 

Tabel 2.2 geeft overzicht van alle instandhoudings- en uitbreidingsdoelstellingen en de bijbehorende 

kernopgaven.  
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Tabel 2.2. Instandhoudings- en uitbreidingsdoelstellingen en relatieve bijdrage van de Groote Wielen aan landelijk populatie en belang 

Nederlandse populatie (Beheerplan Groote Wielen, 2013). 

 SVI Doelstelling  

Oppervlak  

Leefgebied 

Doelstelli

ng 

Kwaliteit 

Leefgebi

ed 

Doelstelling 

Populatie- 

grootte 

Doelstelling 

Draagkracht  

Aantal 

vogels 

Doelstelling  

Draagkracht 

Aantal paren 

Kernop

gaven 

Rel. bijdrage 

Groote 

Wielen aan 

Nederlandse 

populatie 

Rel. belang 

Nederlandse 

populatie 

Instandhoudingsdoelstellingen  

Habitatsoorten 

Bittervoorn 

(H1134) 

- = = =    < 2% Zeer groot 

Meervleermuis 

(H1318) 

- = = =    < 2% Zeer groot 

*Noordse 

woelmuis 

(H1340) 

-- > > =   4.11, 

4.12, W 

2 - 15% Zeer groot 

Broedvogels 

Porseleinhoen 

(A119) 

-- = =   4 4.11 < 2% Groot 

Kemphaan(A1

51) 

-- > >   10 4.11 < 2% Aanzienlijk 

Rietzanger(A29

5) 

- = =   220  < 2% Groot 

Niet-broedvogels 

Kolgans(A041) + = =  13900  4.16 2 – 15% (o.a. 

slaapplaatsf

unctie) 

Zeer groot 

Brandgans(A0

45) 

+ = =  11800  4.16 2 – 15% (o.a. 

slaapplaatsf

unctie) 

Zeer groot 

Smient(A050) + = =  1300  4.11 < 2% (o.a. 

slaapplaatsf

unctie en 

foerageergeb

ied) 

Zeer groot 

Grutto(A156) -- = =  670   < 2% (o.a. 

slaapplaatsf

unctie) 

Zeer groot 

Legenda   

W Kernopgave met wateropgave 

SVI 

landelijk 

Landelijke staat van instandhouding (--zeer ongunstig; - matig ongunstig; + gunstig) 

= Behoudsdoelstelling 

> Verbeter- of uitbreidingdoelstelling 

= (<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft ‘ten gunste van’ formulering 
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Hoofdstuk 3. Instandhoudingsdoelstellingen  
 

In dit hoofdstuk worden de abiotische en biotische kenmerken van het natuurgebied de Groote Wielen 

beschreven. Allereerst een beschrijving van het gebied aan de hand van het landschap en de 

cultuurhistorie en vervolgens de doelsoorten; drie habitatsoorten, zeven drie broedvogelsoorten en vier 

niet-broedvogelsoorten. 

 

In de evaluatie staat weergegeven hoe de natuur zich heeft ontwikkeld in verhouding tot de 

instandhoudingsdoelstelling die in het beheerplan is opgenomen. De criteria die hiervoor gebruikt worden 

zijn de aantallen per soort of een index hiervan om de stijging of daling weer te geven en de kwaliteit van 

de leefgebieden van de soort. 

 

In de Groote Wielen moet de kwaliteit van het leefgebied van de meervleermuis, de bittervoorn en de 

noordse woelmuis behouden of verbeterd worden. Daarnaast moet in het gebied voldoende leefgebied 

hebben voor de broedparen van de kemphaan, het porseleinhoen en de rietzanger. Als laatste moeten er in 

de winter en het voorjaar voldoende slaap- en foerageerplaatsen zijn voor de kolgans, de brandgans, de 

smient en de grutto. De bijdrage van de Groote Wielen aan de Nederlandse populatie noordse woelmuizen 

is hoog, wat noordse woelmuis tot een prioritaire soort maakt (Provincie Fryslân, 2013).  

 

3.1 Gebiedsbeschrijving 
Het door It Fryske Gea beheerde deel van het totale gebied is een natuurgebied van grote betekenis. Dat 

blijkt allereerst uit het feit dat het is aangewezen als Natura 2000-gebied. De belangrijkste doelstelling van 

het gebied is het onderdak bieden aan wintervogels, broedvogels en doortrekkers. Maar ook voor de 

vegetatie en enkele speciale diersoorten, zoals de Noordse woelmuis en de Meervleermuis, is het van groot 

belang. Ondanks dat er geen habitattypen zijn aangewezen voor bescherming in de Groote Wielen is het 

leefgebied van de doelsoorten wel van belang. Welke vegetatie of grond geschikt zijn voor de soorten komt 

terug in de soortbeschrijvingen later in dit hoofdstuk.  

 

In Nederland liggen de Natura 2000-gebieden grotendeels binnen het Natuurnetwerk Nederland. Zoals 

eerder genoemd is de Groote Wielen volledig onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Het 

noordoostelijke deel van deze Natte as loopt van de Groote Wielen helemaal door naar het Lauwersmeer 

(CLO, 2017) (zie figuur 3.1 en 3.2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1. Het noordoostelijke deel van het Natuur Netwerk Nederland waar Groote Wielen aan verbonden is. 
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Figuur 3.2. Overzichtskaart Natura 2000 gebieden in Noord-Nederland. Nummer 9 geeft de locatie van de Groote Wielen aan. 

 

3.1.1 Cultuurhistorie 
Het Natura 2000-gebied De Groote Wielen is het noordelijke deel van het laaggelegen veengebied in 

Midden Fryslân en is een overgangszone van Pleistocene zandgronden van de Friese Wouden in het oosten 

naar veen en zee-kleigronden uit het Holoceen in het westen.  

 

Rond 900 werd dit gebied vanaf de kleigronden in cultuur genomen. Het veen werd ontwaterd door lange 

afwateringskanaaltjes die vanuit de kleistreken het hoogveen in werden gegraven. Waarna op de inmiddels 

drooggelegde gronden aanvankelijk voor akkerbouw en veeteelt werden gebruikt. De wateren Grutte 

Wielen, Houtwiel en Sierdswiel zijn ontstaan door ontwatering van het veen, erosie, teelt van gewassen en 

de blootstelling van het hoogveen aan de lucht resulteerde tot een daling van het veen (Schroor, 2010). Als 

gevolg van de inklinking van het veen, daalde het maaiveld. Het Wielengebied vormde de westelijke helling 

en overgang naar het kleigebied van een veenkoepel (zoals eerder beschreven), die veranderde in een 

veendobbe. Erosie door wind en water kregen vanaf de 12de eeuw vat op de streek waardoor er in de 

dobbe tussen het zand en klei de huidige plassen zijn ontstaan, dit zijn de huidige Wielen 

(Wordingsgeschiedenis Fryslân, 2009; Schroor 2010).  

 

3.1.2 Landschap 
Het Natura 2000-gebied Groote Wielen ligt in de provincie Fryslân deels in de gemeente Leeuwarden en 

deels in de gemeente Tytsjerksteradiel en heeft een oppervlakte van 609 hectare. Zuidelijk wordt het 

gebied begrensd door de wateren Wielshals en Grutte Wielen en de provinciale weg N355. Om het gebied 

liggen de dorpen Tytsjerk en Gytsjerk en de stad Leeuwarden. Het gebied zelf bestaat uit de Binnemiede- 

en Weeshûspolder, polder De Warren, de Ryptsjerksterpolder, polder Wielsicht, polder Op Toutenburg, de 

moeraslanden Kondyken, Gelte Herne, Regente Petten, Koekoekspetten en Koekoekslân en de wateren de 

Ryd, Koaiboutfeart, Sierdswiel, Houtwiel, Grutte Wielen en de Ryptsjerkster Feart (figuur 3.3). Het Groote 

Wielengebied is een open gebied met wateren en graslanden. Kleine stukken in dit landschap bestaan uit 

rietlanden en moerassen. De bosjes rondom de twee eendenkooien, de Kobbekoai en Buismanskooi, 

vallen op als onderbreking van de openheid. Ten westen van het Groote Wielengebied wordt het open 

landschap voortgezet in de vorm van graslanden. De bebouwing van Leeuwarden verstoort daar deels de 

openheid (Schroor, 2010).  
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Figuur 3.3. Begrenzing van het N2000 natuurgebied de Groote Wielen 

 

Waterpeilen 

De Groote Wielen is verdeeld in winterpolders, zomerpolders en boezemland. Winterpolders worden het 

hele jaar bemalen, in de zomerpolders wordt alleen in het groeiseizoen bemalen (1 april-1 november). 

Water in het boezemland kan afstromen van en naar de boezem. Het oppervlaktewaterbeheer is een 

belangrijke sturende factor voor de ontwikkeling van het gebied. De kwaliteit van het oppervlaktewater in 

de Groote Wielen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd (Wordingsgeschiedenis Fryslân, 2009; Schroor 

2010). 

 

Bij het peilbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen zomer- (alleen ’s zomers bemalen) en winterpolders 

(jaarrond bemalen) en de boezem. De winterpolders in de Groote Wielen zijn de Binnemiedepolder en de 

Weeshuispolder, het oostelijke deel van de Ryptsjerksterpolder, Polder Wielsicht en het zuidelijke deel van 

Polder op Toutenburg. Het streefpeilen liggen tussen de -0,80 en -1,4 meter NAP (It Fryske Gea, 2018).  

 

De boezemwateren (Grutte Wielen, Sierdswiel, Houtwiel, Ryd) zijn onderdeel van de Friese Boezem die 

jaarrond een vast peil heeft van -0,52 meter NAP, waar af en toe van kan worden afgeweken. In het 

beheerplan zijn de waterhuishoudkundige inrichting en waterpeilen verwerkt in de maatregelen (hoofdstuk 

5) (It Fryske Gea, 2015) (It Fryske Gea, 2018). 
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3.2 Aangewezen habitatsoorten voor Groote Wielen 
In de volgende paragraaf worden de ecologie en trend van doelsoorten in het Natura 2000-gebied 

beschreven. Voor een gedetailleerde ecologische beschrijving van de doelsoorten zie appendix I.  

 

3.2.1 Bittervoorn 
De bittervoorn (Rhodeus amarus) is een zoetwatervis behorend tot de familie van de karpers (Cyprinidae). 

In de Groote Wielen komt bittervoorn in enkele opvaarten (een kanaal dat min of meer haaks op een ander 

kanaal staat) van de Binnemiede- en de Weeshûspolder voor, maar komt voornamelijk voor in enkele 

boezemsloten en opvaarten rond de plassen de Grutte Wielen en Sierdswiel. In de polders en moerassen is 

de soort weinig tot niet aangetroffen (Dijkshoorn, 2013).  

 

Trend 

De bittervoorn is in 2013 voor het laatst gemonitord, voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan 

van de Groote Wielen door Dirk Dijkshoorn als stageproject bij It Fryske Gea. Daarnaast is de soort 

halverwege mei 2013 waargenomen door RAVON (een kennisorganisatie die zich richt op de studie en 

bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen) in het kader van het 

meetprogramma zoetwatervissen, beek- en poldervissen (NDFF, 2018). Sindsdien zijn er geen gegevens 

bekend in de NDFF, maar een gebrek aan waarnemingen wil niet per definitie zeggen dat de soort ergens 

niet voorkomt. De habitat van de bittervoorn bestaat uit oeverzones grenzend aan open water en het 

onderzoek van Dijkshoorn toont aan dat de bittervoorn hier in de Groote Wielen ook gebruik van maakt.  

 
Figuur 3.2. Verspreiding Bittervoorn in de Groote Wielen (Dijkshoorn, 2013) 

 

3.2.2 Meervleermuis 
De meervleermuis (Myotis dasycneme), is een Noordwest Europese vleermuissoort. Het natuurgebied de 

Groote Wielen functioneert als foerageergebied, waar de vleermuizen boven het open water maar ook 

boven de graslanden en moerassen jagen. De kraamkolonies bevinden zich in dorpen en steden rondom 

de Groote Wielen (Schut et al., 2009).  

 

Trend  

De meervleermuis wordt niet consequent gemonitord in de Groote Wielen en er is op dit moment geen 

protocol voor monitoring in de Groote Wielen. Echter, dit betekent niet dat de soort helemaal niet 

gemonitord wordt. In een recent gepubliceerd onderzoek van Betweter (2018) in samenwerking met 

Ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga en in opdracht van Provincie Fryslân, werden populaties 

geïnventariseerd in verschillende Natura 2000 gebieden in Friesland. Meervleermuizen kolonies kunnen 

meerdere verblijfplaatsen bewonen in één gebied, bijvoorbeeld één gemeente. De Groote Wielen vallen 

onder de teleenheid Leeuwarden. De groepsgrootte van de kraamkolonie is sterk gedaald sinds 2005 

(Eindrapport Haarsma, 2018). Dit heeft voornamelijk te maken met het verdwijnen van geschikte 

verblijfplaatsen. Haarsma’s onderzoek laat zien dat elke nacht circa 33% van de kraamkolonie in 

Leeuwarden naar de Groote Wielen vliegt om te foerageren. 
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3.2.3 Noordse Woelmuis 
De Nederlandse ondersoort van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) is de enige 

endemische zoogdiersoort in Nederland en komt nergens anders in de wereld voor. Het belang van de 

Nederlandse populatie is groot en daarmee het voorkomen in de Groote Wielen ook. Een bedreiging is 

concurrentie met andere soorten twee andere Microtus-soorten, de veldmuis (Microtus arvalis) en de 

aardmuis (Microtus agrestis). De veldmuis geeft de voorkeur aan droge grasvegetaties en de aardmuis licht 

verdrogend riet- en ruigtevegetaties. Door versnippering van de leefgebieden van de noordse woelmuis 

verminderen de uitwisselingsmogelijkheden tussen populaties met als gevolg een grotere uitstervingkans 

door inteelt en andere oorzaken (Beemster et al., 2018, Provincie Fryslân, 2013).  

 

3.3 Vogelsoorten (broedvogels) 
 

3.3.1 Porseleinhoen 
De soort is broedvogel van West-Europa tot ver in West-Azië en overwintert in Afrika en Pakistan. In de 

Groote Wielen broeden jaarlijks 1 tot 5 broedparen van het porseleinhoen (Porzana porzana) in de 

rietmoerassen rondom de Ryptsjerkster Feart (Beheerplan Groote Wielen, 2013). De staat van 

instandhouding van het porseleinhoen omdat de waterhuishouding van het weidevogelgebied niet gunstig 

is, er een gebrek is aan jonge verlandingsstadia en een toename aan verruiging in het moerasgebied. De 

doelstelling is het behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van minimaal 4 paren. Doordat de jonge verlandingsstadia nagenoeg ontbreken en het huidige 

areaal moeras verruigt en verbost, zal het gebied in de toekomst minder aantrekkelijk worden voor het 

porseleinhoen. Verder is niet uitgesloten dat er verstoring optreedt (Beheerplan Groote Wielen, 2013). 

 

Trend  

Tijdens de broedvogel tellingen door Sovon (NEM) zijn in 2014 twee territoria van porseleinhoenen 

vastgesteld. In 2011 is een roepende porseleinhoen waargenomen en in 2014 drie roepende (NDFF, 

2018). In 2016 is het peil in een kleine gebied in de Groote Wielen met 60 cm verhoogd waarna er niet 

lang daarna een roepende porseleinhoen werd gehoord, maar er is geen territorium vastgesteld sindsdien 

(Interview Albert Wester, 2018). In winter van 2017/2018 zijn maatregelen uitgevoerd in Regente Petten 

(weghalen verruiging en vernatten tot plas-dras). Wellicht kan ook de noordse woelmuis hier van profiteren. 

 

3.3.2 Kemphaan 
De kemphaan (Philomachus pugnax) is sinds 1999 niet meer als broedvogel in de Groote Wielen 

aangetroffen, terwijl de draagkracht van het gebied 10 broedparen is. Dit heeft te maken met de algemene 

sterk dalende trend van de Kemphaan en met een tekort aan geschikt broedhabitat. Inmiddels is er in het 

voorjaar van 2016 een broedend vrouwtje waargenomen, wat kan duiden op een geschikt broedbiotoop. 

De staat van instandhouding van de kemphaan is minder goed vanwege dezelfde redenen als het 

porseleinhoen (Beheerplan Groote Wielen, 2013). Ook is bekend dat kemphanen die broeden en pleisteren 

rond plas-dras gebieden, onlangs grootschalig zijn verspreid richting het oosten, van de Europese 

broedrange naar de Aziatische of Arctische. Vermoedelijk een gevolg van de verslechtering van de 

ecologische condities van de broedgebieden in Nederland en/of van klimatologische omstandigheden 

(Verkuil et al 2012).  

 

Trend 

Vogeltellingen laten zien dat de kemphaan de afgelopen vier jaar steeds vaker pleisterend of foeragerend 

word waargenomen in de Groote Wielen (figuur 3.4). It Fryske Gea ziet de kemphaan steeds regelmatiger 

het plas-dras gebied in de Binnemiedepolder als baltsplek gebruiken. Meerdere achtervolgingsvluchten zijn 

waargenomen en de kemphanen blijven langer op dezelfde plek blijven zitten. In de Binnemiedepolder en 

Weeshûspolder lijken het aantal weidevogels te stijgen, maar in de Ryptsjerksterpolder verblijven echter 

weer minder weidevogels (Interview Albert Wester, 2018). Ondanks dat de kemphaan steeds vaker 

baltsend wordt waargenomen op de plas-dras in de Binnemiedepolder is dit niet terug te zien in de 

gegevens (figuur 3.5). 
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Figuur 3.5. Verspreiding van de kemphaan in de Groote Wielen 2008-2017. 

 

3.3.3 Rietzanger  
De Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) is al vele jaren een veelvoorkomende broedvogel in de 

Groote Wielen. De rietkragen langs de lange oevers van de Grutte Wielen, Houtwiel en Sierdswiel vormen al 

lange tijd een geschikt broedbiotoop voor de rietzanger. Er is geen reden om aan te nemen dat het 

broedbiotoop af zal nemen (Provincie Fryslân, 2013). De doelstelling voor de rietzanger is het behoud van 

de omvang en de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van tenminste 220 

paren. 

 

Trend 

Rietzanger 

De tellingen uit de NDFF laten een lichte daling in het aantal rietzangerterritoria vanaf 2015 zien (figuur 

3.6). De daling tussen de jaren is vaak het gevolg van schommelingen tussen de jaren. Vanwege het 

succes van de rietzanger het laatste decennia moet er rekening mee worden gehouden dat er onvoldoende 

gemonitord is. Daarnaast lijkt het aantal rietzangers in 2011 bijna verdubbeld te zijn. De 

verspreidingsanalyse laat zien dat de oevers van de Ryd een stabiele broedplek vormt voor de Rietzanger. 
 

 
Figuur 3.6. Verspreiding van de rietzanger in de Groote Wielen 2008-2017. 
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3.4 Vogelsoorten (niet-broedvogels) 
 

3.4.1 Kolgans 
Kolganzen (Anser albifrons) gebruiken in de Groote Wielen de Ryptsjerksterpolder en de Warren als 

slaapplaats en eventueel de meren wanneer de polders bevroren zijn. Het leefgebied in de Groote Wielen is 

vastgesteld op een draagkracht van 13.900 kolganzen. Het streven is om de draagkracht te behouden. 

Door eventuele maatregelen voor de noordse woelmuis en porseleinhoen kan de omvang van 

slaapgebieden afnemen (Provincie Fryslân, 2013). 

 

Trend 

Kolgans 

Voor de kolgans lijken de doelen te worden behaald als er wordt gekeken naar de doelstelling. Er zijn 

voldoende slaap en foerageerplaatsen aanwezig, al verschilt het per seizoen in hoeverre gebruik wordt 

gemaakt van de Groote Wielen als rust- en ruiplaats. 

 

Overdag pleisteren de kol- en brandganzen op de Binnemiedepolder of buiten de Grutte Wielen. De ganzen 

slapen regelmatig op de onder water staande Ryptsjerksterzomerpolder. De kolgans lijkt stabiele aantallen 

aan te houden vanaf 2013 en de brandgans komen er ook iets meer bij, dit is gebaseerd op 

waarnemingen, daarom moeten de Sovon watervogeltellingen laten zien of het klopt (Interview Albert 

Wester, 2018). 
 

 
 

Figuur 3.7. Verspreiding van de kolgans over de polders in de Groote Wielen 2008-2017 

 

 

3.4.2 Brandgans 
Evenals kolganzen gebruiken brandganzen (Branta leucopsis) in de Groote Wielen de Ryptsjerksterpolder 

en de Warren als slaapplaats en de meren wanneer de polders bevroren zijn. Het geschikte habitat in de 

Groote Wielen is vastgesteld op een draagkracht van 11.800 brandganzen (Beheerplan Groote Wielen, 

2013). 

 

Trend 

De brandgans maakt in de Groote Wielen een groei (sinds 2008) door die vooral het gevolg is van de 

landelijke en internationale groei van de populatie brandganzen. De verspreiding van de brandgans over de 

polders in de Groote Wielen varieert sterk over de jaren (figuur 3.8). 
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Figuur 3.8. Verspreiding van de brandgans in de Groote Wielen 2008-2017 

 

(Inter)nationale trend 

Ook de brandgans groeit in aantallen in Nederland (een groei van resp. 7% per jaar, gerekend in gansdagen 

vanaf 1980/81). De hoeveelheid ha die nodig is om de ganzen op te vangen is berekend in 2004. 

Afhankelijk van hoeveel ha er is om landbouw en natuur niet te beschadigen, zoveel ganzen zouden er 

mogen zijn. Ganzen beleid kan daarop aangepast worden (Ebbinge, 2004) 

 

Door een toename van het aantal ganzen in Nederland is er een complexe maatschappelijke discussie 

ontstaan. Ook kol- en brandganzen gebruiken het boerengrasland als foerageergebieden, het resultaat van 

een bijzonder intensieve landbouw (Vogelbescherming, 2018).  

 

3.4.3 Smient 
De Smient (Anas penelope) gebruikt de Groote Wielen als slaapplaats en foerageergebied. Net als de 

ganzen slapen ze op de Ryptsjerksterpolder en de Warren, maar ook op de Sierdswiel, Houtwiel en de Ryd. 

De Groote Wielen hebben een leefgebied met draagkracht van 1.300 vogels en lijken dit in 2013 nog 

steeds te kunnen realiseren (Beheerplan Groote Wielen, 2013). Een aanzienlijk deel van de Noordwest-

Europese populatie overwintert in Nederland, waardoor Nederland een verantwoordelijkheid heeft om voor 

de smient te beschermen en behouden.  

 

 

 

Figuur 3.9. Verspreiding van de smient in de Groote Wielen 2008-2017. 
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3.4.4 Grutto 
De Grutto (Limosas limosa) gebruikt de Groote Wielen als slaap- en foerageergebied. Het gebied 

functioneert als tussenstop voordat ze kunnen beginnen met broeden. De vogels slapen op de 

ondergelopen zomerpolder van de Ryptsjerksterpolder en de Warren en de Binnnemiedepolder en 

Weeshspolder worden gebruikt als foerageergebied. Ten tijde van het opstellen van dit beheerplan zijn er 

geen redenen om aan te nemen dat de hoeveelheid geschikt leefgebied zal afnemen in de Groote Wielen 

(Provincie Fryslân, 2013). Daarnaast moet vermeldt worden dat er tijdens het opstellen van het beheerplan 

de landelijke trend negatief is (Provincie Fryslân, 2013). De doelstelling voor dit gebied is behoud van de 

omvang en de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 670 

vogels (seizoensmaximum). (Uitvoeringsteam Groote Wielen, 2013) 

 

Trend 

In het voorjaar van 2017 is er een groep van 3300 grutto’s gezien in de Groote Wielen, terwijl zes à zeven 

jaar terug groepen van rond de 900 grutto’s werden gezien. De tellingen van waarneming.nl en de tellingen 

van het Meetnet Slaapplaatsen van Vogels (NEM) van Sovon laten inderdaad een stijging in pleisterende en 

foeragerende grutto’s zien (figuur 3.10). In maart 2018, van welke periode geen tellingen in de analyse zijn 

meegenomen, is wederom een groep van 2700 grutto’s gezien.  

 

Ondanks dat ook in het veld een stijging in aantallen wordt waargenomen moet er rekening mee worden 

gehouden dat de grutto’s dagelijks pendelen tussen de Ryptsjerksterpolder en de Polder op Toutenburg wat 

tellingen kan beïnvloeden. In de Binnemiedepolder lijkt het aantal weidevogels voorzichtig te stijgen. 

 

 

 
Figuur 3.10. Verspreiding van de grutto in de Groote Wielen 2008-2017.  
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Hoofdstuk 4. Analyse instandhoudingsdoelstellingen 
 
Om de ontwikkeling van de populaties van de aangewezen soorten en de mate van doelbereik in de 

beheerplanperiode 2013-2018 tot nu toe in beeld te brengen zijn in de eerste plaats de 

monitoringsgegevens van de afgelopen beheerplanperiode en de periode daarvoor geanalyseerd. Om 

veranderingen en ontwikkelingen te kunnen verklaren is daarbij niet alleen naar de telgegevens in de 

Groote Wielen gekeken, maar zijn ook landelijke en internationale trends bij de analyse betrokken, welke 

beschreven worden in het volgende hoofdstuk.  

 

4.1 Bittervoorn 
De bittervoorn kan veel profijt hebben van natuurvriendelijke oevers met verbinding tussen polders en 

boezem en de afgelopen jaren is er gewerkt aan natuurvriendelijke oevers aan de oost- en westoever van 

de Sierdswiel, waardoor uit een nieuwe inventarisatie zal blijken of de natuurvriendelijke oevers ook al een 

positief effect hebben op de verspreiding van de bittervoorn (Interview Albert Wester, 2018).  

 

Monitoring kan aantonen of de algemeen storende factoren voor de bittervoorn ook daadwerkelijk een 

bedreiging vormt voor de bittervoorn in de Groote Wielen. Het gaat hierbij voornamelijk om de schonings- 

en baggerwerkzaamheden die enerzijds nodig zijn omdat anders de wateren zouden dichtslibben en 

dichtgroeien en uiteindelijk zouden verlanden, maar anderzijds ook mosselen en waterplanten uit de sloot 

halen en het water vertroebelen (Dijkshoorn, 2013).  

 

DNA onderzoek 

It Wetterskip, Provincie Fryslân en adviesbureau Wymenga & Altenburg hebben een piloot 

poldervisinventarisatie gepland in 2018 om drie vissoorten in Friesland in kaart te brengen. Het onderzoek 

maakt gebruik van ‘environmental DNA’ (eDNA) bemonstering, waarbij middels gebruik van universele 

primers het DNA van een hele soortgroep (vissen), uit een watermonster, vermeerderd wordt. De DNA- 

codes worden uitgelezen doormiddel van Next Generation Sequencing, waarbij de gevonden DNA 

sequenties worden vertaald naar soorten. Met behulp van een bestaande referentiedatabase kan een 

complete soortenlijst opgesteld worden van (projectvoorstel monitoring natte dooradering poldervissen, 

2018). De gewenste beleidsinformatie vanuit de Provincie is vooral gericht op trends in Natura 2000 

gebieden. Nemen de aantallen in de betrokken N2000-gebieden toe of af (Bureau Waardenburg, 2016). 

 

Adviesbureau Waardenburg heeft samen met adviesbureau ATKB verschillende inventarisatiemethoden 

vergeleken. Hieruit blijkt dat een inventarisatie met behulp van eDNA bruikbaar is in stromende wateren, 

maar als aanvulling en op basis van goed protocol (Bureau Waardenburg, 2016). Ze benadrukken dat nog 

veel onbekend is, met als voorbeeld de invloed van waterbeweging, en op het moment meer samenwerking 

tussen labs, wetenschappers en praktijkonderzoekers is vereist om tot een gefundeerd protocol te komen. 

Daarnaast is wetenschappelijke validatie van eDNA t.o.v. traditionele bemonsteringmethodes noodzakelijk 

voor een bredere toepassing. STOWA (het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders) echter is 

positiever over de methode. In 2013 heeft RAVON i.s.m. STOWA en verschillende waterschaporganisaties 

een eerste pilot in Nederland uitgevoerd naar de toepassing van eDNA metabarcoding voor vissen. De 

resultaten waren bemoedigend. In stilstaande wateren werden evenveel of meer vissoorten gedetecteerd 

met eDNA dan in de gelijktijdige KRW bemonsteringen met traditionele vangtuigen. Ook leek er een 

verband tussen de gevangen aantallen per vissoort en de hoeveelheid eDNA van soorten die het meest 

gevangen werden werd veelal ook het meeste eDNA gevonden (Herder et al., 2015) 

 

4.2 Meervleermuis 
Het onderzoek van Batweter en Altenburg & Wymenga (2018) laat zien dat 26% van de kolonie in Gytsjerk/ 

Oenstjerk en 33% van de kolonie in Leeuwarden gebruik maken van de Groote Wielen. Maar ook dat de 

geschatte groepsgrootte van de kraamverblijven in beide koloniën sterk is afgenomen sinds 2009. Van 83 

naar 35 individuen in Gytsjerk/ Oenstjerk en 165 naar 18 individuen in Leeuwarden. De vliegroutes van de 

kraamkolonie naar de Wielen functioneren momenteel goed, maar de vleermuizen verliezen locaties om 

een kraamkolonie te vestigen. Het behoud van de meervleermuis in de Groote Wielen hangt af van succes 

van de kraamkolonies in Leeuwarden en Gytsjerk (Haarsma et al., 2018).  

 

Batweter concludeerde in het morfologisch onderzoek dat de samenstelling van prooien van 

meervleermuizen in verschillende N2000 gebieden voornamelijk uit muggen bestaat. De meervleermuizen 

in de Groote Wielen werden in dit onderzoek niet meegenomen en kan daarom in een vervolgonderzoek 

van het morfologisch onderzoek van Batweter worden meegenomen om de kwaliteit van de het 

voedselaanbod, onder andere boven de Wielen, in het gebied te onderzoeken (Haarsma et al., 2018). 
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4.3 Noordse Woelmuis 
De staat van instandhouding in de Groote Wielen is slecht. Bij de oever van de vaart de Ryd zijn in 1995 en 

2005 nog twee respectievelijk één individu aangetroffen. De doelstelling voor deze soort is uitbreiding en 

verbetering van de kwaliteit van het leefgebied voor behoud van de populatie. Voor een duurzame 

populatie is tenminste 7,5 ha goed habitat nodig (Wymenga, 2006).  

 

Een recent eDNA onderzoek waar aan de hand van DNA uit de keutels van muizen de soort wordt bepaald, 

heeft in de Groote Wielen alleen de aanwezigheid van de aardmuis en veldmuis aangetoond. De Noordse 

woelmuis is niet aangetroffen en de soort is zeer waarschijnlijk verdwenen. Vermoedelijk verdween de 

Noordse woelmuis na 2010 uit de Groote Wielen, al voor de eerste beheerplanperiode van start is gegaan 

(Beemster et al., 2018). Nadelen van het onderzoek zijn het beperkt aantal gemonsterde locaties en het 

zoeken van keutelmonsters. Daarnaast is de kans om een soort aan te treffen kleiner wanneer er minder 

keutels gevonden worden. Aangezien de moeilijkheidsgraad van het vinden van keutels is de kans dat er 

niets gevonden wordt ook groter. In de discussie van het rapport van Altenburg & Wymenga wordt 

voorgesteld opnieuw monsters te nemen op locaties die uit een habitatanalyse (Beemster et al., 2018) 

naar voren zullen komen (Beemster et al., 2018). 

 

Naar aanleiding van de genoemde discussiepunten van de eDNA methode moet genoemd worden dat het 

voorkomen van de noordse woelmuis niet volledig is uitgesloten (Uitvoeringsteam Groote Wielen, 2018). 

De maatregelen om potentieel habitat in te richten staan nog steeds gepland, waaronder het voor de 

noordse woelmuis optimaal inrichten van de Fabriekspoel in 2018. Voornamelijk omdat de geplande 

verbindingszone tussen de Groote Wielen en Bouwepet mogelijk zorgt voor een rekolonisatie van de Groote 

Wielen.  

 

4.4 Porseleinhoen  
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het porseleinhoen. Er zijn twee bekende studies die terreinanalyse 

met behulp van telemetrie hebben onderzocht (Schäff 1997; Fox et al., 2013). Daarnaast is er onderzoek 

aan de hand van roepwaarnemingen uitgevoerd (Gilbert 2002; Schmitt et al., 2015; van der Hut 2003) en 

in de Oostvaardersplassen (Beemster et al., 2002). In het Houtwiel, ten noorden van Veenwouden 

Friesland, werden in 2012 18 territoria op ca. 100 hectare van Porseleinhoenen vastgesteld. In 

samenwerking met terreinbeheerder Staatsbosbeheer en de Hogeschool Van Hall Larenstein is in 2013 en 

2014 veldonderzoek uitgevoerd (Hut et al., 2016).  

 

Intensief onderzoek in de maanden april-juni heeft duidelijk gemaakt dat de landelijke 

inventarisatierichtlijnen van het Broedvogel Monitoring Project (Dijk & Boele 2011) leiden tot een sterke 

onderschatting van het aantal territoria in het onderzoeksgebied. Dit verschil met het BMP wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door de datumgrens van 30 april van het BMP. Toepassing hiervan resulteert in 

veel kleinere aantallen territoria, omdat alleen vóór deze datum roepende vogels niet worden meegerekend 

en na deze datum de roepactiviteit sterk terugvalt. Aangezien de roepactiviteit tussen nachten wisselt, is de 

trefkans laag (Hut et al., 2016). 

 

Ook uit andere gebieden is bekend dat het Porseleinhoen vooral roepend actief is in april, waaronder in de 

Oostvaardersplassen (Beemster 1997) en Zaanstreek (Hut et al., 2016). Toch kan de situatie verschillen 

tussen gebieden, omdat is waargenomen dat porseleinhoenen ook laat in het voorjaar actief zijn. In 

Noordoost-Polen arriveren de eerste Porseleinhoenen in de eerste helft van april en treedt een stijging op in 

de tweede helft van april (Schäff er 1999). In Groot-Brittannië valt de roepperiode vooral van half mei tot 

half juni (Schmitt et al., 2015). 

 

Habitateisen 

Het onderzoek van Hut in het Houtwiel laat zien er op dat de ruimtelijke variatie een belangrijke rol speelt in 

de structuur van vegetatie, of een mozaïekpatroon van lage vegetatie en kleinschalig ondiep open water en 

kale plekken in de vegetatie. Vegetatieplukken bieden nestgelegenheid, zoals pitruspollen in ondiep water. 

In de beschutting van deze vegetatie foerageert het Porseleinhoen in ondiep water en op natte gronden. 

Deze factoren verklaren alleen niet de aan- of afwezigheid van het porseleinhoen in een gebied. De 

terreinomstandigheden in het Houtwiel kwamen de afgelopen jaren overeen en toch was er een terugval in 

het aantal porseleinhoenen. Variatie in het broedsucces en de overleving in het overwinteringsland kunnen 

een rol spelen. Daarnaast is nog een deel van de factoren die invloed hebben op de aan- of afwezigheid 

van de porseleinhoen onbekend, bijvoorbeeld het voedselaanbod en populatiedynamiek (Hut et al., 2016). 
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Vooral de dynamiek in de populatie (bijv. Omvang) en verspreiding is in de Groote Wielen niet onderzocht 

omdat er al een lange tijd geen populatie is.  

 

4.5 Kemphaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.1. Links: soortverloop kemphaan 2008-2017. In deze plot verbindt de ononderbroken rode lijn de totalen voor de 

afzonderlijke jaren. In dit geval wordt het eerste jaar, 2008, gekozen als basisjaar. Toegerekende totalen Standaardfouten voor de 

indexen worden weergegeven met een rode band en witte 'foutbalken'. Links: groei-index met als basisjaar 2008 

 

De kemphaan neemt snel toe sinds het begin van de beheerplanperiode. Ondanks dat het model veel 

variatie laat zien in vooral 2016 en 2017 is deze groei significant. 

  

(Inter)nationale trend 

Sinds eind vorige eeuw trad er een afname in populatie op over de migratie route tussen West-Afrika en 

plas-dras gebieden in noordwest Europa en de toendra’s noordelijker en oostelijker (Schmaltz et al 2018). 

Daarom wordt er onderzoek gedaan naar de achterliggende relatie tussen van de afname in Nederlandse 

verzamelplaatsen en het aansterken doormiddel van foerageren op deze plaatsen. Een onderzoek van 

Verkuil et al (2012) heeft de populatiegrootte bestudeerd, gecorrigeerd voor de individuele verblijftijd en 

onderzocht de gewichtstoename in het voorjaar van 2001 tot en met 2010. Tijdens deze periode is het 

aantal kemphanen op slaapplaatsen in het onderzoeksgebied zuidwest Friesland gedaald met een 

gemiddelde 8% per jaar. Het foerageren daalde met 43% in mannetjes en 71% in vrouwtjes (Verkuil et al 

2012). Kemphanen krijgen te maken met een afname van geschikte slaapplaatsen, oftewel onbewerkte 

kruidenrijke graslanden. De gevoeligheid van broedende kemphanen voor de drainage van graslanden en 

intensivering van landgebruik resulteerde in feitelijk eindigen van broeden in Nederland en andere delen 

van gematigd Europa. Waterpeilen zijn verlaagd met een meter sinds 1950 en pijpen vaker worden 

gebruikt om de bovenste laag van graslanden te ontwateren. Deze manier van waterbeheer leidt tot een 

afname in bodemongewervelden, de prooien voor weidevogels die ze uit de bovenste grondlaag pikken. 

Bijna zeventig procent van de foerageergebieden in het studiegebied zijn bewerkte en met mest bespoten 

monoculturen. Het is nog onduidelijk of de afname in kemphanen alleen te wijten is aan de herverdeling 

van broedende vogels, of dat er ook sprake is van een verhoogde mortaliteit. Het kan ook veroorzaakt zijn 

door verschuivingen van voorjaarsmigratieroutes of veranderingen die optreden tijdens migratie. 

Kemphanen die tijdens de migratie de route verschuiven richting het oosten (Verkuil et al 2012).  

 

Naast de afname van kemphanen in West-Europa als het gevolg van het verlies van plas-dras graslanden 

en de intensivering van graslanden is er ook een afname in de subarctische regio van Scandinavië. Dit 

suggereert dat globale factoren zoals klimaatverandering ook een rol kunnen spelen (Schmaltz et al 2018). 
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4.6 Rietzanger  
 

 
 

Figuur 4.2. Rechts: soortverloop rietzanger 2008-2017. In deze plot verbindt de ononderbroken rode lijn de totalen voor de 

afzonderlijke jaren. In dit geval wordt het eerste jaar, 2008, gekozen als basisjaar. Toegerekende totalen Standaardfouten voor de 

indexen worden weergegeven met een rode band en witte 'foutbalken'. Links: groei-index met als basisjaar 2008. 

 

Het aantal broedparen lijkt sterk te dalen vanaf 2015 tot en met 2017 (figuur 4.2). Ook de groei-index laat 

een afname zien vanaf 2015, al is deze niet significant. 
 

(Inter)nationale trend 

Onderzoek heeft aangetoond dat de weersomstandigheden in de Sahel grotendeels de overleving in de 

wintergebieden bepaalt en ook een belangrijke rol speelt in de landelijke trend (Hallmann et al., 2016; 

Peach et al., 1991; Mallord et al., 2016). Het onderzoek maakt duidelijk dat een populatie afname ook 

veroorzaakt kan worden door redenen anders dan in het broedgebied, bijvoorbeeld droge periodes in de 

Sahel leiden tot lagere aantallen rietzangers in Nederland (Sovon 2018). Toenames en afnames kunnen 

daarom ook niet van elkaar gescheiden worden. De populatietoename in Nederland in 1995 is bijvoorbeeld 

deels een herstel in populatie van een eerdere afname. Sovon heeft een populatiegroei van rietzangers in 

Nederland tussen 1994 en 2012 geschat op een toename van 3,3% per jaar. Het onderzoek van Hallmann 

et al (2016) vond met behulp van modellen een vergelijkbare populatiegroei. 

 

Eventuele populatieveranderingen kunnen door verschillende factoren veroorzaakt worden tijdens het 

broedseizoen en buiten het broedseizoen en per soort verschild het welke factoren effect hebben, 

afhankelijk van de bijbehorend ecologische kenmerken van een soort (Both et al., 2010). Een reden voor 

een afname in broedende zangvogels kan de mismatch met de insectenpiek in het broedseizoen zijn. Een 

soortgelijk onderzoek heeft aangetoond dat lange afstandsmigranten in Europa nadelen ondervinden van 

fenologische misstanden (Crick 2004). Signalen die lange afstandsmigranten gebruiken om hun vertrek 

vanuit de overwintergebieden te timen kunnen niet voldoende aangepast zijn aan de vervroegde start van 

het voorjaar in de broedgebieden als gevolg van de klimaatverandering (Crick, 2004). 

 

4.7 Kolgans 
(Inter)nationale trend 

Tellingen laten zien dat kolganzen verschijnen sinds de jaren 90 steeds vroeger in het najaar, in Friesland 

zelfs al in september (de doortrekdatum is tussen 1980 en 2006 met 0.4 dagen per jaar vervroegd). Dit 

heeft onder andere te maken met de kolgans’ aanpassingsvermogen aan nieuw voedselaanbod, met als 

gevolg dat kolganzen kunnen profiteren van verschillende voedselgebieden. Het aandeel 

eerstejaarsganzen is de afgelopen jaren afgenomen, maar de hoge seizoen maxima blijven, wat duidt op 

een verdeling van concentraties door dichtheidsafhankelijke factoren (Jongejans et al., 2015; Both et al., 

2010). 

 

4.8 Brandgans 
(Inter)nationale trend 

Ook de brandgans groeit in aantallen in Nederland (een groei van resp. 7% per jaar, gerekend in gansdagen 

vanaf 1980/81). De hoeveelheid ha die nodig is om de ganzen op te vangen is berekend in 2004. 

Afhankelijk van hoeveel ha er is om landbouw en natuur niet te beschadigen, zoveel ganzen zouden er 

mogen zijn. Ganzen beleid kan daarop aangepast worden (Ebbinge, 2004) 
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Door een toename van het aantal ganzen in Nederland is er een complexe maatschappelijke discussie 

ontstaan. Ook kol- en brandganzen gebruiken het boerengrasland als foerageergebieden, het resultaat van 

een bijzonder intensieve landbouw (Vogelbescherming, 2018).  

 

4.9 Smient 
(Inter)nationale trend 

Het aantal smienten schommelt tussen de jaren en het seizoengemiddelde ligt sinds 2008 voor een aantal 

seizoenen onder het instandhoudingsdoelstelling. Er is sprake van een kleine afname van de populatie 

smienten in Nederland en is vermoedelijk een gevolg van een herverdeling van de internationale populatie. 

De afname in andere gebieden heeft soms ook te maken doordat smienten op regionaal niveau meer de 

voorkeur geven aan andere gebieden gezien de rust en toegenomen voedselbeschikbaarheid of 

voedselconcurrentie met de sterk in aantal toegenomen brandganzen. 

 

 

4.10 Grutto 

 

Figuur 4.3. Links: soortverloop grutto 2010-2017. In deze plot verbindt de ononderbroken rode lijn de totalen voor de afzonderlijke 

jaren. In dit geval wordt het eerste jaar, 2008, gekozen als basisjaar. Toegerekende totalen Standaardfouten voor de indexen worden 

weergegeven met een rode band en witte 'foutbalken'. Rechts: groei-index met als basisjaar 2014. 

 

De analyse in rTRIM laat een stijging in het aantal pleisterende grutto’s zien in de Groote Wielen. Ondanks 

dat het model variatie laat zien is de groei significant. 

 

(Inter)nationale trend 

Rond 1975 waren er nog 120.000 broedparen, ondanks enige afname. Deze heeft doorgezet, waarbij 

Hoog-Nederland nagenoeg ontruimd werd en de soort in grote delen van Laag-Nederland alleen in 

gebieden met een beheersovereenkomst blijft broeden (Sovon, 2018). Hoewel ook andere factoren zoals 

predatie en migratie meespelen, blijken ontwikkelingen in de agrarische sector een negatief effect op 

Grutto’s te hebben, met ontwatering en vroeg maaien als belangrijke factoren. Daarmee heeft de 

Nederlandse broedpopulatie, die binnen Europa de grootste is, sterk aan belang ingeboet (Sovon, 2018). 
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Hoofdstuk 5. Voortgang en analyse uitvoering maatregelen en monitoring 
 

In hoofdstuk 5 wordt een overzicht van de maatregelen en monitoring die ten behoeve van de 

instandhoudingsdoelstellingen zijn uitgevoerd gegeven met de huidige status en een toelichting. Doel van 

dit hoofdstuk is om een beeld van de voortgang van de maatregelen te schetsen, zodat eventuele effecten 

van de maatregelen in de integratie in hoofdstuk 6 gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld een 

aantalsverandering van doelsoorten. Daarnaast wordt gekeken of de monitoring toereikend is en wordt in 

een actoren matrix het belang van de actoren geschetst.  

 

5.1 Voortgang maatregelen en monitoring 
In deze paragraaf staat een overzicht met de voortgang van de maatregelen en monitoring die gepland 

waren voor de eerste beheerplanperiode. Voor een inhoudelijke beschrijving van de maatregelen en de 

effecten zie appendix V. Er worden twee soorten monitoring onderscheiden: 

 

 Monitoring ter evaluatie van het halen van de kwantitatieve doelen. In de Groote Wielen gaat het 

om de populatieomvang van soorten en de omvang, kwaliteit en draagkracht van het leefgebied 

zoals deze in de kernopgaven van elke soort zijn beschreven. 

 

 Monitoring ter evaluatie van de maatregelen. Een overzicht van uitgevoerde maatregelen en 

oordeel over bijdrage aan een verbetering van de staat van instandhouding.  

 

 
Tabel 5.1. Maatregeloverzicht en voortgang. WS: Wetterskip PF: Provincie Fryslân, IFG: It Fryske Gea. 

Maatregel Type 

monitoring 

Frequentie Nul-situatie Afgerond Verantwoordelijkheid Uitvoerder Effect* 

 1 Vernatting en betere 

beheersing waterpeil 

Binnemiedepolder-zuid 

en Weeshûspolder 

Peilbuizen 2x per 

maand, 

minimaal 6 

jaar  

afvinken of 

jaarlijkse 

waterpeilm

onitoring 

Welke 

indicatoren 

en 

succesfact

oren 

Ja WS WS Ja 

 2 Vernatting en betere 

beheersing waterpeil 

Ryptsjerkster 

winterpolder 

Peilbuizen 2x per 

maand, 

minimaal 6 

jaar  

   Ja  WS WS Ja 

 3 Betere beheersing 

waterpeil Peilbeheer 

Ryptsjerkster 

zomerpolder 

Peilbuizen 2x per 

maand, 

minimaal 6 

jaar  

  Ja WS WS Ja 

 4 Vernatting en betere 

beheersing waterpeil 

De Warren 

Peilbuizen 2x per 

maand, 

minimaal 6 

jaar  

  Ja WS WS Ja 

 6 Optimaliseren 

detailwaterhuishouding 

Binnemiedepolder-zuid 

en Weeshûspolder 

Peilbuizen 2x per 

maand, 

minimaal 6 

jaar  

  Ja IFG IFG Ja  

 9 Inventarisatie 

meervleermuis en 

voorlichting over 

bescherming 

Inventarisa

tie + 

onderzoek 

1x per 6 

jaar 

  Deels 

gerealiseerd. 

Rapport 

opgeleverd.  

PF PF n.v.t. 

 12 Natuurvriendelijke 

oevers 

kartering 1x per 6 

jaar 

  Eerste fase 

afgerond 

WS WS Ja 

 13 Optimalisatie 

habitat porseleinhoen 

kartering 1x per 6 

jaar 

  Deels 

gerealiseerd 

IFG IFG Mogelijk, niet 

bewezen. 

 14 Optimalisatie 

habitat noordse 

woelmuis 

kartering 1x per 6 

jaar 

  Deels 

gerealiseerd 

IFG IFG Nee  

 16 Optimalisatie 

rietmaaibeheer 

kartering 1x per 6 

jaar 

  Ja IFG IFG  Ja 

 Maatregelen die niet gemonitord hoeven:     

 5 Vernatting en betere 

beheersing waterpeil 

Binnemiedepolder 

noordoost 

    Ja WS WS Ja 
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 7 Ecologische 

verbindingszone 

Bouwepet 

    Deels 

gerealiseerd 

PF PF Ja 

 8 Ecologische 

verbindingszone Kleine 

Wielen 

    Nee PF PF Nee 

 10 Toezicht, 

handhaving en 

monitoring 

    Ja PF & IFG PF & IFG *Zie toelichting 

 11 Inventarisatie 

bittervoorn 

    2013: ja 

2018: nee 

IFG IFG n.v.t. 

 15 Ophogen en 

herprofileren kadedijk 

    Nee IFG IFG n.v.t. 

16 Optimalisatie 

rietmaaibeheer 

   Ja IFG IFG  

 17 Vlieghoogte 

ballonvaart 

    Ja PF PF Ja 

 18 Maaien na 

broedseizoen 

    Ja IFG IFG Ja 

*Toelichting in appendix VI 

 
Tabel 5.2. Schematisch overzicht van de benodigde monitoring en verantwoordelijkheid voor uitvoering. SOVON vogelonderzoek, 

WVOF=werkgroep Vissen Onderzoek Fryslân, WW=Wielen Werkgroep, FFF=Fryske Feriening foar Fjildbiology, SNL=Subsidiestelsel 

natuur en landschapsbeheer. 

 

Soort Opmerking Type 

monitoring 

Frequentie Eerste jaar 

gegevens 

bekend 

Verantwoordelijkheid Uitvoering Afgerond  

HABITATSOORTEN               

Noordse woelmuis    Inventarisatie 

populatie 

2x per zes 

jaar = 1x per 

3 jaar 

  Provincie bij voorkeur 

NEM 

 ja 

Bittervoorn eDNA 

onderzoek 

gepland 

Inventarisatie 

populatie 

Geen 

protocol 

Stage 

onderzoek 

Dijkshoorn 

Provincie bij voorkeur 

NEM 

Gepland 

Meervleermuis Onderzoek 

recent 

opgeleverd 

Inventarisatie 

populatie 

2x per zes 

jaar = 1x per 

3 jaar 

(gepland) 

 Geen Provincie bij voorkeur 

NEM 

 ja 

BROEDVOGELS               

Porseleinhoen   broedvogelinve

ntarisatie plots 

jaarlijks jaarlijks in 

plots BMP 

TBO TBO, 

vrijwilligers 

- 

Kemphaan   broedvogelinve

ntarisatie plots 

jaarlijks jaarlijks in 

plots BMP 

TBO TBO, 

vrijwilligers 

ja 

Rietzanger   broedvogelinve

ntarisatie plots 

jaarlijks jaarlijks in 

plots BMP 

TBO TBO, 

vrijwilligers 

ja 

NIET -BROEDVOGELS 

Kolgans   Watervogeltelli

ng (NEM) 

jaarlijks 6x in 

seizoen 

WW provincie, BIJ12 WW Waarschijn

lijk, 

gegevens 

niet 

gedeeld 

met NDFF 

Brandgans   Watervogeltelli

ng (NEM) 

jaarlijks 6x in 

seizoen 

WW provincie WW Waarschijn

lijk, 

gegevens 

niet 

gedeeld 

met NDFF 

Smient   Watervogeltelli

ng (NEM) 

jaarlijks 6x in 

seizoen 

WW provincie WW Waarschijn

lijk, 

gegevens 

niet 

gedeeld 

met NDFF 

Grutto   Watervogeltelli

ng (NEM) 

jaarlijks 6x in 

seizoen 

WW en 

steltlopertelli

ng door W&A 

provincie WW Ja 
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5.2 Betrokkenen Groote Wielen 
De provincie Fryslân is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het opstellen van een beheerplan van een 

gebied binnen drie jaar na aanwijzing als N2000-gebied. De provincie Fryslân is de voortouwnemer en 

verantwoordelijke van het proces en It Fryske Gea levert als TBO van de Groote Wielen de inhoudelijke 

kennis. Daarnaast is het beheerplan opgesteld in samenwerking met andere belanghebbenden en zijn 

verschillende groepen samengesteld. Vertegenwoordigers van belangengroepen in het gebied zijn 

betrokken geweest bij de totstandkoming van het beheerplan. In het uitvoeringsplan zijn naast de 

instandhoudingsdoelstellingen ook communicatiedoelstellingen opgenomen. Indien er tijdens de 

beheerperiode communicatieproblemen optreden kan een actorenanalyse nuttig blijken (Provincie Fryslân, 

2013). Hieronder de doelstellingen die opgesteld zijn door het uitvoeringsteam van de Groote Wielen: 

 

 De betrokken partijen weten wat het project inhoudt, waarom dit project uitgevoerd wordt en wat 

de gewenste resultaten (zullen) zijn; 

 De doelgroepen kunnen kennis nemen van het uitvoeringsproces rondom de N2000-maatregelen.  

 De doelgroepen zijn betrokken en denken mee over de uitvoering van de maatregelen van het 

project en leveren daar waar mogelijk een bijdrage (Uitvoeringsplan Groote Wielen, 2013).  

 

In deze actorenanalyse kan onderscheidt gemaakt worden tussen actoren in de volgende beleidsnetwerken 

(zie appendix II voor overzicht):  

- Betrokkenen bij het opstellen van het beheerplan  

- Betrokkenen bij het beheer van het natuurgebied de Groote Wielen 

 Primaire actoren 

 Secundaire actoren 

Secundaire actoren zijn actoren die informatie en gegevens voor de evaluatie van het 

beheerplan kunnen leveren maar niet noodzakelijk bij het beheer of het opstellen van een 

beheerplan betrokken zijn (Provincie Fryslân, 2013).  

 

Actorenmatrix 
Om in beeld te brengen wat de belangen en invloeden van de betrokkenen zijn is een eenvoudige actoren 

matrix gemaakt (figuur 5.1; tabel 5.3). Een actorenmatrix is van belang wanneer de beleidsmaker niet over 

voldoende middelen beschikt om een beleid te maken of beleidsprobleem op te lossen. In dit geval moeten 

de overtuigingen, interesses en middelen van alle andere actoren die belanghebbenden zijn meegenomen 

worden in de analyse. De provincie Fryslân is de eigenaar van het beleid en is deels afhankelijk van andere 

actoren, waaronder de primaire It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en de gemeenten. Bij het structureren 

van het beleid, het implementeren van een beleid, het naleven van een beleid, is het van belang dat de 

relaties met de andere actoren en de mate van onderlinge afhankelijkheid worden geanalyseerd  

(Hermans et al, 2010). 

 

Figuur 5.1. Actorenmatrix Groote Wielen 
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Tabel 5.3. Toelichting actorenmatrix 

Tevreden houden Gemeenten  

Grondeigenaar Een goede verstandhouding met 

grondeigenaren is bevorderlijk 

voor eventuele problemen in de 

toekomst 

Monitoren Batweter Regelmatig contact wanneer een 

actor een onderzoek in opdracht 

uitvoert  

Grondeigenaren In het geval de activiteiten van de 

actor invloed hebben op de 

Groote Wielen (bijvoorbeeld 

conflict over tussen oever en 

perceel, Nij Djip) 

Sovon  

Adviesbureaus (Bureau 

Waardenburg, Altenburg & 

Wymenga etc.) 

Regelmatig contact wanneer een 

actor een onderzoek in opdracht 

uitvoert 

LTO-noord  

Informeren Wielenwerkgroep Actor die zich betrokken voelen 

bij gebied en meewerkt aan 

beheer en behoud, op de hoogte 

houden van problemen en 

successen. 

Recreatiesector Recron Actor die belangen heeft in het 

gebied. In dit geval een 

vertegenwoordiger van kleinere 

organisaties 

Gebiedsgroep (partijen die nog 

niet genoemd zijn in deze matrix) 

 

Co-creëren/ overleg It Fryske Gea Lid uitvoeringsteam 

Wetterskip Fryslân Lid uitvoeringsteam 

Wielenwerkgroep Kan actievere rol in beheer 

bieden. Meedenken met 

opstellen tweede beheerplan. 
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5.3 Ontwikkelingen 
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, beleid en beheer die van belang zijn 

voor de Groote Wielen beschreven.  

 

Festivaltoename Kleine Wielen 

Recent is heeft de stichting Groene Ster Duurzaam, een onafhankelijk burgerinitiatief, bezwaar gemaakt 

tegen de vele festivals in de Groene Ster. De Groene Ster is een recreatiegebied in de Kleine Wielen, 

gelegen onder de Groote Wielen (Groene Ster Duurzaam, 2018). De festivals zouden schade toebrengen 

aan diersoorten, waaronder de noordse woelmuis en de meervleermuis. De meervleermuis kan inderdaad 

gebruik maken van de Kleine Wielen als vliegroute en kan last ondervinden van de grote hoeveelheid licht 

geproduceerd door een festival. Echter heeft de meervleermuis nog alternatieve routes naar de Groote 

Wielen (figuur 6.1). Het ecologisch adviesbureau heeft in 2015 een ecologische beoordeling gedaan voor 

de gemeente Leeuwarden om een beeld te schetsen waar rekening mee moet worden gehouden. Hieruit 

volgt dat de natuurlijke vegetatie aan de oostkant van het festivalterrein en op het zuidelijk (schier)eiland 

uitgerasterd moet worden. Daarnaast moet het lichtplan van elk gepland festival worden beoordeeld door 

een deskundige op her gebied van vleermuizen. A&W concludeerde ook dat er geen sprake is van een kans 

op (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 

‘Groote Wielen’, mits de hoeveelheid lichtuitstraling richting de zwemplassen zoveel mogelijk wordt beperkt 

(Brief A&W aan gemeente, 2015). 

 
In een recentere ecologische beoordeling van de Groene Ster als festivalterrein door A&W staat: “Er is geen 

ecologische relatie tussen het plangebied en de aangewezen soorten van Natura 2000- gebied 'Groote 

Wielen', mogelijk met uitzondering van de Meervleermuis. Door rekening te houden met mogelijk 

aanwezige vliegroutes van Meervleermuis boven de waterlichamen die in het plangebied liggen, 

veroorzaken de plannen geen conflict met de Wet natuurbescherming” (A&W, 2018). Voor het komende 

festivalseizoen en de volgende seizoen moet per festival een lichtplan worden beoordeeld en eventueel 

bijgesteld om te voorkomen dat het licht de meervleermuis op de route door de Groene Ster verstoort 

(Groene Ster Duurzaam, 2018). 

 

 
Figuur 6.1. Vliegroute meervleermuizen Groote Wielen aangegeven door rode pijl en 33%. 
 

Veegbesluit 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bezig met het voorbereiden van een 

wijzigingsbesluit waarmee aanwezige, maar nog niet aangewezen HR-waarden aan aanwijzingsbesluiten 

voor Natura 2000 gebieden zullen worden toegevoegd en ten onrechte aangewezen waarden zullen 

worden verwijderd (zie kader artikel 7) (Bos-Groenedijk et al., 2017). De Vlinderstichting heeft van het 

ministerie de opdracht gekregen om, in samenwerking met soortexperts van de andere 

soortenorganisaties, te analyseren of de aanwijzing van HR-gebieden aan HR-soorten op de aanwijsdatum 

correct was en welke gebieden mogelijk toegevoegd of verwijderd moeten worden (Bos-Groenedijk et al., 

2017). Uit het rapport van de Vlinderstichting komt naar voren dat er drie nieuwe soorten aangewezen 

kunnen worden voor de Groote Wielen; de kleine modderkruiper, de rivierdonderpad en de otter. Hieronder 

staat beschreven op basis van welke argumenten de soorten zijn aangewezen. Een nadeel van het 



36 
 

onderzoek is dat er uiteindelijk geen huidige doelsoorten zijn meegenomen in de analyse om eventueel te 

verwijderen. 
 

Naar de kleine modderkruiper wordt relatief weinig gericht onderzoek gedaan in vergelijking met andere 

soortgroepen. Voornamelijk in Natura 2000-gebieden is de soort slecht onderzocht, omdat vissen geen 

onderdeel van de SNL-monitoring uitmaken. Een gebrek aan waarnemingen in de NDFF wil daarom niet per 

definitie zeggen dat de soort ergens niet voorkomt. De soort is verspreid over het gebied waargenomen in 

meerdere jaren. Dit duidt op een aanwezige populatie. In andere jaren is waarschijnlijk niet gericht gezocht. 

Er zijn voldoende waarnemingen (25 totaal) bekend uit 2005, 2008, 2011 en 2013 en het habitat is 

geschikt. De populatieomvang is niet aangetoond, maar gezien het aantal waargenomen vissen is toeval uit 

te sluiten. 

 

De rivierdonderpad is een soort waarnaar evenals de bittervoorn weinig gericht onderzoek is gedaan. Met 

name in Natura 2000-gebieden is de soort slecht onderzocht, omdat vissen geen onderdeel van de SNL-

monitoring uitmaken. De KRW-vismonitoring richt zich bovendien niet op specifieke soorten, waardoor de 

rivierdonderpad vaak gemist wordt. De soort is erg honkvast en verplaatst zich slechts over korte afstanden 

(Bremer et al., 2015). Daarom wordt bij alle toe te voegen gebieden verondersteld dat het om een 

standpopulatie (stabiele populatie) gaat, met voortplanting in het gebied. De soort is in 2012 en 2013 in de 

Groote Wielen aangetroffen in het kader van onderzoek voor de vissenatlas Friesland. Omdat het om 

meerdere jaren gaat (vangsten op vier verschillende data verspreid over het gebied), en er in andere jaren 

niet gericht naar de soort is gezocht, wordt er gesproken van een populatie. 

 

De otter is tussen 2002 en 2008 geherintroduceerd in Nederland en is nu bezig met een kolonisatie. De 

komende jaren zal de otter waarschijnlijk in meer gebieden gaan vestigen. De otter is op het moment nog 

in geen een N2000 gebied aangewezen als doelsoort en wordt niet meegenomen in het ‘Veegbesluit 

aanwezige waarden’. De otter heeft zich pas recent vertoond in de Groote Wielen, waardoor de 

Vlinderstichting een evaluatie adviseert alvorens te overwegen te soort toe te voegen (Bos-Groenedijk et al., 

2017). 

 

Artikel 7 

1. In het besluit van 30 december 2010 (PDN/2010-009; Stcrt. 2011, 4458) tot aanwijzing van Groote 

Wielen als Natura 2000-gebied zijn in artikel 1, tweede lid, de volgende soorten toegevoegd: 

H1149 Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) 

H1163 Rivierdonderpad (Cottus gobio)3 

2. De nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit 

wordt gewijzigd op de in de nota van toelichting behorende bij dit besluit aangegeven wijze. 

 

Veranderingen Wet Natuurbescherming 

In Nederland zijn de internationale verplichtingen vanuit de VHR juridisch geïmplementeerd in de Wet 

natuurbescherming (Wnb). De Wet natuurbescherming vervangt sinds 1 januari 2017 de 

Natuurbeschermingswet (Nbw) (1998) (gebiedsbescherming), Flora- en Faunawet (1998) 

(soortbescherming) en de Boswet (1961) (bosbescherming). Hiermee zijn de gebiedsbeschermende- en 

soortbeschermende componenten uit de VHR samengevoegd. Het doel van de nieuwe Wnb kan worden 

samengevat in drie punten (Ecogroen, 2017): 

 

1) bescherming van de biodiversiteit in Nederland 

2) decentralisatie van verantwoordelijkheden 

3) vereenvoudiging van regels 

 

De belangrijkste veranderingen in de Wnb in vergelijking met de Nbw ten aanzien van natuurbescherming 

worden hieronder behandeld. 

 

Ondanks dat de hoofdregels van de vergunningplicht en de daarbij behorende toetsingsmethode voor 

Natura 2000 gebieden in de Wnb niet zijn veranderd ten opzichte van de Nbw, zijn er een aantal 

wijzigingen vanaf 1 januari 2017 die wellicht in meer of mindere mate invloed kunnen hebben op de 

effectiviteit van natuurbescherming.  

In de eerste plaats is de bescherming van Beschermde Natuurmonumenten komen te vervallen. Hoewel dit 

niet direct invloed heeft op de Natura 2000 gebieden, is het wel een achteruitgang voor de bescherming 

van landschappelijke en natuurhistorische kwaliteit. Wel kunnen provincies kiezen de gebieden alsnog 

beschermen via provinciaal beleid, maar de vraag is of dit wordt gedaan (Ecogroen, 2017).  
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Ten tweede is de eerder beschreven decentralisatie van de bevoegdheidsverdeling een belangrijke 

verandering. Het aanvragen van vergunningen wordt hierdoor onduidelijker. Daarnaast bestaat er een kans 

dat door de toedeling van de verantwoordelijkheden aan de provincies monitoringsgegevens van Natura 

2000 gebieden landelijk moeilijker beschikbaar zijn, als er geen regie is. Bovendien bestaat het risico dat 

provincies de kennis die op rijksniveau beschikbaar is (bv Dienst Landelijk Gebied) niet volledig benutten 

(Van Veen et al., 2011). Wat betreft de soort en gebiedsbescherming is relatief weinig veranderd. Wel is de 

bepaling om naast instandhoudingsdoelstellingen complementaire doelen te formuleren voor habitattypen 

en soorten die sterk onder druk staan en waarvoor Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid heeft 

komen te vervallen in de Wnb. In de Nbw was deze mogelijkheid opgenomen in artikel 10.a, lid 3: 

 

‘De instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, kan mede betrekking hebben op doelstellingen 

ten aanzien van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de 

natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied, anders dan vereist ingevolge de richtlijnen, bedoeld in 

het tweede lid’ 

 

Ondanks dat de complementaire doelen niet worden aangemeld bij de EC, zijn ze eerder wel opgenomen in 

de aanwijzingsbesluiten waarmee de realisering van landelijke doelen werd gewaarborgd.  

 

Verder is het in de nieuwe Wnb mogelijk om een vergunning te verlenen zonder het maken van een 

passende beoordeling indien het project of plan een voortzetting of herhaling is van een eerder project of 

plan of deel uitmaakt van een ander plan (Artikel 2.8, lid 2 Wnb). De plicht voor het opstellen van een 

nieuwe passende beoordeling zou hierdoor vaker kunnen komen te vervallen dan voorheen (Vos, 2016).  

 

In tegenstelling tot mogelijk negatieve effecten van de veranderingen, zijn er ook verbeteringen. Zo is de 

wet overzichtelijker en is er een bepaling opgesteld ter bescherming van de intrinsieke waarde van de 

natuur (Artikel 1.10, lid 1 Wnb). De wet is gericht op (I) natuurbescherming, ontwikkeling en behoud en 

herstel van de biodiversiteit, (II) doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de natuur, en (III) behoud 

en beheer van waardevolle landschappen. Het bestuursorgaan dient deze doelen in het oog te houden 

(Artikel 1.10, lid 2 Wnb). Ook is de zorgplicht voor Natura 2000 gebieden, soorten en hun leefomgeving 

beter geformuleerd (Artikel 1.11 Wnb). Dit moet functioneren als een vangnet voor de bescherming van 

soorten waarvoor geen verbodsbepaling is opgesteld (Rijksoverheid, 2018). Uitzonderingen hierop zijn 

handelingen vastgelegd in de visserijwet (1963) (Artikel 1.11, lid 3 Wnb), waardoor de bescherming voor 

bepaalde vissoorten dus niet is gewaarborgd. Een uitgebreidere beschrijving van de wet en regelgeving die 

van belang is voor de Groote Wielen staan in appendix IV. 

 

Kritiek op cumulatietoets  

In deze evaluatie zijn de effecten van de activiteiten in de Groote Wielen niet opnieuw getoetst en moeten 

vóór het tweede beheerplan getoetst worden. Door het ontbreken van een beoordelingskader is in de 

Nederlandse praktijk sprake van diverse interpretaties van de cumulatietoets. Onzekerheden en 

onduidelijkheden bij de cumulatietoets vormen een reëel gevaar voor het behoud of herstel van 

natuurwaarden. Om te zorgen dat de kwaliteit van de habitats en leefgebieden van soorten daadwerkelijk 

toeneemt en minimaal niet achteruit gaat, is het nodig dat cumulatie een volwaardige plek krijgt bij het 

onderzoek naar ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij Natura 2000-gebieden. Daarvoor dient een 

cumulatieboekhouding te worden opgezet en de kwaliteit van de cumulatietoets zelf te verbeteren. 

 

Staatssecretaris Dijksma stelt in haar antwoord aan de Tweede Kamer dat, als het nodig is, per activiteit en 

per bevoegd gezag een overzicht van onderzoeken en vergunningen gegenereerd kan worden. In de 

praktijk houden provincies vrijwel geen effecten- of cumulatieboekhouding bij. In de meeste provincies 

heeft men alleen een administratief overzicht van alle aanvragen en verleende vergunningen. Voor een 

goede cumulatietoets is echter meer nodig, namelijk het bijhouden van alle effecten van bestaand gebruik 

en verleende vergunningen in ruimte en tijd. Aangezien alle vergunningaanvragen samen komen bij het 

bevoegd gezag, is dit gezag bij uitstek geëquipeerd om een effectboekhouding op te zetten (Raad van 

State, 2015) 

 

Knelpunten monitoring 

Een probleem bij het toezicht op programma's is overbemonstering van bepaalde gebieden en het 

onderbemonsteren van anderen. Dit belemmert de beoordeling van nationale cijfers omdat de 

veranderingen niet noodzakelijk vergelijkbaar zijn in alle soorten gebieden (Pannekoek et al 2018). 

Hierdoor kan het lijken alsof in een gebied met veel tellingen een soort meer voorkomt terwijl in het 

onderbemonsterde gebied misschien minder frequent tellingen zijn gedaan. Voor monitoring van soorten 

worden vrijwilligers ingeschakeld, zoals bij de meetnetten die Sovon (Sovon, 2018) landelijk organiseert. 
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Tellers houden op een gegeven moment op met de jaarlijkse metingen of gaan in een ander gebied tellen. 

Nieuwe waarnemers kiezen vaak een nieuw telgebied. Uitval van telgebieden zorgt voor ontbrekende 

tellingen, maar ook opnieuw begrensde gebieden zorgen voor ervoor dat de vorige omvang van het gebied 

niet vergelijkbaar zijn met de nieuwe omvang. 

 

Het opstellen van een monitoringsprogramma op gebiedsniveau is complex. Er bestaan verschillende 

gegevensbronnen, verschillende inventarisatiemethoden en voor elk gebied zijn unieke 

instandhoudingsdoelen opgesteld. Het is belangrijk inzicht te krijgen in welke monitoringsinspanningen er 

momenteel worden uitgevoerd in een gebied, zodat helder is waar aanvullende inspanningen nodig zijn in 

het kader van Natura 2000. Om aan het einde van de beheerplan periode een uitspraak te kunnen doen 

over het behalen van instandhoudingsdoelen, is inzicht in de nul situatie nodig en dient de gebiedsgerichte 

monitoring aan een aantal eisen te voldoen (Pannekoek et al., 2018).  

 

Leefgebiedenkaarten 

Voor een goed beheer en vergunningenbeleid van alle Natura 2000-soorten is informatie over het 

voorkomen van deze soorten van groot belang. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende 

provincies en opgericht door IPO, heeft Sovon de opdracht gegeven om leefgebiedenkaarten op te stellen 

voor alle Natura 2000-gebieden. Op een leefgebiedenkaart staat het geschikte habitat van de 

desbetreffende soort in het gebied gemarkeerd (figuur 3.3). Het gaat hierbij om leefgebieden van alle 

soorten waarvoor voor het betreffende gebied instandhoudingsdoelen gelden conform het 

aanwijzingsbesluit, binnen de Natura 2000-begrenzing (Sierdsema et al., 2016). Een geschikt leefgebied 

wordt hierin gedefinieerd als ‘actueel leefgebied uitgebreid met gebied dat als milieu wordt bepaald door 

specifieke abiotische en biotische factoren en dat door natuurlijke uitbreiding kan worden bezet in een 

periode van 12 jaar’ (Bijlsma et al., 2014). 

 

Het in kaart brengen van geschikte leefgebieden in alle Natura 2000 gebieden per doelsoort is een 

complex project geweest van circa 2 jaar waarbij Sovon eerst leefgebiedenkaarten heeft gemaakt en de 

Provincie later de kaarten kon verbeteren voor een rekentool (Aerius). De kaarten van Sovon bleken erg 

beperkt en daar kon de provincie niet mee verder werken. Daarom is voor een tussenoplossing gekozen die 

voldoet voor BIJ12 en Aerius, maar welke niet voor alle soorten een leefgebiedenkaart oplevert.  

Naar aanleiding van de slechte kwaliteit van de leefgebiedenkaarten heeft Willem Molenaar, ecoloog 

Provincie Fryslân, van drie N2000 gebieden, waaronder de Groote Wielen, PAS-leefgebiedenkaarten 

gemaakt (figuur 3.3). Op deze kaarten staan stikstofgevoelige PAS-leefgebiedtypen zoals beschreven in de 

PAS herstelstrategieën. Het hierbij dus niet om het leefgebied van één soort, maar om op natuurdoeltypen 

gebaseerde eenheden die als stikstofgevoelig leefgebied fungeren voor een aantal soorten (Sierdsema et 

al., 2016). 
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Figuur 3.3. Leefgebiedenkaart Groote Wielen. Lg07: Dotterbloemgrasland van veen en klei, Lg08: Nat, matig voedselrijk grasland, Lg10: 

Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied, Lg6410: momenteel onbekend (Willem Molenaar, 2018).  
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Hoofdstuk 6. Integratie en discussie 
 

In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraagstelling uit hoofdstuk 1 beantwoord door per 

instandhoudingsdoelstelling een concluderende beoordeling gegeven over de huidige staat en 

beargumenteerd. Daarnaast wordt waar nodig ingegaan op de tekortkomingen en successen van de 

analyse.  

 

Kernopgaven 

Conclusie ten aanzien van de kernopgave 4.11 (Plas-dras situaties voor smienten A050 en broedvogels 

zoals porseleinhoen A119 en kemphaan A151 en noordse woelmuis *H1340)  

In de Groote Wielen komen plas-drassituaties voor, mede door de maatregelen uit het eerste beheerplan. 

De smienten maken er slechts beperkt gebruik van. It Fryske Gea neemt maatregelen om de verruiging te 

bestrijden.  

Conclusie ten aanzien van de kernopgave 4.12 (Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, 

inclusief waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging voor de noordse 

woelmuis *H1340) 

Het eerste deel van de herstelwerkzaamheden aan de oevers zijn gerealiseerd met het creëren van 

natuurvriendelijke oevers en de maatregelen voor het peildynamiek zijn grotendeels uitgevoerd.  

 

Conclusie ten aanzien van de kernopgave 4.16 (Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor ganzen) 

Het functionele leefgebied van de aangewezen ganzensoorten in de Groote Wielen is voldoende (Interview 

Albert Wester, 2018) en omvat naast de Groote Wielen ook andere gebieden. Vooral de graslanden in de 

omgeving van de Groote Wielen worden naast foerageergebied ook gebruikt als ruiplaatsen en kunnen van 

invloed zijn op de aantallen in het Natura 2000 gebied. De Wielenwerkgroep is verantwoordelijk voor de 

tellingen van ganzen en telt in de vroege ochtend of avond om te voorkomen dat de ganzen al pendelen 

naar andere gebieden (It Fryske Gea, 2015).  

Conclusies ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen 

Bittervoorn 

De huidige verspreiding en aantallen zijn onbekend. Voor duurzaam behoud van de bittervoorn zijn betere 

verspreidingsgegevens nodig. In het onderzoek van Dirk Dijkshoorn (2013) werd aanbevolen om een 

passage te creëren tussen boezemwater en sloten in de winterpolders. De zomerpolders hebben de helft 

van het jaar een open verbinding met de boezem, maar een passage is nog steeds gewenst aangezien niet 

bekend is wanneer de bittervoorn van het zomerverblijf naar het winterverblijf trekt. Naast een goede 

passage tussen de boezem en polders is ook een geschikter habitat voor de bittervoorn in de polders 

gewenst. De bittervoorn geeft de voorkeur aan een diepte van minimaal 0,5 meter terwijl de poldersloten in 

de meeste gevallen maximaal 0,5 meter diep zijn. Wanneer de modderlaag wordt verwijderd wordt het 

habitat ook geschikter voor mosselen (Dijkshoorn, 2013). Echter, of het verdiepen van de poldersloten een 

mogelijkheid is hangt sterk af van de consequenties voor andere plant- en diersoorten in het ecosysteem.  

 

De aanbevolen maatregelen zijn destijds niet meer meegenomen in het beheerplan omdat deze al 

vastgesteld is voor het einde van het onderzoek en niet meer aangepast kan worden. Wel kunnen de 

maatregelen tijdens de beheerplanperiode uitgevoerd worden met toestemming van de Provincie zoals de 

eerdergenoemde extra maatregelen in paragraaf 4.1.1. De Provincie wacht echter tot het eDNA onderzoek 

in samenwerking met WSF is uitgevoerd. Vervolgens kunnen op basis van beide onderzoeken, indien nodig, 

maatregelen getroffen worden om de bittervoorn te beschermen.  

 

Op het moment is het onzeker of het onderzoek is afgerond voordat het nieuwe beheerplan vastgesteld 

wordt, waardoor eventuele benodigde maatregelen alsnog uitgesteld worden. De bittervoorn heeft een 

behoudsdoelstelling, waardoor er bij voorkeur vóór de tweede beheerplanperiode, naast een inventarisatie 

ook habitatkenmerken beschreven moeten worden. Denk hierbij aan de aanwezigheid van waterplanten en 

zoetwatermosselen en het doorzicht van het water.  
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Figuur 6.1. Aantal soorten per vangstmethode (Bureau Waardenburg, 2016) 

 

Adviesbureau Waardenburg heeft met adviesbureau voor bodem, water en ecologie (atkb) onderzoek in 

combinatie met traditionele vangmethoden uitgevoerd in Nieuwe Maas. Uit dit onderzoek bleek dat 

wanneer alleen aan de hand van eDNA methode een visinventarisatie wordt uitgevoerd, de kans groot is 

dat soorten gemist worden (figuur 6.1).  

 

Meervleermuis 

Uit het onderzoek van Batweter blijken geen duidelijke knelpunten voor de meervleermuis in de Groote 

Wielen naar voren te komen. Wel zijn er mogelijke knelpunten in de route naar de Groote Wielen en de 

homerange. De homerange van het verblijf uit Leeuwarden overlapt met het verblijf uit Gytsjerk, wat 

mogelijk resulteert in een hogere druk op de Groote Wielen. Het is alleen niet duidelijk of dit echt een 

knelpunt is (Batweter, 2018). Ondanks dat een groot deel van de koloniën foerageert in de Groote Wielen is 

de kwaliteit van de Groote Wielen als foerageergebied onduidelijk. 

 

De provincie onderneemt op het moment van schrijven stappen om de kraamkoloniën te beschermen. Pas 

wanneer de provincie het belang van de bescherming van de meervleermuis kent, kan er een budget 

worden vrijgemaakt om onder andere meer gerichte voorlichting te geven aan huiseigenaren.  

 

Noordse woelmuis 

De Groote Wielen lijkt over een aantal potentiële gebieden met regelmatig onderlopende rietlanden te 

beschikken, maar de omvang en kwaliteit van het leefgebied is nog onvoldoende. Het peilbeheer van de 

boezem speelt daarbij een grote rol. Het ontbreken van waarnemingen betekent daarom in veel gevallen 

niet dat de soort met zekerheid ontbreekt. De maatregelen die nog niet afgerond zijn staan daarom ook 

nog steeds op de planning. Fabriekspoel wordt afgemaakt en ingericht ondanks het noordse woelmuis 

onderzoek. Het onderzoek is een steekproef en sluit nog niet uit dat er helemaal geen noordse woelmuizen 

meer leven. Bovendien wordt verwacht dat wanneer de Fabriekspoel ingericht is en de verbindingszone 

naar Bouwepet de noordse woelmuis her koloniseert in de Groote wielen (Uitvoeringsteam Groote Wielen, 

2018).   

 

Indien in de Groote Wielen niet opnieuw woelmuizen vestigen kan gedacht worden aan passief wegjagen 

van noordse woelmuizen uit noordoostelijk gelegen Bouwepet, onderdeel van Natuur Netwerk Nederland. 

Als dergelijke gebieden niet al te ver van bestaande noordse woelmuispopulaties liggen dan kunnen ze 

deze via de oevers koloniseren. Eerder is al aangetoond dat deze muis wel vijftienhonderd meter kan 

zwemmen op zoek naar geschikt leefgebied, mogelijk dat de aanleg van tussenliggende kleinere 

‘stapstenen’ met natte rietvegetatie ervoor kunnen zorgen dat noordse woelmuizen gebieden op meerdere 

kilometers afstand kunnen bereiken (RVO, 2014). Echter, aangezien het voor het behoud van een grote 

populatie bevorderlijke is om in de Bouwepet een populatie in stand te houden is andere optie het vangen 

en uitzetten van woelmuizen in de Groote Wielen. Het wegvangen en vervolgens direct verplaatsen van 

noordse woelmuizen naar een geschikt of optimaal gebied in de directe omgeving van het plangebied is 

een af te raden maatregel, omdat het wegvangen veel stress bij de dieren oplevert en exemplaren weer 

terug zullen proberen te keren naar het oorspronkelijke gebied. Deze maatregel kan alleen toegepast 

worden wanneer blijkt dat een nieuw optimaal leefgebied wordt gerealiseerd dat niet op een natuurlijke 

wijze kan worden gekoloniseerd door noordse woelmuizen (RVO, 2014). Een ander voorbeeld van een 

dergelijk gebied is de Alde Feanen, hoewel dit gebied wel veel verder van de Groote Wielen afligt. De beide 

ecologische verbindingszones van maatregelen 7 en 8 kunnen hieraan bijdragen, mits de routes robuuster 
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worden gemaakt. Op het moment wordt geïnvesteerd in het realiseren van meer geschikt habitat voor de 

noordse woelmuis, maar wellicht wordt er niet genoeg gekeken naar de grootte van de habitat en andere 

factoren. Ondanks onderzoeken en maatregelen in andere N2000 gebieden blijkt dat het meest geschikte 

biotoop van de noordse woelmuis nog niet vastgesteld is. Is het genoeg om een gebied te laten verlanden 

of moet het vervolgens weer worden opgewaardeerd, koloniseerden de woelmuizen na de jonge 
verlandingsstadia of al ver daarvoor.  

 

De concurrentie tussen de muizen wat betreft de vegetatie is ingewikkelder in de praktijk dan de literatuur 

vaak laat zien. Het komt erop neer dat de noordse woelmuis het meeste baat heeft bij een goed dynamisch 

peilbeheer (vergelijkbaar met laaglandrivieren), een verhoging van het peil minimaal een paar keer per jaar 

in winter en vroege voorjaar en niet één keer in de zeven jaar (A&W). Maar dit is lastig om in te voeren 

zonder bijvoorbeeld een wijziging in het peilbesluit. Deze mening wordt gedeeld door Nico Beemster, 

werkzaam bij Altenburg & Wymenga. Hij noemt dat het boezempeil eigenlijk moet fluctueren voor een 

optimaal habitat voor de noordse woelmuis. Het boezempeil heeft echter een vast peil, dat is bepaald door 

de provincie samen met het Wetterskip (Albert Wester, 2018).  

 
 

Porseleinhoen 

Aanleg van natuurvriendelijke oevers (de eerste fase) is afgerond. De maatregelen voor onder andere het 

porseleinhoen lijken effect te hebben. De ontbossing nabij de Ryptsjerksterfeart is onlangs afgerond en het 

effect van de maatregel is goed te zien, de wilgenbossen zijn verdwenen en een ondiepe laagte blijft over. 

Uiteindelijk zal de combinatie van water met begroeiing een geschikt habitat voor porseleinhoen creëren. 

Nabij de Groote Wielen in Bouwepet is recentelijk een exemplaar gehoord.  

 

Opzichters in de Groote Wielen horen weer regelmatig een porseleinhoen rallen dat duidt op een snel effect 

van de maatregelen, al is het niet met zekerheid te concluderen zonder onderzoek. Ondanks dat in 2016 

het waterpeil in het gebied boven de Ryd met 60cm verhoogd werd en destijds ook snel meerdere 

porseleinhoenen werden gehoord, is nog steeds geen sprake van een broedend paar. Ondanks dat de 

moerasvogel lijkt te reageren op maatregelen, valt erover te twijfelen of de maatregelen in kleine gebieden 

genoeg zijn om het porseleinhoen in de Groote Wielen te laten broeden (Hut et al 2016). Het porseleinhoen 

is een pionier in jonge moerassen, waardoor de grond achter de natuurvriendelijke oevers (maatregel 12) 

al snel een potentieel broedgebied voor het porseleinhoen kan worden.  

 

Kemphaan 

Ondanks dat de kemphaan als broedvogel staat aangegeven in de Groote Wielen broedt de soort er al een 

aantal jaren niet meer. De Natura2000 doelstelling van 10 broedparen voor de kemphaan wordt al een 

aantal jaren niet meer gehaald. Als trekvogel doet de soort het gebied nog wel aan, maar broedt in 

noordelijker landen.  
 

Ondanks dat de kemphaan steeds vaker baltsend wordt waargenomen op de plas-dras in de 

Binnemiedepolder, worden hier geen waarnemingen van opgenomen in de NDFF. Het verspreidingsdiagram 

in hoofdstuk 3 laat zien welke polders in de Groote Wielen gebruikt worden om te foerageren en pleisteren. 

Vermoedelijk laat figuur 3.5 geen stijging in aantallen in de Binnemiedepolder zien omdat de 

waarnemingen in NDFF grotendeels uit observaties van pleisterende kemphanen bestaan. 

 

Slaapplaatstellingen van Sovon laten zien dat in 2011 6500 kemphanen in Friesland pleisterden en in 

2015 pleisterden ongeveer 8000 kemphanen in Friesland. Naast dat het gebruik van Friesland als 

pleisterplaats stijgt, lijken de kemphanen ook meer van plekken in het binnenland gebruik te maken in 

plaats van de kustgebieden (Sovon, 2018).  

 

Rietzanger 

De rietzanger haalt het instandhoudingsdoel van 220 broedparen het ene seizoen wel en het andere 

seizoen niet. Het rietbeheer in de Groote Wielen kan effect hebben op het aantal vastgestelde territoria van 

de rietzanger. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is weliswaar buiten het broedseizoen uitgevoerd 

maar sluit niet uit dat het aantal broedparen beïnvloed heeft. Desondanks is de rietzangerpopulatie stabiel 

en groot genoeg om eventuele verstoringen te doorstaan. In 2017 lijkt het aantal broedparen aanzienlijk 

lager te zijn dan in de jaren ervoor en moet nader onderzocht worden. De verwerking van ingevoerde 

gegevens is niet altijd actueel (Uitvoeringsteam Groote Wielen, 2013).  
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Kolgans, brandgans, smient 

De aantallen kolganzen en brandganzen schommelt tussen de seizoenen en de draagkracht van 13.000 

respectievelijk 11.000 ganzen wordt niet elk seizoen gehaald. Voor brandgans en kolgans worden geen 

problemen voorzien aangezien er voldoende pleister- en foerageermogelijkheden zijn. Daarnaast blijkt dat 

de Groote Wielen door beide soorten veel gebruikt wordt maar ze pendelen regelmatig naar de omliggende 

boeren graslanden, iets wat invloed kan hebben op de tellingen.  

 

Schommelingen in aantal kunnen ook veroorzaakt worden door klimaatverandering, waardoor er sprake 

lijkt te zijn van herverdeling van de internationale populatie over Europa, zonder dat er sprake is van een 

populatieafname op internationaal niveau. Andere factoren, zoals voedselconcurrentie met brandganzen 

spelen mogelijk ook een rol. Het verloop van beide ganzen hangt ook samen met hoe het huidige en 

toekomstige ganzenbeleid omgaat met rustende ganzen buiten natuurgebieden zoals de Groote Wielen. 

 

De Groote Wielen heeft een draagkracht van 1300 smienten. De analyse liet zien dat in enkele seizoenen 

dit aantal wordt gehaald en in andere seizoenen het aantal ver onder de draagkracht ligt. Ondanks de 

schommelingen tussen de seizoenen is er geen reden tot extra maatregelen. Allereerst is er een 

verschuiving van smienten naar andere landen dat leidt tot een afname in gebieden in Nederland maar een 

toename elders. Daarnaast hebben smienten de neiging om naar andere gebieden te verplaatsen wanneer 

er concurrentie in voedselaanbod met ganzen optreedt. Als laatste kunnen de tellingen plaatsvinden op 

momenten dat de smienten niet aanwezig zijn, aangezien ze in de ochtend- en avondschemering geteld 

worden maar op dat moment al of nog onderweg zijn. De recente afname van de populatie smienten in 

Nederland is vermoedelijk een gevolg van een herverdeling van de internationale populatie, gezien het feit 

de internationale populatie stabiel blijft. Anders dan de landelijke afname is in de Groote Wielen niet 

meteen sprake van een afname, al geven de smienten in enkele seizoenen misschien de voorkeur aan 

andere gebieden gezien de rust en toegenomen voedselbeschikbaarheid. Andere factoren die mogelijk nog 

een rol spelen zijn voedselconcurrentie met de sterk in aantal toegenomen brandganzen.  

 

Voor de ganzen en de smient geldt dat niet alle monitorgegevens verzameld door de Wielenwerkgroep 

gedeeld worden met de NDFF. Uit het evaluatierapport van It Fryske Gea bleek dat tot en met 2015 de 

instandhoudingsdoelstellingen gehaald worden en ook tot en met 2017 zijn de groepen ganzen en 

smienten dusdanig groot dat de instandhoudingsdoelstellingen nog steeds gehaald worden (Sovon, 2018). 

 

Grutto 

Het lijkt erop dat de Grutte Wielen een geschikt slaap- en foerageergebied is voor grutto’s en de plas-dras 

landen in de Binnemiedepolder hebben hieraan bijgedragen. De instandhoudingsdoelstelling wordt 

gehaald. Het ophogen en herprofileren van de kadedijk in de Warren (maatregel 15) kan helpen het 

stijgende aantal grutto’s in de Groote Wielen te behouden. De Groote Wielen heeft een belangrijke functie 

als slaap en foerageergebied en de hoge aantallen grutto’s in het gebied kan in de toekomst mogelijk ook 

bijdragen aan het aantal succesvolle broedparen in andere gebieden in Friesland.  

 

Sloot- en peilbeheer  

Het waterpeil in de verschillende polders wordt gereguleerd volgens de maatregelen (1 t/m 6) en 

bijgehouden per peilschaal (It Fryske Gea, 2018). 

Agrarisch beheer  

Er zijn recentelijk percelen die eerst in agrarisch beheer waren gekocht en overgenomen door It Fryske Gea. 

Deze percelen bieden mogelijkheden voor plannen en maatregelen in de tweede beheerplanperiode. 

Recreatie 

Er hebben zich in de afgelopen beheerplanperiode geen belangrijke veranderingen voorgedaan in het 

visstandbeheer, het extensieve recreatieve gebruik, de dag- en verblijfsrecreatie of het vliegverkeer boven 

het gebied. Er zijn voor deze activiteiten ook geen knelpunten gevonden met betrekking tot de 

instandhoudingsdoelen. Wel heeft It Fryske Gea een aantal kleine maatregelen genomen. 

Voor het opstellen van het tweede beheerplan moeten de activiteiten wel opnieuw getoetst worden, onder 

andere vanwege de toename in festivals en evenementen in het aangrenzende recreatiegebied de Groene 

Ster. 
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Conclusies ten aanzien van de afgesproken maatregelen  

Van de maatregelen zijn twaalf van de achttien maatregelen zoals beschreven afgerond. Vijf maatregelen 

zijn deels gerealiseerd en twee maatregelen nog niet, welke ophoging en herprofilering van de kadedijk zijn 

en een inventarisatie van de bittervoorn.  

 

Conclusies m.b.t. de bestuurlijke aspecten 

Er is gecoördineerd beleid voor de bescherming van het Natura 2000-gebied de Groote Wielen. Een 

regelmatig bijeenkomend uitvoeringsteam, met regulier overleg met omwonenden en betrokken instanties. 

Er is ruimte om andere actoren bij de uitvoering of het denkproces te betrekken. 

Conclusies m.b.t. de monitoring 

De kwaliteit en de frequentie van de inventarisaties van de smient, kolgans, brandgans blijken niet altijd 

voldoende te zijn om daarop onderbouwde conclusies over de aantalontwikkelingen te baseren. In het 

NDFF ontbreken tellingen van drie soorten die door de wielenwerkgroep worden geteld; de smient, kolgans 

en brandgans. Uit een evaluatie uit 2015 van It Fryske Gea bleek dat de Wielenwerkgroep de aantallen tot 

en met 2015 in ieder geval aan It Fryske Gea heeft geleverd. Deze aantallen kwamen niet overeen met de 

aantallen in de NDFF. 
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Haalbaarheid doelstellingen op nationaal niveau  

Sovon heeft in opdracht van Alterra Wageningen UR een onderzoek naar de haalbaarheid van het Natura 

2000 instandhoudingsdoelen voor vogels uitgevoerd in verband met de voorevaluatie van het Natura 2000 

doelendocument. Sovon heeft voor verschillende vogelsoorten een Indicatieve staat van instandhouding (I-

svi) bepaald. Tabel 6.3 laat zien dat voor de kemphaan, de grutto en de smient de kans om de 

doelstellingen in Nederland te halen voor 2027 relatief klein is. Een realistische voorspelling, ook voor de 

Groote Wielen, gezien het feit dat er zowel bij de smient als kemphaan sprake van een verschuiving van 

rustgebieden en broedgebieden. In figuur 6.1 is te zien dat waterbeheer en klimaatverandering beide een 

groot aandeel beslaan in de belangrijkste drukfactoren op broedvogels en niet-broedvogels in N2000 

gebieden (Foppen et al., 2016). Het waterbeheer in de Groote Wielen is de afgelopen jaren sterk verbeterd 

en er zijn al effecten waarneembaar. Ook klimaatverandering heeft in de Groote Wielen een effect op beide 

ganzensoorten en vermoedelijk op het porseleinhoen. 
 

Tabel 6.3. Haalbaarheid Natura 2000 doelen (Foppen et al., 2016).  

Soort Populatie** Verspreiding 

** 

Leefgebied 

** 

Toekomst 

** 

Eindoordeel 

svi* 2016 

Oude 

svi* 

2006 

Haalbaarheid 

2027 

Smient Matig 

ongunstig 

Gunstig Gunstig Matig 

ongunstig 

Matig 

ongunstig 

Gunstig Ja/nee 

Kolgans Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig - 

Brandgans  Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig - 

Grutto Zeer 

ongunstig 

Gunstig Zeer 

ongunstig 

Matig 

ongunstig 

Zeer 

ongunstig 

Zeer 

ongunstig 

Nee 

Kemphaan Zeer 

ongunstig 

Zeer 

ongunstig 

Zeer 

ongunstig 

Matig 

ongunstig 

Zeer 

ongunstig 

Matig 

ongunstig 

Nee 

Rietzanger Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig Matig 

ongunstig 

- 

Porseleinhoen Zeer 

ongunstig 

Gunstig Matig 

ongunstig  

Matig 

ongunstig 

Zeer 

ongunstig 

Zeer 

ongunstig 

Ja 

*svi: staat van instandhouding 

** Gunstig: Trend in verspreiding is stabiel of positief. Matig ongunstig: Trend in verspreiding is negatief met een afname van meer 

dan 1% per jaar. Zeer ongunstig: Trend in verspreiding is negatief met een afname van meer dan 5% per jaar. 

 

 
Figuur 6.1. Overzicht van drukfactoren voor Natura 2000 broedvogelsoorten of niet-broedvogelsoorten die zich nu in een ongunstige I-

SvI bevinden. Weergegeven is de procentuele verdeling van de drukfactoren over de broedvogels en niet-broedvogels apart die een 

gemiddelde of hoge impact hebben (Foppen et al., 2016) 
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Hoofdstuk 7. Advies  
 

In het laatste hoofdstuk wordt in de komende paragrafen beschreven welke aanvullende maatregelen 

nodig zijn naar aanleiding van de analyse van de instandhoudingsdoelstellingen en bijbehorende 

maatregelen en monitoring om aan het einde van een beheerplanperiode een uitspraak te kunnen doen 

over de staat van instandhouding van de doelsoorten en voor te bereiden voor tweede beheerplanperiode. 

In de laatste paragraaf wordt beschreven hoe dit rapport kan bijdragen aan evaluatie van andere N2000-

gebieden.  

 

Doelsoorten en maatregelen 

Ondanks dat de meeste maatregelen zijn uitgevoerd is het effect vermoedelijk zichtbaar na een aantal 

jaren. Vanwege veel recente uitgevoerde maatregelen is het van belang dat het uitvoeringsteam van de 

Groote Wielen een tussenevaluatie organiseert halverwege het tweede beheerplan, aangezien veel effecten 

nog niet zichtbaar zijn en het gezien het belang van de noordse woelmuis en porseleinhoen belangrijk is 

niet te wachten tot het einde van de tweede beheerplanperiode. Ook is het van belang dat de mogelijke 

effecten van andere maatregelen bijgehouden worden. Bijvoorbeeld de natuurvriendelijke oevers, die ook 

een positief effect op de noordse woelmuis zou kunnen hebben. 

 

Daarnaast is voor de maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de habitat van de noordse woelmuis 

en het porseleinhoen nog aanvullend onderzoek gewenst. Naast dat de Fabriekspoel wordt ingericht voor 

de noordse woelmuis moet er rekening mee gehouden worden dat er nog onzekerheden bestaan. 

Wetterskip Fryslân noemt dat een lokale kade om een gebied maakt een oplossing zou kunnen zijn om de 

habitat te optimaliseren en te behouden. Op deze manier kan It Fryske Gea de waterstand zelf reguleren, 

maar het echte beheer en het onderhoud blijft bij Wetterskip Fryslân.  

 

De maatregel om het de Regente Petten te optimaliseren voor het porseleinhoen zijn uitgevoerd maar 

zowel uit onderzoek (Hut et al., 2016) als uit het interview met opzichter Albert Wester blijkt dat deze 

werkzaamheden regelmatig herhaald moeten worden om jonge verlanding te behouden. 

 

Uit toekomstig onderzoek van A&W en van der Hut kan blijken of de Groote Wielen daadwerkelijk potentie 

heeft om de noordse woelmuis en porseleinhoen in de nabije toekomst te herbergen.  

 

De inventarisatiemaatregel van de meervleermuis is voltooid en volgende stappen worden ondernomen. Als 

vervolgstudie adviseer ik om eenzelfde soort onderzoek als het keutelonderzoek van Haarsma (2018) uit te 

voeren in de Groote Wielen. Aangezien de meervleermuis doelsoort is in Groote Wielen en het als 

foerageergebied functioneert, moet de kwaliteit als foerageergebied onderzocht worden. 

  

De inventarisatie van de bittervoorn zou idealiter vóór het opstellen van de tweede beheerplanperiode 

uitgevoerd moeten worden zodat er een nulmeting plaatsvindt. Op basis van deze nulmeting kunnen 

maatregelen opgesteld worden, die anders wellicht pas in het derde beheerplan aan bod komen. In 2018 

zal het eDNA onderzoek in samenwerking met Wetterskip Fryslân niet meer uitgevoerd worden, waardoor 

het in het voorjaar van 2019 gepland moet worden. Gezien de procedure van het vaststellen van een 

beheerplan kan dit te laat zijn. Indien het eDNA onderzoek wel op tijd uitgevoerd wordt, adviseer ik het te 

combineren met een netvangmethode naar aanleiding van het vergelijkingsonderzoek van Bureau 

Waardenburg. Indien het eDNA onderzoek niet op tijd kan plaatsvinden is een vangstinventarisatie 

gewenst.  

 

De daling van aantal broedparen van de rietzanger in 2017 moet nader onderzocht worden indien er nog 

geen andere gegevens beschikbaar zijn op NDFF dan in april 2018, wanneer de databank voor het laatst 

geraadpleegd is. Aangezien Sovon ook geen gegevens beschikbaar heeft kan er niet geconcludeerd worden 

of de rietzanger minder broedparen had in de Groote Wielen in 2017. 

 

Voor de brandgans, kolgans en smient zijn geen extra maatregelen nodig en kan op dezelfde voet verder 

gaan in de tweede beheerplanperiode. Naar aanleiding van de maatregel toezicht en handhaving is in 

2015 een Bijzondere Opsporing Ambtenaar (BOA) ingezet en vanaf 2017 is een nieuwe BOA die goed 

functioneert. Mogelijk treedt er in de toekomst meer verstoring door schaatsers op waarvan naar het effect 

op de rust van de ganzen en smienten moet worden gekeken. De ganzen maken deel uit van een 

maatschappelijke discussie maar dit zal vermoedelijk geen effect hebben op het beheer in de Groote 

Wielen.  
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De vernattingsmaatregelen hebben een positief effect op pleisterende grutto’s en kemphanen waardoor 

het van belang het resultaat te behouden in de tweede beheerplanperiode.  

 

Communicatie 

De Wielenwerkgroep heeft een belangrijke rol in het monitoren van de ganzen, smient en grutto. Uit de 

analyse blijkt dat de gegevens niet goed gedeeld worden met de NDFF maar It Fryske Gea heeft een deel 

van de gegevens van tenminste tot 2015 wel ontvangen. Daarnaast heeft de groep heeft veel kennis 

opgedaan sinds oprichting in 1978 en zou ervaring en kennis kunnen toevoegen aan de overleggen van het 

uitvoeringsteam. Naar aanleiding van het belang van de monitoring van de Wielenwerkgroep en de 

doelstelling uit het uitvoeringsplan van de Groote Wielen “De doelgroepen zijn betrokken en denken mee 

over de uitvoering van de maatregelen van het project en leveren daar waar mogelijk een bijdrage” wordt 

aangeraden de Wielenwerkgroep te betrekken bij bijvoorbeeld de uitvoering.  

 

Monitoring 

Losse waarnemingen die niet binnen het telnetwerk van Sovon zijn opgenomen kunnen alsnog bijdragen 

aan de aantallenanalyse. Het programma rTRIM is in staat de tellingen uit het meetnet en losse 

waarnemingen beide te gebruiken om een betrouwbare index te maken. Ondanks dat de losse 

waarnemingen ervoor zorgen dat het model meer gegevens kan gebruiken kost het veel tijd om te 

voorkomen dat tellingen dubbel meegenomen worden in de analyse. Daarnaast moet ervan uit worden 

gegaan dat de tellingen die Sovon gebruikt volledig en voldoende zijn. Vrijwilligers die hun waarnemingen 

invoeren op waarneming.nl of telmee.nl zijn hebben een meerwaarde wanneer de precieze locatie wordt 

gegeven of wanneer het soort gedrag wordt gegeven.  

Voor het tweede beheerplan is het voornamelijk van belang dat de telgegevens die genoemd staan in het 

monitorprogramma juist en compleet worden ingevoerd in de NDFF. In dat geval is de analyse van de Sovon 

voldoende om een beeld van het aantallenverloop van de doelsoorten te krijgen. 

In het huidige beheerplan staat dat tenminste eens per 6 jaar gedurende één winterseizoen maandelijkse 

vogeltellingen uitgevoerd worden op alle (ondergelopen) polders en plassen. Voor een realistisch beeld van 

de trend zijn er elk jaar maandelijkse tellingen nodig voor in ieder geval de kemphaan, rietzanger, grutto en 

smient. 

Ontwikkelingen 

In 2018 zal soortgelijk veegbesluit voor Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten (VHR) plaatsvinden. Het 

uitvoeringsteam van de Groote Wielen kan alvast de mogelijkheid om de soorten toe te voegen 

onderzoeken. Hierbij moet rekening worden gehouden met de consequenties van het toevoegen van een 

soort op de huidige doelsoorten. 

 

Om het overzicht van de doelsoorten en hun leefgebieden in N2000-gebieden te houden kunnen 

leefgebiedenkaarten opgesteld worden. In het kader van PAS is ecoloog Willem Molenaar begonnen met 

relevante PAS-habitattypen voor de Groote Wielen in kaart te brengen. Met name voor de noordse 

woelmuis en het porseleinhoen is een dergelijke kaart van belang en kan opgesteld worden in combinatie 

met de habitatonderzoeken die uitgevoerd worden. Eventueel kan dit met behulp van de habitat-typenkaart 

die opgesteld wordt tijdens de vegetatie-kartering als onderdeel van de SNL -kartering. 

 

Verlengen, aanpassen, vernieuwen 

 Het eerste beheerplan 2013-2019 moet worden aangepast voor de tweede beheerplanperiode.  Het gaat 

hierbij om de laatste vijf hoofdstukken: 
Hoofdstuk Actie 

1. Inleiding  

2. Instandhoudingsdoelstellingen  

3. Ecologische gebiedsbeschrijving  

4. Uitgangssituatie beleid en bestaande activiteiten  

5. Instandhoudingsdoelstellingen in omvang, ruimte en tijd In dit hoofdstuk moet een realistisch beeld geschetst worden van 

de landelijke of internationale trend van de doelsoorten. De staat 

van instandhouding is niet meer realistisch voor de kemphaan en 

noordse woelmuis. 

6. Toetsing bestaande activiteiten Een nieuwe toetsing aan de hand van een herziene 

cumulatietoets. 

7. Realisatie instandhoudingsdoelstellingen De paragraaf maatregelen moet worden vernieuwd, waarin 

maatregelen zijn afgerond, maatregelen doorlopen en nieuwe 

maatregelen toegevoegd worden. 

8. Uitvoeringsprogramma De uitvoering moet worden aangepast op de nieuwe 
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maatregelen. 

9. Sociaaleconomische paragraaf, richting geven en 

vergunningverlening 

De paragraaf ecologisch onderzoek kan uitgebreid worden met 

recent afgerond onderzoek en toekomstig onderzoek.  

 

Algemene evaluatie Natura 2000-gebieden 

Veegbesluit  
Evenals In 2018 zal soortgelijk veegbesluit voor Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten (VHR) plaatsvinden. Het 

uitvoeringsteam van de Groote Wielen kan alvast de mogelijkheid om de soorten toe te voegen 

onderzoeken. 

 

Eerste evaluatie  
Voordat er een behoorlijke evaluatie uitgevoerd kan worden moet een inventarisatie van de 

monitorgegevens van instandhoudingsdoelstellingen gepland worden, zodat indien nodig nog aanvullend 

gemonitord kan worden. Zonder voldoende informatie over de staat van instandhouding kunnen geen 

uitspraken gedaan worden gedaan over het succes van de eerste beheerplanperiode. Om nieuwe 

maatregelen op te stellen voor in het tweede beheerplan zijn nulmetingen van alle 

instandhoudingsdoelstellingen van belang. Bij voorkeur is minimaal een jaar voordat het volgende 

beheerplan wordt opgesteld. 

 

PAS-gebieden 
Voor N2000/ PAS-gebieden kan de ‘Beoordeling natuurkwaliteit Natura 2000/PAS-gebieden’ kan in 

combinatie met de N2000 evaluatie uitgevoerd worden. In deze beoordeling wordt met behulp van 

procesindicatoren de effecten van herstelmaatregelen zichtbaar gemaakt en in het stappenplan van de 

evaluatie worden de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 al meegenomen (BIJ12, 2018).  

 

Trends 
In veel gevallen is een trend in een Natura 2000-gebied dezelfde trend op nationaal of zelfs internationaal 

niveau in geval van migrerende soorten. Als aanvulling daarop kunnen vergelijkbare N2000-gebieden in 

Friesland en Nederland verklaringen en informatie leveren. 

 

Cumulatietoets 
Voorafgaand aan de eerstvolgende evaluatie moet de effectiviteit van de cumulatietoets van 

beheerplannen in het algemeen.  
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Appendix  
Appendix I - Ecologie doelsoorten 

Bittervoorn 

De bittervoorn (Rhodeus amarus) is een zoetwatervis behorend tot de familie van de karpers (Cyprinidae) 

die in symbiose samenleeft met grote zoetwatermosselen. De bittervoorn geeft de voorkeur aan stilstaande 

of traag stromende wateren zoals sloten, vijvers en meren, met voldoende waterflora wat dienst doet als 

schuilplaats. De aanwezigheid van grote zoetwatermosselen is van belang voor de voortplanting omdat de 

bittervoorn hier eitjes inlegt in mei en juni. Factoren als watervervuiling, eutrofiering, versnippering van 

leefgebied en intensief schoonmaak beheer zoals baggeren hebben significante invloed op de bittervoorn 

populatie (Provincie Fryslân, 2013, Rapport Dirk Dijkhoorn, 2013). Een gebied van een kleine vierkante 

kilometer heeft genoeg draagkracht om een bittervoornpopulatie te onderhouden, maar omdat de 

dispersieafstand van bittervoorns drie kilometer is, wat vooral van belang is voor jonge individuen die 

opzoek gaan naar een nieuw leefgebied, zijn verbindingszones tussen de gebieden belangrijk (Rapport Dirk 

Dijkshoorn, 2013). 

 

Meervleermuis 

De meervleermuis (Myotis dasycneme), is een Noordwest Europese vleermuissoort.  Het overgrote deel van 

de meervleermuizen in Friesland overwinteren van oktober tot april in Duitsland. Het zomerleefgebied 

bestaat uit een netwerk van vaste verblijfplaatsen en kraamkoloniën en foerageergebieden. De 

verbindingsroutes moeten onverlicht zijn met rechte elementen en zonder grote obstakels. 

Meervleermuizen jagen voornamelijk op muggen, dansmuggen, schietmotten, haften, gaasvliegen en 

nachtvlinders, die te vinden zijn boven onvervuild voedselrijk water. Naast geschikte foerageergebieden zijn 

er voor de kraamkoloniën droge donkere ruimtes die goed toegankelijk zijn, stabiele temperatuur hebben 

en op maximaal 30 van foerageergebieden (Batweter website, 2018; Provincie Fryslân, 2013). 

 

Verblijfplaatsen van de meervleermuis zijn te vinden in steden en dorpen in de omgeving van plassen, 

meren en rivieren. Op de leefgebiedenkaarten zijn momenteel met name de foerageergebieden 

aangegeven en geen verblijfplaatsen, terwijl deze minstens zo belangrijk zijn. Voorheen waren er geen 

gegevens en omgevingsvariabelen beschikbaar om de verblijfplaatsen of kraamkoloniën toe te voegen aan 

de leefgebiedenkaarten. De winterverblijfplaatsen zijn af en toe aangegeven als ongeschikt terwijl het niet 

ongeschikte plekken zijn (Sierdsema et al., 2016).  

 

Het belang van het in kaart brengen van de leefgebieden en de bescherming ervan is hoog. 

Meervleermuizen hebben een hoog trofisch niveau, waardoor ze gevoelig zijn voor opeenhopingen van 

pesticiden. Een daling of stijging in de populatie van insecten kan ook een verandering in de abundantie 

van meervleermuizen betekenen. Daarnaast kan de abundantie een verband houden met 

klimaatverandering, zoals kou, neerslag en zeespiegelstijging, maar ook verslechterde waterkwaliteit en 

landbouw intensivering (Jones, 2000)  

 

Noordse woelmuis 

De Nederlandse ondersoort van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus subsp. arenicola) woelmuis is 

vrij fors met brede kop en te herkennen aan vrij lange bruin tot zwarte vacht en een grijze onderzijde. Ze 

variëren in lengte tussen de 9,5 en 16 cm (Lange et al., 1994; LNV, 2004). De noordse woelmuis is een 

herbivoor en voed zich in de zomer met rietspruiten, zeggen, biezen, grassen en kruiden en in de winter ook 

met schors, zaden en wortels. In de winter verblijven de muizen in drogere gebieden en vanaf het voorjaar 

zoeken ze naar geschikter wordende plekken. Natte of periodieke overstroomde riet en ruigtevegetaties en 

graslanden Noordse woelmuis wordt met name aangetroffen in nat schraalgrasland, rietland, moeras en 

ruigte (LNV 2004).  

 

Porseleinhoen 

Het porseleinhoen broed van West-Europa tot West-Azië en overwintert voornamelijk in Afrika en Pakistan 

(Hut et al 2016). Het porseleinhoen komt voor in de noordwestelijke helft Nederland en afhankelijk van de 

waterstanden, de lokale weersomstandigheden, bijvoorbeeld een droog of nat voorjaar, verschilt het aantal 

broedparen per jaar en per gebied (SOVON-website, geraadpleegd februari 2018). Het porseleinhoen geeft 

de voorkeur aan grootschalige, lage, jonge moeras- en grazige vegetaties, met name in periodiek ondiep 

water. De habitat is meestal jong gemaaid riet en hooiland met onder andere riet, gele lis, russen, biezen 

en zeggen als vegetatie. De vegetatiestructuur is belangrijker dan de plantensoort, en daarbij gaat het 

steeds om relatief lage vegetaties. (Hut et al., 2004; Hut et al., 2016). 
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Het geschikte broedbiotoop kan afnemen door onder andere verdroging, verzuring, verruiging en 

vermesting en porseleinhoenders zijn gevoelig voor optische en mechanische verstoring (Provincie Fryslân, 

2013).  

 

Hut et al (2004) heeft richtlijnen opgesteld om geschikt habitat te creëren voor minimaal één territorium in 

een gebied van 16 hectare. Deze richtlijnen zijn onder andere: een minimum oppervlak moerasgebied van 

10 tot 20 hectare, moerasvegetaties van minimaal 0,5 meter van 2 tot 8 hectare waarin de vegetatie 

aaneengesloten voorkomt, minimaal 2 tot 4 hectare moerasvegetatie staat in permanent of periodiek in 

ondiep water en tot slot moet minimaal 2 tot 4 hectare moerasvegetatie of grazige vegetatie jaarlijks 

worden gemaaid. Allesomvattend heeft het porseleinhoen grootschalige, lage moerasvegetaties of grazige 

vegetaties nodig, die in periodiek ondiep water staan en voor een deel jaarlijks gemaaid worden. Met name 

een hoog waterpeil in de winter en dalend waterpeil in het voorjaar is van belang (Hut et al., 2004).  

 

Kemphaan 

De kemphaan (Philomachus pugnax) is een seksueel dimorfe kustvogel levend in groepsverband. 

Kemphanen broeden in gematigde tot arctische gebieden van West-Europa tot Oost-Siberië. Het merendeel 

overwintert in de Sahel en Oost-Afrika, maar een klein deel blijft tijdens de winter in Noordwest Europa 

(Verkuil 2010). Het lijkt inmiddels dat kemphanen die pleisteren in plas-dras gebieden, onlangs 

grootschalig zijn verspreid richting het oosten, van de Europese broedrange naar de Aziatische of Arctische. 

Vermoedelijk een gevolg van de verslechtering van de ecologische condities van de broedgebieden (Verkuil 

et al 2012).  

 

Rietzanger 

De rietzanger is een talrijk aanwezige trekvogel in de Nederland van eind maart tot begin oktober, waar ze 

broeden in en rond de moerassen. De rietzanger broed in (laagveen)moerassen, veelal in verlandingszones 

waar zij hun nest laag boven de grond in rietruigte, zeggenbulten, ook tussen wilgenuitlopers en soms ook 

in het riet langs sloten in boerenland. De eieren worden gelegd tussen eind april en begin juni (SOVON 

2018). De rietzanger trekt vanaf juli en met een piek in augustus naar de overwinteringgebieden, de delta’s 

van de zuidelijke Sahel (Hallman et al 2016). De rietzanger is een wijdverspreide zomergast in Europa, dat 

meer dan 50% van de rietzangers broedgebied beslaat. De broedpopulatie in Europa is erg groot en 

bestaat uit circa 4.400.000 broedparen en is voornamelijk stabiel gebleven tussen 1970 en 1990. Doordat 

de soort over het algemeen stabiel blijft wordt de soort in Europa vastgesteld als veilig (Hallmann et al 

2016). 

 

Kolgans 

De kolgans is een algemene trekvogel in Nederland en is talrijk aanwezig in de wintermaanden. Nederland 

bied zachte winters (in vergelijking met noordelijkere landen), grote wateren met ondiepe delen die 

functioneren als slaapplaats en in de nabije omgeving voedselterreinen. Meer dan 40% van de 

doorgebrachte gansdagen in de wintermaanden is een bijdrage van kolganzen. Kolganzen foerageren 

voornamelijk op boerenland met gras, oogstresten of wintergranen (De Levende Natuur, 2010).  

 

Brandgans 

Brandganzen zijn trekvogels die vanuit de broedgebieden in het Arctisch gebeid trekken naar de 

broedgebieden in West-Europa. De brandgans overwintert net als de kolgans in onder andere in Nederland. 

De brandganzen foerageren op graslanden, maar gebruiken ook natuurlijkere voedselbronnen zoals 

kwelders, schorren en rietmoerassen. De brandgans heeft inmiddels zelfs een broedpopulatie die 

daarnaast ook blijven overwinteren in Nederland. Van de brandgans is bekend dat ondanks de slechte 

broedjaren nog steeds een groei in populatie is door de lage volwassenensterfte (De Levende natuur 

2010).  

 

Smient 

Smienten migreren in de winter uit van de broedgebieden in Scandinavië en Siberië naar landen aan de 

Noordzee, West- en Zuidwest- Europa om te overwinteren. De meeste smienten arriveren in oktober en 

november in Nederland. In de winter geeft de smient de voorkeur aan waterrijke graslandgebieden en grote 

meren. Smienten foerageren in de winter op graslanden en oevers aan bladeren, plantwortels en algen 

(Vogelbescherming website maart 2018). 

 

Grutto 

De grutto broedt in open graslanden in het lage deel van het land. De hoogste dichtheden komen voor op 

vochtige tot natte klei- en veengronden, met concentraties in Friesland, de Kop van Overijssel, Noord-

Holland te noorden het Noordzeekanaal en het Groene Hart. De grutto arriveert vanaf februari en begin 
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maart en trekken naar de overwintergebieden in juli en augustus. De grutto wordt landelijk bedreigd door 

een verandering in het landschap door landbouwintensivering en een verhoogde predator aantallen ook 

een belangrijk effect op de afname in gruttobroedparen (Vickery 2014).  

 

Appendix II– Actoren 

 

Betrokken vorming beheerplan 

Projectgroep 

De uitvoering van het Plan van Aanpak, die als eindproduct het beheerplan had, was de taak van de 

projectgroep, bestaande uit Provincie Fryslân, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en de organisaties:, 

Gemeente Leeuwarden, Gemeente Tytsjerksteradiel, Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWB), 

Recron en de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO-Noord). De Provincie Fryslân, It Fryske Gea, 

Wetterskip Fryslân vormen het uitvoeringsteam tijden de beheerplanperiode en zijn daarom nauw 

betrokken bij de evaluatie en het opstellen van een volgende beheerplan door het leveren van rapporten en 

gegevens van de beheerperiode.  

 

Gebiedsgroep 

De gebiedsgroep speelde een belangrijke rol met het opstellen van het beheerplan. Via de gebiedsgroep 

werden met alle belanghebbende partijen in de Groote Wielen afstemming gemaakt. Tijdens het opstellen 

van het beheerplan adviseerde de gebiedsgroep met betrekking tot het proces en de inhoud, wat leidde tot 

draagvlak voor de inhoud van het beheerplan bij betrokkenen in het gebied (voor samenstelling 

gebiedsgroep zie actoren analyse) (zie hieronder voor gedetailleerde lijst). De leden van de gebiedsgroep 

zal bij het opstellen van een tweede beheerplan alleen betrokkene zijn wanneer hun standpunt of kennis 

vereist is bij een toevoeging of aanpassing.  

 

Themagroep 

Om de gebiedsgroep en projectgroep te ondersteunen zijn er ook themagroepen op provinciaal niveau 

opgezet. Er is voor het thema ammoniak een in overleg met LTO Noord en de FMF, provinciale themagroep 

ingesteld. Voor water is er een themagroep die alle relevante zaken die van de KRW en het Gewenst Grond- 

en Oppervlaktewaterregiem (GGOR) die van toepassing waren op het N2000 proces. Ook de leden van de 

themagroep worden betrokken bij het opstellen van een nieuw beheerplan als hun standpunt of kennis 

vereist is. 
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Primaire actoren 

Provincie Fryslân  

De Provincie is verantwoordelijk voor het natuurgebied de Groote Wielen en houdt zich bezig met het 

opstellen, vaststellen en deels beheren van de Groote Wielen. Zoals eerder genoemd zijn het vooral de 

TBO’s, in dit geval It Fryske Gea, die de maatregelen uitvoeren. De Provincie heeft een trekkende rol in het 

evalueren van de eerste beheerplanperiode van Natura 2000 gebieden.  

 

Gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel  

De Groote Wielen ligt voor een deel in de gemeente Leeuwarden en voor een deel in de gemeente 

Tytsjerksteradiel. Om deze reden zijn de gemeentes wel primaire actoren en zullen vooral aan bod komen 

wanneer er wijzigingen in inrichting moeten plaatsvinden. 

 

It Fryske Gea (TBO) 

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland. It Fryske Gea is in 1930 

opgericht en beheert inmiddels meer dan 60 natuurgebieden waarvan de kwaliteit wordt behouden of 

verbeterd. De maatregelen worden aangepast op het soort habitat dat er voorkomt in het gebied, zoals bos, 

heide, kwelder of duinen. Als terrein beherende organisatie beheert It Fryske Gea 570 hectare van de 

Groote Wielen. De resterende 39 hectare is in gebruik bij particulieren en andere eigenaren.  

 

Wetterskip Fryslân 

Wetterskip Fryslân brengt in een watergebiedsplan de noodzakelijke maatregelen in het waterbeheer 

samenhangend in beeld. Het zijn verbeteringsmaatregelen met betrekking tot wateroverlast, droogte, 

waterkwaliteit, natuur en het waterpeil. 

 

Bij een optimale situatie voor de natuur kunnen alle belangrijke planten- en diersoorten zich goed 

ontwikkelen. De landbouw vraagt echter om andere peilen dan de natuur om een optimale situatie te 

bereiken. Het is vrijwel onmogelijk om voor alle doelen tegelijkertijd de optimale situatie te bereiken. Wat 

goed is voor het ene belang is soms minder goed voor een ander belang. Om die reden is maatwerk vereist. 

Na onderzoek en afwegen is een vorm van peilbeheer geformuleerd die alle belangen zo goed mogelijk 

tegemoet komt. Dit beheer wordt door Wetterskip Fryslân aangeduid als Gewenst Peilbeheer. In andere 

delen van het land wordt dit Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) genoemd. (bron: 

watergebiedsplan) 

 

Secundaire actoren 

Batweter 

Batweter, vleermuisonderzoek en advies, bestaat uit één persoon, Anne-Jifke Haarsma, die met hulp van 

vele vrijwilligers onderzoek en monitoring uitvoert aan verscheidene vleermuissoorten waaronder de 

meervleermuis (doelsoort de Groote Wielen). Het bureau is ingehuurd door Provincie Fryslân om aan de 

hand van een inventarisatie een monitoringsvoorstel te maken voor meervleermuizen in Leeuwarden en 

omstreken. Monitoring wordt vooral gedaan aan de hand van observatie, webcams, batdetectors 

(voicerecorder die frequenties per tijdseenheid meten, ontwikkeld door ecologisch adviesbureau A&W) en 

telemetrie. 

 

Sovon 

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die onderzoek doet naar de ontwikkeling 

van vogelsoorten. Sovon organiseert verschillende meetnetten van watervogels, steltlopers, broed- en niet-

broedvogels en de vrijwilligers die participeren aan deze tellingen leveren dan ook de grootste bijdrage aan 

de soortenmonitoring. De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het 

natuurbeleid en beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt.  

 

Wielenwerkgroep 

De Wielenwerkgroep zet zich sinds 1978 in voor het behoud van de Groote Wielen maar ook de 

nabijgelegen gebieden. De werkgroep werkt samen met It Fryske Gea om het natuurgebied te beschermen 

en te behouden. Onder andere door voorlichting, excursies en tellingen. De Wielenwerkgroep is 

verantwoordelijk voor de tellingen van de niet-broedvogels; de kolgans, brandgans, smient en grutto. De  

 
LTO-Noord 

Een koepelorganisatie die belangen van boeren vertegenwoordigt. Speelt voornamelijk bij het opstellen van 

beheerplannen een rol wanneer natuur en landbouw of veeteelt samenkomen in agrarisch natuurbeheer.  

 

  

https://www.sovon.nl/nl/content/sovon-een-goed-doel
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Recreatiesector 

De koepelorganisatie, RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland handelt in naam van 

meer dan 2.000 bedrijven in de recreatie en toerisme wat betekend dat 85% van de omzet in deze branche 

ook wordt gerepresenteerd. RECRON is sterk vertegenwoordigt in provinciale, landelijke en Europese 

platformen en de politiek, waarin het ook als serieuze gesprekspartner wordt behandeld.  

 

Grondeigenaren  

De agrariërs beheren in totaal 39 hectare van de Groote Wielen. Inmiddels kan het aantal hectare in bezit 

van agrariërs lager liggen, aangezien onlangs een perceel verwerft is.  

 

Ecologische adviesbureaus 

Adviesbureaus voeren in opdracht van de provincie of TBO in de Groote Wielen gericht onderzoek uit naar 

onder andere geschikte leefgebieden, voorkomen van soorten en de effecten van maatregelen op soorten.  

 
Gebiedgroep Groote Wielen 

Leden  Toelichting 

Beheerscoöperatie Wâld en Finnen Afdeling binnen Noardlike Fryske Wâlden (NFW)  

Greidefûgelkrite Tusken Wâl en Ie  

Dorpsbelangen Gytsjerk Dorpsbelang kan het namens de inwoners van het 

dorp kritisch bekijken. Door regelmatig in gesprek 

te gaan over het voorgenomen beleid van 

gemeente of provincie kunnen aanbevelingen 

worden gedaan. 

Dorpsbelangen Mûnein  “ 

Dorpsbelangen Ryptsjerk “ 

Dorpsbelangen Tytsjerk “ 

Friese Bond van Binnenvissers Maakt zich sterk voor natuurbeheer op het water 

in samenwerking met regionale en nationale 

partners. 

Friesche IJsbond en Dorpsbelangen Aldtsjerk Behartigt, namens deze 22 ijswegencentrales, de 

belangen van het schaatsen op natuurijs in 

Fryslân.  

Grondeigenaren  Agrariërs in bezit van percelen in de Groote 

Wielen. 

Hengelsportfederatie Fryslân Overkoepelende organisatie die zich bezighoudt 

met behartiging van de belangen van de leden, 

maar vooral ook met de ontwikkeling van de 

sportvisserij in Fryslân. 

Hengelsportvereniging Leeuwarden  Heeft als doel het bevorderen en verheffen van de 

hengelsport, het verdedigen van de belangen van 

de sport en het beschermen en verbeteren van de 

visstand. 

Het Friesch Grondbezit Behartigt de belangen van particuliere 

grondeigenaars in Friesland. Het HFG maakt deel 

uit van de Federatie Particulier Grondbezit. 

IJswegencentrale (YWC) Leeuwarden Afdeling van de Friesche IJsbond  

IJswegencentrale (YWC) Tytsjerksteradiel Afdeling van de Friesche IJsbond  

It Fryske Gea District Noard Zie ‘It Fryske Gea’ hierboven 

LTO Noord Afdeling Tytsjerksteradiel-Dantumadeel Vereniging LTO Noord is de belangenbehartiger 

voor boeren, tuinders en andere ondernemers in 

het landelijk gebied aan de hand van nauwe 

contacten én in overleg met de gemeente, haar 

inwoners, waterschap en provincie. 

LTO Noord Fryslân provinciaal bestuur Vereniging van en voor agrarische ondernemers -

Provincie Fryslân. 

Rietsnijders (3) - 

Stichting Watersport Trynwâlden Vanuit de haven Trynwâlden wordt watersport 

beoefent op de Groote Wielen. 

Vogelwacht Trynwâlden Vogelwacht is betrokken bij tellingen en nazorg. 

WBE It Bûtenfjild Een vereniging van jachtaktehouders, een lokaal 
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samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters 

en andere geïnteresseerden. De WBE is een 

vereniging, gericht op duurzaam beheer van 

wildpopulaties, bestrijding van 

schadeveroorzakende dieren en jacht 

Wielenwerkgroep De Wielenwerkgroep is in 1978 begonnen als 

actiegroep en fungeert nog steeds als beschermer 

van de Groote Wielen. De werkgroep bestaat uit 

natuurliefhebbers die zich aangespoord voelen 

samen met eigenaar/beheerder It Fryske Gea het 

natuurgebied te beschermen en te behouden 

Camping De Kleine Wielen Camping in het aangrenzende recreatiegebied de 

Groene Ster aan de andere kant van de centrale 

as. 

Friese Milieufederatie Stichting Friese Milieu Federatie is een 

koepelorganisatie van natuur en-

milieuorganisaties die opkomt voor de belangen 

van natuur en milieu in Fryslân. 

Golfclub De Groene Ster Golfclub in het aangrenzende recreatiegebied de 

Groene Ster. 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie de Nederlandse federatie voor de paardensport. 

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond De organisatie overkoepelt de diverse 

schaatsdisciplines in Nederland en komt in actie 

wanneer de Wielen bevroren zijn.  

RECRON Friesland De RECRON vertegenwoordigt 

recreatieondernemers. 

Vogelwacht Ryptsjerk Vogelwacht is betrokken bij tellingen en nazorg. 
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Appendix III - Interview Albert Wester (opzichter It Fryske Gea district noord) 

 

1. In hoeverre zijn jullie betrokken bij de volgende maatregelen (1,2,3,4,6)? Aangezien ze op één na 

worden uitgevoerd door het Wetterskip, is er controle? Merken jullie verbetering? 

 

Waterpeilen en het handelen van peilschalen en peilbuizen is een belangrijk onderdeel van 

natuurbeheer, aangezien het water en sturend is voor natuur. In de Grutte Wielen bevindt zich een 

peilschaal nabij de molen en in andere delen van het gebied twee pijlbuizen. Elke 14e en 28e van 

de maand wordt er een ronde langs de pijlbuizen gedaan. Het kan per maand een dag afwijken en 

wordt dan opgeschreven. Het peil kan één of twee cm verschillen zonder problemen. 

 

2. Ecologische verbindingszone Kleine Wielen nog niet gerealiseerd, waar hangt realisatie vanaf, waar in 

proces zijn ze nu? (maatregel 8) 

 

In principe is er een verbindingszone, al kan deze hier en daar nog wat verbeterd worden. Dit zit 

hem met name in de zone tussen de kleine wielen en Alde Feanen waar langs de verbindingsvaart 

Nijdjip niet altijd genoeg robuuste natuur langs de oevers te vinden is, maar veel kale stukken zijn. 

Een goed voorbeeld van zo’n stuk is de oever van het land  tussen de Symen Halbeswei en het 

gemaal, waar eigenlijk een stuk van vijf meter breed aan natuur besteed moet worden. Op dit 

moment wordt het land tot en met de vaart voor landbouw gebruikt. Ook mag de doorgang onder 

het spoor mag iets robuuster. 

 

Verder nog over de verbindingszone naar Bouwepet: 

Op het moment bestaat de verbinding uit een natte en droge doorgang. De verbinding kan en zal 

nog robuuster worden gemaakt. Om alvast het succes te beoordelen kunnen er camera’s worden 

geplaatst. 

 

3. Wat is er bekend over de verstoring van Smienten op de Houtwiel en Sierdswiel? En wat is er bekend 

over verstoring van brand- en kolganzen? (maatregel 10) 

 

Natuurlijke verstoring zijn bijvoorbeeld roofvogels, denk aan de zeearend, slechtvalk (noardske 

falk) en bruine kiekendief. Zowel smienten als ganzen vliegen op wanneer een grote roofvogel 

overvliegt, maar zijn minder verstoord als de roofvogel ergens neerstrijkt. Bij kalm weer vogels 

aanwezig, roofvisserij en ander verkeer met bootjes zorgt soms voor verstoring. Er is uitwijk naar 

de onder water staande zomerpolders mogelijk. 

 

Schaatsers kunnen de winterrust van smienten en ganzen wel degelijk verstoren, zelfs al zijn het 

maar een paar. Vaak worden de schaatsers in de gaten gehouden en gewaarschuwd bij te grote 

verstoring, maar sinds schaatsperioden steeds schaarser worden kunnen de wielen snel vol bezet 

zijn met schaatsers omdat men er van gebruik wil maken nu het eindelijk kan. In deze situaties is 

er weinig begrip voor toezichthouders en is het lastig om recreanten weg te sturen, vooral wanneer 

recreanten boos en agressief worden. Dit voorjaar in maart kwamen nog twee momenten voor dat 

de wielen bevroren waren en schaatsers trok, terwijl de grutto’s op dat moment al ook in grote 

getalen (2200) waren gearriveerd uit de overwintergebieden om in de Grutte Wielen te slapen 

en/of foerageren. 

 

Ook is het lastig om te bewijzen dat er een overtreding aan de hand van natuur verstoring is 

begaan. Dit kan alleen aangegeven worden door te bewijzen dat het duurzame voortbestaan in 

gevaar is gekomen.  

 

4. Door wie wordt toezicht, handhaving en monitoring uitgevoerd? (maatregel 10) 

 

It Fryske Gea houd zelf toezicht door een BOA in te zetten. De BOA die toezicht houd in de Grutte 

Wielen de een full time BOA van It Fryske Gea district Noord, nu één jaar in dienst. District Noord 

heeft sinds drie jaar een BOA en de eerste twee jaar was een andere BOA in dienst. 

 

Broedvogelmonitoring wordt gedaan door vrijwilligers en ingevoerd bij Sovon, maar ook door 

medewerkers van It Fryske Gea zelf. Niet-broedvogels zoals de kol- en brandgans en de grutto 

worden vooral geteld door de wielenwerkgroep leden/vrijwilligers.   
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5. Wordt de bittervoorn buiten de inventarisaties ook waargenomen? (maatregel 11) 

Bittervoorn en de grote zoetwatermossel worden niet waargenomen buiten inventarisaties zoals 

tijdens de inventarisatie uitgevoerd door Dirk Dijkshoorn. Zulke ecologische onderzoeken geven 

een goed beeld van wat er voor soorten onderwater verbeterd kan worden. 

 

6. Wanneer zijn maatregel 12,13,14 uitgevoerd of moeten ze nog uitgevoerd worden? (optimaliseren 

habitat woelmuis en porseleinhoen, natuurvriendelijke oevers) 

Er wordt al een tijdje gewerkt aan natuurvriendelijke oevers met o.a. als doel het optimaliseren van 

het habitat van de porseleinhoen en noordse woelmuis. Op het moment staat de Fabriekspoel op 

de planning voor de zomer en een gebied boven de Ryptsjerkster feart wordt ontbost. In het 

laatstgenoemde gebied zijn in dit jaar (maart 2018) al bomen en struiken verwijderd. De 

verwachting is dat er riet en zegge gaat groeien. Beide goed habitat voor de noordse woelmuis. In 

de Koekoekspetten is vorig jaar (2017) het peil korte tijd tijdelijk verlaagd ten behoeve van de 

Rietoogst. 

 

7. Hoe zit het met rietmaaibeheer voor noordse woelmuis? (maatregel 16) 

Om het jaar word rietvegetatie weggemaaid (geplukt) door vrijwilligers in specifieke gebieden 

geschikt voor de noordse woelmuis. In grotere gebieden word elk jaar riet gemaaid door 

commerciële bedrijven, wat ook verplicht is vanwege subsidiepakket gemaaid rietland uit de SNL. 

 

Concurrentie tussen de muizen wat betreft de vegetatie is ingewikkelder in de praktijk dan 

literatuur vaak laat zien. Uiteindelijk komt het erop neer dat de noordse woelmuis het meeste baat 

heeft bij een goed dynamisch peilbeheer (vergelijkbaar met laaglandrivieren), een verhoging van 

het peil minimaal een paar keer per jaar in winter en vroege voorjaar en niet één keer in de zeven 

jaar. Maar dit is lastig om in te voeren zonder wijzigingen peilbesluit etc..   

 

8. Merken jullie zonder een inventarisatie ook iets van veranderingen of voorkomen van de Bittervoorn, zelf 

of via vrijwilligers? (maatregel 11) 

 

Van de bittervoorn en de grote zoetwatermossel wordt alleen vernomen als deze doelbewust 

gevangen wordt zoals tijdens het project van Dirk Dijkshoorn. Zulke onderzoeken leveren goede 

informatie op. Een enkele keer met beheerwerkzaamheden of projecten komen er wel eens 

plaatselijk mossels boven water. 

 

9. Grazige ruigte (riet?) maaien na broedseizoen porseleinhoen, in maatregel 18 staat dat in overleg met de 

pachters dit in de pachtovereenkomsten opgenomen wordt. Is dit al uitgevoerd? 

In al onze pachtcontracten op een enkele uitzondering na zijn deze voorwaarden opgenomen in de 

algemene en bijzondere voorwaarden. 

Grazige ruigte/riet wordt in juli en augustus gemaaid door It Fryske Gea zelf. Pachters maaien 

alleen bij de slootkanten. 

 

10. Overjarig riet langs een vaart in de Murk gebruiken om kragen te maken voor luwte tegen westenwind 

(voor maatregel 12 natuurvriendelijke oevers). Om welke gebieden ging dit en staat het nog op planning? 

 

In het Sierdswiel liggen schiereilanden. Het jonge riet trekt niet zo snel aan als verwacht, onder 

andere omdat het riet afgeknaagd werd. Het is een kwestie van tijd voordat de het riet de 

schiereilanden opgroeit. Het Wetterskip heeft rietkragen verwijderd aan de oever van de Murk en 

wilde het naar de stenenkering brengen die voor de geotube en schiereilanden liggen. Dit is niet 

doorgegaan vanwege de hoge extra kosten.  

 

11. Welke maatregelen worden er uitgevoerd naast de maatregelen in het beheerplan? Bijvoorbeeld zoals 

in vraag 10. 

 

In de winterpolder zijn mogelijkheden om stukken onder te laten lopen om het geschikte gebied 

voor de porseleinhoen uit te breiden. Wel zijn daar aanvullende onderzoeken voor nodig, zoals een 
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visinventarisatie in het meer in die polder. Ook ligt er een grasland tussen de Ryd en de 

winterpolder wat ondergelopen kan worden, met dynamiek waterpeil.  

12. Maatregel 15 over het ophogen en herprofilering van de kadedijk van de noordwestelijke opvaart in De 

Warren. Is te merken dat de grutto’s er gebruik van maken? 

Ik weet niet wat en welke opvaart en maatregel je hier precies bedoelt. Maar deze maatregel zal 

ongetwijfeld bedoeld zijn om in de zomerperiode overstroming van boezemwater te voorkomen, 

herstel van zwakke plekken in de kade om beheer in de zomer goed uit te kunnen voeren. De 

Grutto’s slapen in het ondiepe water vaak al vanaf eind februari tot eind maart begin april. Ze 

foerageren er ook, in het begin zelfs met de koppen onder water. Maar dit jaar met de late vorst 

ontdooiden de kades in de namiddag voldoende en die werden nu ook meegenomen en van 

wormen ontdaan. Maar deze maatregel is niet direct voor pleisterende grutto’s bedoeld. Broeden 

doen ze gek genoeg nog niet in de Warren en RK polder. Het is een hele belangrijke pleisterplaats 

(ook voor andere soorten) met name in het vroege voorjaar. 

 

13. Tegen welke problemen lopen jullie vaak aan tijdens de voortgang van maatregelen? En wat zien jullie 

dan graag anders? 

-Vergunningen 

-Deadline subsidie verstrekking. Bijvoorbeeld de deadline voor het project ‘Vijfhuizen, fan wiet nei 

Salt’. Als die deadline niet is gehaald loopt It Fryske Gea veel geld mis voor de Grutte Wielen. 

-Bezwaar mensen (omwonenden, pachters) 

-Communicatie. Een voorbeeldje zijn de voertuigen die brede rupsbanden hadden voor het werk. 

Hiervoor is gewaarschuwd maar toch stond er door een taalkundig misverstand in het bestek te 

grote en zware  voertuigen met te kleine rupsbanden. 

 

Natuur kan onvoorspelbaar zijn. Bijvoorbeeld de werkzaamheden in de Fabriekspoel. Deze konden 

vorige zomer niet uitgevoerd worden omdat de zomer te nat was.  

  

 

14. In de gegevens uit de NDFF zag ik maar een keer een baltsende kemphanen (2016) staan tussen 

2013 en 2018. Zien jullie dit vaker, maar wordt het niet gemeld omdat ze uiteindelijk niet gaan broeden? 

In welk gebied komt dit gedrag voor? 

Dit was inderdaad het enige broedende kemphaan dat de afgelopen jaren gezien is. Een hele 

gebeurtenis, maar het is mijn collega gelukt om erkenning voor de waarneming te krijgen. Wel zien 

we dat de plas-dras in de Binnemiedepolder de laatste jaren weer vaker gebruikt wordt als 

baltsplek, meerdere achtervolgingsvluchten zijn waargenomen en kemphanen langer op dezelfde 

plek blijven zitten. 

 

15. In 2014 vastgesteld territorium gevonden. Is het porseleinhoen daarnaast ook nog gezien, maar dan 

niet met een vastgesteld territorium? 

 

Het porseleinhoen is in 2014 met territorium in Bouwepet. In april en mei zijn rallen vaak actief te 

horen, soms wel op 1 km afstand. Het lijkt erop dat de porseleinhoen wel snel reageert op 

maatregelen, al is het niet met zekerheid te zeggen zonder onderzoek. Ongeveer twee jaar geleden 

is in een klein gebied het waterpeil met 60cm verhoogd en er werden al snel meer 

porseleinhoenen gehoord. Nadeel is dat je ze niet snel ziet. Ook al is het te merken dat 

porseleinhoenen reageren op maatregelen, valt er over te twijfelen of de maatregelen in kleine 

gebieden genoeg zijn om de porseleinhoen in de Groote Wielen te laten broeden. 

 

16. De huidige discussie van de grutto in Friesland gaat voornamelijk over het broedsucces, maar wat zien 

jullie de afgelopen jaren gebeuren in maart en april de polders? Worden er al baltsvluchten gezien? 

 

In het voorjaar van 2017 is er wel een groep van 3300 grutto’s gezien terwijl zes à zeven jaar 

terug groepen van 700 grutto’s werden gezien. Dit voorjaar is er half maart ook al een groep van 

2700 grutto’s gezien. Het lijkt erop dat de Grutte Wielen een goed slaap en foerageergebied is 

voor grutto’s. 



62 
 

Een punt van aandacht is dat de grutto’s dagelijks pendelen tussen de Ryptsjerksterpolder en de 

Polder op Toutenburg wat tellingen kan beïnvloeden.  

 

In de Binnemiedepolder en Weeshûspolder lijken het aantal weidevogels te stijgen, in de 

Ryptsjerksterpolder verblijven minder weidevogels, kan verbeterd worden. 

 

17. Welke gebieden worden voornamelijk bezet door kol- en brandganzen? Of verschilt het tussen 

november en maart? 

 

Overdag pleisteren de kol- en brandganzen op de Binnemiedepolder of buiten de Groote Wielen. 

De ganzen slapen regelmatig op de onderwater staande  Ryptsjerkster zomerpolder. De kolgans 

lijkt aardig stabiele aantallen te houden de afgelopen jaren en de brandgans komen er ook iets 

meer bij, dit is gebaseerd op waarnemingen, daarom moeten de Sovon watervogeltellingen laten 

zien of het klopt. 

 

18. Wanneer is de aanleg van natuurvriendelijke oevers (de eerste fase) afgerond? Zijn er al effecten te 

zien? 

 

Ryptsjerksterfeart is klaar. Ik kan foto’s naar je toesturen van kort na de oplevering met laag peil 

(rietoogst). Binnenkort wil ik nog foto’s maken met hoog peil en ontluikende begroeiing. Effect 

maatregel is goed te zien. Wilgenbossen zijn weg en ondiepe laagte blijft over. Straks met water en 

begroeiing weer geschikt voor porseleinhoen. Jouke Vlieger heeft recent in naburige “Kolken” een 

exemplaar gehoord. Wie weet is het binnenkort meteen raak, het zijn echte pioniers in jonge 

moerassen volgens mij. 

 

19. De meervleermuis is in de schemer en na zonsondergang actief. Vernemen jullie in de schemer nog wel 

eens iets van hun aanwezigheid. Zo ja, worden ze nog regelmatig gezien? 

 

Mij zijn geen waarnemingen op soort bekend. Ik weet wel dat de soort voorkomt in Grutte 

Wielengebied net als de verwante watervleermuis. Om op soort te kunnen brengen is 

specialistische kennis noodzakelijk en voor zover ik weet lukt dat buiten vangacties en 

inventarisaties van kerkzolders en dergelijke alleen aan de hand van geluid, dus met batdetector. 

We zien wel eens een vleermuis hoor. Maar welke soort dat dan is blijft voor ons een vraag. Dit is 

vooral werk voor de specialisten van de VZZ, vereniging van zoogdierliefhebbers en of ecologische 

onderzoeksbureaus. 

 

20. Wat zien jullie graag anders in de uitvoering van maatregelen (ervan uitgaand dat er iets anders kan)? 

Het gaat best goed. In de praktijk loop je wel eens tegen een misverstandje aan, maar dat lossen 

we in overleg zo goed mogelijk op. Zeker als wij met dezelfde mensen van de provincie kunnen 

werken gaat de samenwerking over en weer steeds beter merk ik. Al doende leren we hoe, wat en 

waar, en op welke wijze. 
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Appendix IV  - Beleid en bestaand gebruik 

 

Beleidsmatige ontwikkelingen 

 

Deze bijlage schetst een beeld van het beheer van de Groote Wielen en het nationaal en Europees beleid 

wat hieraan te pas komt. In en rondom het gebied de Groote Wielen zijn beleid en plannen van diverse 

instanties van toepassing die invloed oefenen op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Er 

wordt rekening gehouden met Europese, nationale, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving, 

waaronder o.a. de belangrijkste hieronder zijn beschreven. Er wordt indien nodig de ontwikkelingen in de 

wet- en regelgeving sinds het opstellen van het eerste beheerplan beschreven. 

 

Europees beleid 2013 

 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn: 

De Groote Wielen is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied. Europese Vogelrichtlijn 

is 1979 ingesteld om de vogelsoorten te beschermen en behouden. De Vogelrichtlijn regelt de 

bescherming, het beheer en de regulering van de vogelsoorten. De Habitatrichtlijn is ingesteld om de 

diversiteit in de Europese Unie te beschermen door de habitatten en soorten in een gunstige staat van 

instandhouding te brengen (Ministerie LNV, 2018). Lidstaten wijzen beschermingszones aan voor het 

Natura 2000-netwerk op basis van de richtlijnen. Voor deze gebieden gelden strikte beschermingsvereisten 

op grond van artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Artikel 6 heeft in de praktijk veel invloed. Daarin staat dat 

voor alle plannen en projecten, die mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor een beschermd 

gebied, een 'passende beoordeling' moet worden gemaakt. Zijn de plannen schadelijk, dan mogen ze niet 

doorgaan. Of er moet sprake zijn van een reden van groot openbaar belang en er moet natuurcompensatie 

tegenover staan (Ministerie LNV, 2018; De Vogelbescherming, 2018). 

 

Natura 2000: 

2018 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bereid een wijzigingsbesluit voor om habitattypen 

en habitatrichtlijnensoorten aan de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden toe te voegen. In 

december 2017 is een rapport gepubliceerd door de Vlinderstichting, in opdracht van het ministerie van 

LNV en in samenwerking met andere soortenorganisaties, waarin wordt genoemd welke gebieden en 

soorten terecht zijn aangewezen en welke wellicht nog toegevoegd moeten worden (Bos-Groenedijk et al., 

2017). De Groote Wielen heeft geen habitattypen maar drie habitatrichtlijnsoorten. In het rapport van de 

Vlinderstichting wordt voorgesteld de kleine modderkruiper (H1149), de rivierdonderpad (H1163) en de 

otter (H1355) om op te nemen in het aanwijzingsbesluit voor de Groote Wielen. De kleine modderkruiper is 

meerdere jaren in het gebied aangetroffen en er is voldoende geschikt habitat beschikbaar en daarom is 

geconstateerd dat er sprake is van een populatie. De rivierdonderpad is tijdens een onderzoek voor de 

visatlas Friesland waargenomen in twee opeenvolgende jaren (2012/2013), wat wijst op een populatie. De 

otter is een geherintroduceerde soort in Nederland en wordt op steeds meer plekken waargenomen, 

waardoor verwacht wordt dat de soort zich in habitatrichtlijngebieden gaat vestigen. De otter heeft zich 

geslaagd gevestigd in een aantal Natura 2000-gebieden zoals in de Alde Feanen en Rottige Meenthe. In 

2012 heeft de soort zich voor het eerst vertoond in de Groote Wielen maar is hier nog geen bestendige 

soort (Bos-Groenedijk et al., 2017). 

 

In de komende jaren zullen diverse tussenevaluaties plaatsvinden en Natura 2000-beheerplannen voor de 

tweede beheerplan periode worden vastgesteld. In de plannen zullen de verbeterdoelstellingen en 

eventuele uitbreidingsdoelstellingen worden uitgewerkt. Na vaststelling van het beheerplan zullen 

verplichtingen worden aangegaan voor de herstelmaatregelen. Er is ruimte om dit voor een deel ook in de 

derde beheerplanperiode te doen.  

 

Kaderrichtlijn Water (KRW):  

De Kaderrichtlijn Water wordt vanuit de Europese Unie geregeld maar stelt dat de lidstaten zelf de doelen 

opstellen in verband met regionale verschillen. De Europese Unie geeft slechts een werkwijze. De 

chemische en ecologische doelstellingen voor water zoals beschreven door de KRW moeten in een 

stroomgebied beheerplan worden beschreven, evenals de maatregelen om deze doelstellingen te 

realiseren. De Groote Wielen valt onder het stroomgebieden de Rijn en de Eems en daarom heeft de nota 

‘Schoon en gezond water in Noord-Nederland, implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in de gebieden 

Nedereems, Rijn-Noord en Eems-Dollard’ van de Stuurgroep Water 2000 als informatiebron voor het 

stroomgebied beheerplan Rijndelta waarin de Groote Wielen meegenomen wordt. Evenals voor het 

watergebiedsplan Groote Wielen van Wetterskip Fryslân (Provincie Fryslân, 2013; Helpdeskwater, 2018). 
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Natura 2000-gebieden moesten in 2015 aan de KRW-doelen voldoen. Andersom, waterkwaliteitseisen die 

nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 te realiseren en de KRW doelen 

aanvullen, worden beschreven in het stroomgebiedsplan. De instandhoudingsdoelstellingen van Natura 

2000-gebieden kunnen gevolgen hebben voor de eisen die moeten worden gesteld aan de chemische en 

ecologische waterkwaliteit of de waterkwantiteit, waardoor de beheerplannen van het Wetterskip Fryslân 

en Natura 2000 op elkaar afgestemd moet worden (Helpdesk water, 2018; Infomil, 2018). 

 

2018: 

Waar rekening mee gehouden moet worden bij het opstellen van een nieuw beheerplan is dat de KRW 

doelen vóór 2027 behaald moeten worden, om te voorkomen dat de doelen in de knoei komen met de 

uitvoeringsprocedure van KRW (fig. DDD). De KRW gaat uit van het bereiken van de doelen in 2015, 

eventueel te verlengen tot 2021 of 2027. Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 in 

gevaar komen kunnen maatregelen versneld worden. Deze gebieden worden aangeduid met ‘sense of 

urgency’ (Uitvoeringsteam Groote Wielen, 2018). 

 

 
Figuur IV-I. Strategie water en natura 2000, 2010 (Watergebiedsplan It Fryske Gea) 

 

Rijksbeleid 2013 
De Wet natuurbescherming en Flora- en faunawet: 

De in 1998 opgestelde Natuurbeschermingswet geeft wettelijke bescherming aan natuur en landschap. 

Sinds 2005 is ook de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. 

Ten tijde van het opstellen van het eerste beheerplan in 2013 was de Natuurbeschermingswet nog van 

kracht en sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming ingesteld en opgesteld om de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet gezamenlijk te vervangen (RVO, 

2018). De nieuwe wet beschermt natuurgebieden, in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en 

bossen in Nederland (RVO, april 2018)  

 

Voorheen kon van het verbod op schadelijke activiteiten op natuurwaarden onder voorwaarden (met een 

ontheffing of vrijstelling) worden afgeweken met de bevoegdheid van het Ministerie van EZ of in geval van 

beheer en schadebestrijding van Gedeputeerde Staten. Met de nieuwe Wet natuurbescherming bepalen de 

provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor 

de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de 

ontheffingsaanvragen en de gedragscodes. De Wet natuurbescherming regelt niet alleen de ‘ruimtelijke 

ingrepen’, maar ook de andere onderwerpen zoals overig bezit en handel, gebiedsbescherming, 

houtopstanden, jacht en beheer en schadebestrijding (RVO, 2018). 

 

Wet ruimtelijke ordening (Wro): 

De Wro is een middel om ruimtelijke behoeften als wonen, werken, recreatie, mobiliteit, water en natuur in 

een samenhangende aanpak op te delen. Wro verlangt van iedere gemeente, provincie en overheid een 

structuurvisie, waarin het ruimtelijk ontwikkelingsbeeld wordt beschreven. De bestemmingsplannen 

moeten in overeenstemming zijn met de Natuurbeschermingswet (Kenniscentrum infomil, 2018). 

 

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB):  

In 2016 zijn vier nieuwe leefgebieden onderscheiden, waaronder het leefgebied natte dooradering (naast 

droge dooradering, open gras en open akker). Dit leefgebied natte dooradering richt zich op 

biodiversiteitsverbetering in en langs de sloten en plassen van het agrarisch cultuurlandschap. Binnen het 

leefgebied natte dooradering kunnen op verschillende pakketten contracten worden afgesloten, maar in de 

praktijk bestaat 80% van alle afgesloten contracten in de natte dooradering uit ‘ecologisch slootschonen’. 
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Het gaat in de provincie Fryslân om ruim 800 contracten ecologisch slootschonen verspreid over vrijwel 

heel Fryslân. Bij het ANLB - ecologisch slootschonen is het beheerdoel gericht op het geschikt maken, 

hebben en/of houden van de desbetreffende sloten en vaarten voor de drie soorten poldervissen, 

waaronder de bittervoorn, een doelsoort in de Groote Wielen. Het ecologisch slootschonen gebeurt onder 

andere door aangepast hekkelen, maar ook door de uitspoeling van meststoffen vanuit de oeverzone in het 

water tegen te gaan. 

 

Provinciaal beleid 2013 
 

Streekplan ‘Om de kwaliteit fan de romte’: 

In 2006 is een streekplan voor de provincie Friesland opgesteld dat functioneert als beleidsplan met 

richtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelingen voor een periode van 10 jaar. De Groote Wielen is in het 

streekplan opgenomen onder het landschapstype de Noordelijke Wouden, als veenweidegebied. In het 

streekplan is de ecologische verbindingszone tussen Groote Wielen en de Alde Feanen opgenomen. Het 

belangrijkste doel dat meegenomen moet worden vanuit het streekplan is dat de kwaliteiten van het 

landschapstype herkenbaar blijven (streekplan 2007).  

 

In principe is er al een verbindingszone, al kan deze hier en daar nog wat verbeterd worden. Dit zit hem met 

name in de zone tussen de kleine wielen en Alde Feanen waar langs de verbindingsvaart Nijdjip niet altijd 

genoeg robuuste natuur langs de oevers te vinden is, maar veel kale stukken zijn. Een goed voorbeeld van 

zo’n stuk is de oever van het land  tussen de Symen Halbeswei en het gemaal, waar eigenlijk een stuk van 

vijf meter breed aan natuur besteed moet worden. Op dit moment wordt het land tot en met de vaart voor 

landbouw gebruikt. Ook mag de doorgang onder het spoor mag iets robuuster. 

 

Recreatieve concentratiepunten zijn er bij Leeuwarden inclusief het Wielengebied, Grou, Terherne en 

Earnewâld. De realisering van de staande mastroute creëert nieuwe mogelijkheden voor recreatieve 

ontwikkelingen. Het gebied kent een fijnmazig netwerk van recreatieve verbindingen voor diverse vormen 

van plattelandstoerisme. (Streekplan kwaliteit fan de romte) 

 
Het provinciale waterhuishoudingsplan 2010-2015: 

In het provinciale Waterhuishoudingsplan 2010-2015 wordt de boezemkade rondom de Groote Wielen 

beschreven. De boezemkade moet voldoen aan de provinciale veiligheidsnorm van een overstromingskans 

één keer in de honderd jaar. Daarnaast wordt bijgehouden of het peil aansluit bij de functie die vastgesteld 

is voor het gebied (Provinciaal waterhuishoudingsplan, 2010).  

 

Watergebiedsplan Groote Wielen 2013-2019: 

Tegelijkertijd met het beheerplan is het watergebiedsplan opgesteld door Wetterskip Fryslân om de 

plannen voor het waterpeil en andere wateropgaven te realiseren. In een watergebiedsplan worden de 

noodzakelijke maatregelen in het waterbeheer samenhangend geschetst. Onder andere 

verbeteringsmaatregelen met betrekking tot wateroverlast, droogte, waterkwaliteit, natuur en het waterpeil. 

Waarschijnlijk wordt samen met het tweede beheerplan ook een twee watergebiedsplan opgesteld. In het 

watergebiedsplan worden de maatregelen uit het beheerplan die betrekking op de waterpeilen hebben 

beschreven, aangezien Wetterskip Fryslân ook de uitvoerder van deze maatregelen is (Watergebiedsplan 

Groote Wielen, 2013). In paragraaf 4.3 worden de maatregelen beschreven.   

 

Het Provinciale Natuurbeheerplan: 

In het Natuurbeheerplan van de Provincie worden de mogelijkheden voor subsidie voor natuurbeheer- en 

ontwikkeling, agrarische natuur en landschapselementen beschreven. Het Subsidiestelsel Natuur- en 

Landschapsbeheer (SNL) kan worden benaderd voor een subsidie voor (agrarisch) natuur- en 

landschapsbeheer.  

 

Wet- en regelgeving per soort 

Bittervoorn 

EU-regelingen: soort van habitatrichtlijn Bijlage II. Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 

23.9.2003 . 

Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Internationale rode lijsten: 

IUCN Red List of Threatened Species. 

Signalering: Rode lijst, soort van Rode Lijst Vissen. 
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Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode oranje, één of twee actieve 

beschermingsmaatregelen. 

 

Meervleermuis 

Wetgeving: Wet natuurbescherming 

Paragraaf 3.2. Beschermingsregime soorten van de Habitatrichtlijn . 

Soort in Bijlage II Verdrag van Bern en Bijlage IV Habitatrichtlijn met het beschermingsregime van de 

artikelen 3.5 en 3.6 Wet natuurbescherming. 

EU-regelingen: soort van habitatrichtlijn Bijlage II. Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 

23.9.2003. 

Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bats agreement: Agreement on the Conservation of Populations of European Bats. 

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Bonn-conventie: Convention on Migratory Species. 

Internationale rode lijsten: 

IUCN Red List of Threatened Species. 

Signalering: 

Netwerk Ecologische Monitoring, gemonitorde soort in Landelijke natuurmeetnetten van het NEM in 2004 

(CBS, 2005). 

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode groen, geen actieve 

beschermingsmaatregelen nodig. 

 

Noordse woelmuis 

Wetgeving: Wet natuurbescherming 

Paragraaf 3.2. Beschermingsregime soorten van de Habitatrichtlijn. Soort in Bijlage IV Habitatrichtlijn met 

het beschermingsregime van de artikelen 3.5 en 3.6 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad 

nummer 34, jaargang 2016. 

Extra: Beschermingsplan noordse woelmuis (Ministerie van EL&I, 2004). 

EU-regelingen:  

soort van habitatrichtlijn Bijlage II. Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 . 

soort van habitatrichtlijn Bijlage IV. Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003. 

 Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Internationale rode lijsten: 

IUCN Red List of Threatened Species. 

Signalering: 

Soort van Rode Lijst Zoogdieren. 

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode rood, minimaal drie actieve 

beschermingsmaatregelen nodig. 

 

Porseleinhoen 

Wetgeving: Wet natuurbescherming 

Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) 

met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming. 

Paragraaf 3.2. Beschermingsregime soorten van de Habitatrichtlijn. Soort in Bijlage II Verdrag van Bern met 

het beschermingsregime van de artikelen 3.5 en 3.6 Wet natuurbescherming. 

Extra: Beschermingsplan moerasvogels 2000-2004 (Ministerie van EL&I, 2000). 

EU-regelingen: Soort van Bijlage I (artikel 4.1 Vogelrichtlijn). 

Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Bonn-conventie: Convention on Migratory Species. 

AEWA: Soort van Annex II. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds. 

Signalering:  

Netwerk Ecologische Monitoring, gemonitorde soort in Landelijke natuurmeetnetten van het NEM (CBS, 

2005). 

Soort van Rode Lijst Vogels. 

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode rood, minimaal drie actieve 

beschermingsmaatregelen nodig. 

 

Kemphaan 

Wetgeving: Wet natuurbescherming 
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Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) 

met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming. 

EU-regelingen: Soort van Bijlage I (artikel 4.1 Vogelrichtlijn). 

Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Bonn-conventie: Convention on Migratory Species. 

AEWA: Soort van Annex II. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds. 

Signalering:  

Netwerk Ecologische Monitoring, gemonitorde soort in Landelijke natuurmeetnetten van het NEM (CBS, 

2005). 

Soort van Rode Lijst Vogels. 

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode rood, minimaal drie actieve 

beschermingsmaatregelen nodig. 

 

Rietzanger 

Wetgeving: Wet natuurbescherming 

Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Soort als bedoeld in artikel 4 lid 2 Vogelrichtlijn 

met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming.  

Paragraaf 3.2. Beschermingsregime soorten van de Habitatrichtlijn. Soort in Bijlage II Verdrag van Bern met 

het beschermingsregime van de artikelen 3.5 en 3.6 Wet natuurbescherming. 

EU-regelingen: Geregeld voorkomende trekvogel (artikel 4.2 Vogelrichtlijn). 

Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Bonn-conventie: Convention on Migratory Species. 

Signalering:  

Netwerk Ecologische Monitoring, gemonitorde soort in Landelijke natuurmeetnetten van het NEM (CBS, 

2005). 

 

Kolgans 

Wetgeving: Wet natuurbescherming 

Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Soort als bedoeld in artikel 4 lid 2 Vogelrichtlijn, 

Bijlage II/B (artikel 7 lid 3 Vogelrichtlijn) en Bijlage III/B (artikel 6 lid 3 Vogelrichtlijn) met het 

beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming.  

EU-regelingen: Vogelrichtlijn 

Geregeld voorkomende trekvogel (artikel 4.2 Vogelrichtlijn). 

Soort van Bijlage II/2 (artikel 7.3 Vogelrichtlijn). 

Soort van Bijlage III/2 (artikel 6.3 Vogelrichtlijn). 

Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Bonn-conventie: Convention on Migratory Species. 

AEWA: Soort van Annex II. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds. 

Signalering:  

Netwerk Ecologische Monitoring, gemonitorde soort in Landelijke natuurmeetnetten van het NEM (CBS, 

2005). 

Soort van Rode Lijst Vogels. 

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode groen, geen actieve 

beschermingsmaatregelen nodig. 

 

Brandgans 

Wetgeving: Wet natuurbescherming 

Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) 

met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming. 

Paragraaf 3.2. Beschermingsregime soorten van de Habitatrichtlijn. Soort in Bijlage II Verdrag van Bern met 

het beschermingsregime van de artikelen 3.5 en 3.6 Wet natuurbescherming. 

EU-regelingen: Soort van Bijlage I (artikel 4.1 Vogelrichtlijn). 

Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Bonn-conventie: Convention on Migratory Species. 

AEWA: Soort van Annex II. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds. 

Signalering:  
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Netwerk Ecologische Monitoring, gemonitorde soort in Landelijke natuurmeetnetten van het NEM (CBS, 

2005). 

Soort van Rode Lijst Vogels. 

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode groen, geen actieve 

beschermingsmaatregelen nodig. 

 

Grutto 

Wetgeving: Wet natuurbescherming 

Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Soort als bedoeld in artikel 4 lid 2 Vogelrichtlijn 

met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming. 

EU-regelingen: Geregeld voorkomende trekvogel (artikel 4.2 Vogelrichtlijn). 

Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Bonn-conventie: Convention on Migratory Species. 

AEWA: Soort van Annex II. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds. 

Signalering:  

Soort van Rode Lijst Vogels. 

Netwerk Ecologische Monitoring, gemonitorde soort in Landelijke natuurmeetnetten van het NEM (CBS, 

2005). 

Soort van Rode Lijst Vogels. 

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode rood, minimaal drie actieve 

beschermingsmaatregelen nodig. 

 

Smient 

Wetgeving: Wet natuurbescherming 

Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Soort als bedoeld in artikel 4 lid 2 Vogelrichtlijn, 

Bijlage II/A (artikel 7 lid 2 Vogelrichtlijn) en Bijlage III/B (artikel 6 lid 3 Vogelrichtlijn) met het 

beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming 

EU-regelingen:  

Vogelrichtlijn: 

Geregeld voorkomende trekvogel (artikel 4.2 Vogelrichtlijn) 

Soort van Bijlage II/1 (artikel 7.2 Vogelrichtlijn)    

Soort van Bijlage III/2 (artikel 6.3 Vogelrichtlijn) 

Cites-verordening: soort van CITES-Basisverordening, bijlage C 

Internationale verdragen en overeenkomsten:  

Bern-conventie: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Bonn-conventie: Convention on Migratory Species. 

AEWA: Soort van Annex II. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds. 

Signalering:  

Netwerk Ecologische Monitoring, gemonitorde soort in Landelijke natuurmeetnetten van het NEM (CBS, 

2005). 

Soort van Rode Lijst Vogels. 
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Appendix V -  Maatregelen eerste beheerplan Groote Wielen en het effect 

Maatregel 1: Vernatting en betere beheersing waterpeil Binnemiedepolder-zuid en Weeshûspolder 

Voldoen aan de eisen van de kemphaan: grondwaterstanden die niet verder zakken dan 50 centimeter 

beneden maaiveld in het voorjaar en de vroege zomer (gelinkt aan maatregel 6). 

- zomerpeil: NAP -0.95 m tot -1.10 m (april–oktober); 

- winterpeil: NAP -0.85 m (oktober–april). 

 

Maatregel 2: Vernatting en betere beheersing waterpeil Ryptsjerkster winterpolder 

Deze maatregel wordt vanuit het Watergebiedsplan geïnitieerd. Om het peilbeheer van de Ryptsjerkster 

winterpolder meer op wintergasten af te stemmen en om verdroging te voorkomen: 

- zomerpeil: NAP -1.05 m (april-oktober); 

- winterpeil: NAP -0.95 m (oktober-april). 

Flexibel met de hoogte van het peil en de periode van winter/zomerpeil om gaan, peil kan dan worden 

aangepast afhankelijk van het weer en de aan- of afwezigheid van bepaalde vogelsoorten. In het peilbesluit 

zal daarom een grotere bandbreedte rondom de vastgestelde polderpeilen worden opgenomen. 

  

Maatregel 3: Betere beheersing waterpeil Peilbeheer Ryptsjerkster zomerpolder 

Deze maatregel wordt vanuit het Watergebiedsplan geïnitieerd. De maatregel betreft het flexibel om 

kunnen gaan met de hoogte van het peil en de periode van winter/zomerpeil, waardoor het peil kan worden 

aangepast afhankelijk van het weer en de aan- of afwezigheid van bepaalde vogelsoorten. 

Na vaststelling van het Watergebiedsplan zal een nieuw peilbesluit voor het gehele gebied worden 

opgesteld. In het peilbesluit zal een grotere bandbreedte rondom de vastgestelde polderpeilen worden 

opgenomen. 

  

Maatregel 4: Vernatting en betere beheersing waterpeil De Warren  

Deze maatregel wordt vanuit het Watergebiedsplan. De maatregel bestaat uit het aanpassen van het 

peilbeheer van De Warren: 

- zomerpeil: NAP -1.00 m tot -1.20 m (april-oktober); 

- winterpeil: NAP -0.52 m (oktober-april). 

Onderdeel van deze maatregel is de mogelijkheid flexibel met de hoogte van het peil en de periode van 

winter/zomerpeil om te gaan, waardoor het peil kan worden aangepast afhankelijk van het weer en van 

bepaalde vogelsoorten. Na vaststelling van het Watergebiedsplan zal een nieuw peilbesluit voor het gehele 

gebied worden opgesteld, eventueel een grotere bandbreedte rondom de vastgestelde polderpeilen. 

  

Maatregel 5: Vernatting en betere beheersing waterpeil Binnemiedepolder noordoost 

Deze maatregel wordt vanuit het Watergebiedsplan geïnitieerd. De maatregel bestaat uit het aanpassen 

van het peilbeheer van het resterende deel van de Binnemiedepolder. Zomerpeil (april-oktober) en 

winterpeil (oktober- april) worden in dat geval in overleg nog nader bepaald.  

Doel is een aaneengesloten nat poldergebied wat gunstig kan zijn voor de kemphaan.  

Onderdeel van deze maatregel is mogelijkheid flexibel met de hoogte van het peil en de periode van 

winter/zomerpeil om te gaan afhankelijk van het weer en de aan- of afwezigheid van bepaalde 

vogelsoorten.  Deze maatregel is op korte termijn niet noodzakelijk, vanwege maatregel 1. Percelen in 

particulier eigendom er zullen afspraken gemaakt moeten worden de eigenaar. Als maatregel nodig is voor 

de doelstellingen, kan dat in het volgende beheerplantraject meegenomen worden.  

    

Maatregel 6: Optimaliseren detailwaterhuishouding Binnemiedepolder-zuid en Weeshûspolder 

Ter ondersteuning van de peilwijziging in de Binnemiedepolder-zuid en Weeshûspolder (maatregel 1) is het 

nodig de detailwaterhuishouding te optimaliseren door sloten te her profileren. Daarbij worden smalle 

sloten verbreed in combinatie met het aanleggen van plasbermen. In het veld moet nog worden uitgezocht 

welke sloten daarbij precies moeten worden aangepakt. Indien deze maatregel niet wordt uitgevoerd, 

bestaat het risico dat water niet snel genoeg aan- en afgevoerd kan worden. Bij de uitwerking van deze 

maatregel dient nagegaan te worden hoe rekening kan worden gehouden met de aanwezige 

cultuurhistorische waarden. De reden dat deze maatregel apart wordt beschreven is dat naast het 

waterhuishoudkundige doel ook andere soorten kunnen meeliften. Door het her profileren kan meer 

leefgebied ontstaan voor bittervoorn, rietzanger en mogelijk ook kemphaan (foerageren). De maatregel 

wordt daarom afgestemd met maatregel 11 en 12.  

  

Effecten maatregelen 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Sinds 2013 wordt in het voorjaar extra plasdrassituaties gecreëerd in Binnemiedepolder, t.b.v. 

weidevogels. De vernatting en beheersing van de Binnemiedepolder en de Weeshûspolder (maatregel 1, 5, 
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6) zijn grotendeels al uitgevoerd en de effecten zijn al waarneembaar. De vernatting en beheersing van de 

waterpeilen is afgerond in de Warren en Ryptsjerkster zomerpolder, maar nog niet in de Ryptsjerkster 

winterpolder en zal daarom deels worden uitgevoerd in de tweede beheerplanperiode (maatregel 2,3,4).  

De waterhuishouding in de Warren is aangepast; het water wordt nu eerder afgemalen in het voorjaar om 

de vermoerassing van graslandpercelen terug te draaien. Sinds 2012 wordt het waterbeheer beter 

afgestemd op de graslandfunctie om vermoerassing van percelen te voorkomen. Dit gaat goed samen met 

de slaapplaatsfunctie van de ganzen.  

Peilschalen 

Waterpeilen en het handelen van peilschalen en peilbuizen is een belangrijk onderdeel van natuurbeheer, 

aangezien het water en sturend is voor natuur. Het Wetterskip Fryslan meet alleen de waterstanden van de 

grotere peilvlakken geautomatiseerd aan de hand van telemetrie. De kleine peilvakken in de Groote Wielen 

worden niet gemeten maar gereguleerd door It Fryske Gea. In de Grutte Wielen bevindt zich een peilschaal 

nabij de molen en in andere delen van het gebied twee pijlbuizen. Elke 14e en 28e van de maand wordt er 

een ronde langs de pijlbuizen gedaan en de stand genoteerd, maar het kan per maand een dag afwijken. 

De peilstanden hebben de afgelopen jaren niet meer dan twee cm afgeweken van het vaste peil (figuur  en 

daarbij kan het peil één of twee cm verschillen zonder problemen te leveren. 

 

Figuur V-I. Maatregelen peilbeheer (Provincie Fryslân, 2013) 
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  Figuur V-II. Waterpeilen Groote Wielen per peilvlak (ZP: zomerpeil, WP: winterpeil). 

Aanmerking op maatregel 2  

Om de Ryptsjerkster winterpolder nog meer te vernatten wordt gedacht aan het onderwater zetten van 

stukken onderin de polder. In dit geval moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van vissen 

in de al ondergelopen stukken. De haalbaarheid van het plan moet nog verder onderzocht en uitgewerkt 

worden. De uitvoering kan nog vóór het broedseizoen in 2019 plaatsvinden en nog voor de tweede 

beheerplanperiode uitgevoerd kunnen worden. 

 

Maatregel 7: Ecologische verbindingszone Bouwepet 

De maatregel bestaat uit het aanleggen van een waterverbinding tussen de Groote Wielen en de Bouwepet, 

voor de noordse woelmuis. Deze maatregel komt voort uit dit beheerplan maar is ook beschreven in het 

streekplan als onderdeel van de EHS, de natte ecologische verbindingen en de Robuuste Natte As. Er wordt 

aangesloten bij kansen die zich voordoen en de verwerving van EHS-hectares gebeurt op basis van 

vrijwilligheid. De maatregel worden uitgevoerd in combinatie met een vispassage om daarmee uitwerking te 

geven aan de KRW maatregelen. Deze maatregel heeft een hoge prioriteit en zal voor het volgende 

beheerplan uitgevoerd moeten zijn. 

 

Effecten  

Op het moment bestaat de verbinding uit een natte en droge doorgang. De verbinding kan en zal nog 

robuuster worden gemaakt. Om alvast het succes te beoordelen kunnen er camera’s worden geplaatst. 

 

Als de ecologische verbindingszone naar Bouwepet niet gerealiseerd kan worden, dan zal Wetterskip 

Fryslân zelf een andere natte duiker (doorlaat voor water onder een weg) plaatsen. In dit geval bestaat de 

kans dat het ten koste gaat van andere soorten. De noordse woelmuis zal vermoedelijk geen gebruik 

kunnen maken van de natte duiker aangezien deze volledig onderwater staat. Het realiseren van 

verbindingszone hangt samen met een verbouwing aan de centrale as die in de eerste instantie 

gefinancierd wordt door de gemeente. Wanneer de gemeente niet in staat is het project te financieren 

moet de provincie de financiering op zich nemen. Het is nog onduidelijk of dat haalbaar is. It Fryske Gea 

heeft er een tijd geleden al een droge duiker geplaatst voor de otter. 

 

Maatregel 8: Ecologische verbindingszone Kleine Wielen 

De maatregelen bestaan uit het verbeteren van de verbinding tussen de Groote Wielen en de Alde Feanen. 

De verbinding is vooral bedoeld voor de noordse woelmuis. Deze maatregel komt voort uit dit beheerplan 

maar is ook beschreven in het streekplan als onderdeel van de EHS, de natte ecologische verbindingen en 
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de Robuuste Natte As. Er wordt aangesloten bij kansen die zich voordoen en de verwerving van EHS-

hectares gebeurt op basis van vrijwilligheid. Op langere termijn zullen de Alde Feanen en de Groote Wielen 

worden verbonden. Hiervoor moet via de Kleine Wielen een verbinding worden aangelegd. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen door het gemaal aan de noordkant van de N355 te plaatsen en een lager peil in de 

duiker te houden zodat deze niet steeds onder water staat. De verbindingen worden waarschijnlijk 

uitgevoerd door middel van een fauna en vispassage. De verbindingen zijn met name bedoeld voor de 

noordse woelmuis en de bittervoorn. 

 

Effecten  

In principe is er al een verbindingszone, al is er ruimte voor verbetering. Met name in het gebied tussen de 

kleine wielen en Alde Feanen waar langs de verbindingsvaart Nijdjip niet overal genoeg robuuste natuur 

langs de oevers te vinden is. In plaats daarvan bestaat de route uit veel “kale” stukken langs de oever. Een 

goed voorbeeld van zo’n stuk is de oever van het land tussen de Symen Halbeswei en het gemaal, waar 

eigenlijk een stuk van vijf meter breed aan natuur besteed moet worden. Op dit moment wordt het land tot 

en met de vaart voor landbouw gebruikt. Daarnaast is er ruimte voor verbetering van de doorgang onder 

het spoor, welke ook robuuster gemaakt kan worden. 

  

Maatregel 9: Inventarisatie meervleermuis en voorlichting over bescherming 

Het is nodig om in een straal van circa 20 kilometer rond de Groote Wielen de verblijfplaatsen en 

trekroutes van de meervleermuis gericht te inventariseren om daarmee de provincie-brede inventarisatie 

uit 2005 (Kuiper e.a. 2006) aan te kunnen vullen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal worden 

gewerkt aan kennisoverdracht naar eigenaren van gebouwen en betrokkenen bij de omliggende 

gemeenten over belangrijke locaties voor de meervleermuis en de wijze waarop deze beschermd kunnen 

worden. Met deze kennis kan er bij diverse ontwikkelingen (ruimtelijke ordening) en het verlenen van bouw- 

of sloopvergunningen beter rekening met de meervleermuis gehouden worden. 

 

Effecten  

Het onderzoeksrapport van Batweter en Altenburg & Wymenga is in mei 2018 opgeleverd. Op basis van de 

resultaten en aanbevelingen zullen betrokkenen (eigenaren van gebouwen en gemeenten) van informatie 

worden voorzien over de bescherming van de meervleermuis.  

  

Maatregel 10: Toezicht, handhaving en monitoring  

Verstoring van de smient kan optreden door passerende vaartuigen in de winter, waardoor de rustfunctie 

van Sierdswiel en Houtwiel verloren gaat. In hoeverre dit optreedt, is echter onduidelijk. Deze problematiek 

wordt in beeld gebracht door monitoring te koppelen aan toezicht en handhaving. Door in de winterperiode 

regelmatig toezicht te houden en daarbij in beeld te brengen in hoeverre smienten en vaartuigen aanwezig 

zijn en in hoeverre er verstoring optreedt, wordt de problematiek in beeld gebracht. Zo nodig kan er ook 

handhavend opgetreden worden.  

Verstoren van het porseleinhoen zal vooral tijdens de broedperiode op kunnen treden als gevolg van 

illegale activiteiten. Ook verstoring van slapende en rustende ganzen treedt mogelijk op door illegale 

activiteiten waarbij afgesloten gebieden worden betreden. In de eerste beheerplanperiode wordt een aantal 

gerichte toezicht- en handhaving acties uitgevoerd om te bepalen of illegale activiteiten tot verstoring leiden 

van porseleinhoen of wintergasten en om zo nodig in te kunnen grijpen.  Indien noodzakelijk, kunnen op 

basis van de opgedane ervaringen na een eerste periode van 3 jaar, maatregelen worden ontwikkeld om 

verstoring te voorkomen. 

  

Effecten  

In het beheerplan staat een lijst met verstoringen opgenomen (cumulatietoets en effectenbeschrijving) 

waarin wordt beschreven wat het effect van verschillende activiteiten op de doelsoorten is. Om te 

controleren welke verstoring, zowel menselijke als natuurlijke, in de praktijk gezien wordt door It Fryske Gea 

een opzichter ingezet. In de Groote Wielen is sprake van natuurlijke verstoring en menselijke verstoring. De 

belangrijkste voorbeelden van natuurlijke verstoring zijn roofvogels, zoals de zeearend, slechtvalk en bruine 

kiekendief. Zowel smienten als ganzen vliegen op wanneer een grote roofvogel overvliegt, maar zijn 

duidelijk minder verstoord als de roofvogel ergens neerstrijkt. De belangrijkste menselijke verstoring lijkt 

sportvisserij langs de oevers en op motorboten en ander bootverkeer. Voor smienten is uitwijk naar de 

onder water staande zomerpolders mogelijk (Interview It Fryske Gea, 2018). 

 

Schaatsers kunnen de winterrust van smienten en ganzen ook verstoren, zelfs al zijn het maar een paar. 

Vaak worden de schaatsers in de gaten gehouden en gewaarschuwd bij te grote verstoring, maar sinds 

schaatsperioden steeds schaarser worden kunnen de wielen snel vol bezet zijn met schaatsers omdat men 
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er van gebruik wil maken in de korte perioden dat het kan. In deze situaties is er weinig begrip voor 

toezichthouders en is het lastig om recreanten weg te sturen, vooral wanneer recreanten boos en agressief 

worden. Dit voorjaar in maart kwamen nog twee momenten voor dat de wielen bevroren waren en 

schaatsers trok, terwijl de grutto’s op dat moment al ook in grote getale (een groep van 2200) waren 

gearriveerd uit de overwintergebieden om in de Grutte Wielen te slapen en/of foerageren. 

 

Ook is het lastig om te bewijzen dat er een overtreding aan de hand van natuur verstoring is begaan. Dit 

kan alleen aangegeven worden door te bewijzen dat het duurzame voortbestaan van een populatie in 

gevaar is gekomen. It Fryske Gea houd zelf toezicht door een Bijzondere Opsporings Ambtenaar (BOA) in te 

zetten. De BOA die toezicht houd in de Grutte Wielen de een full time BOA van It Fryske Gea district Noord, 

nu één jaar in dienst. District Noord heeft sinds drie jaar een BOA en de eerste twee jaar was een andere 

BOA in dienst. 

 

Maatregel 11: Inventarisatie bittervoorn 

Het voorkomen van de bittervoorn en van geschikt leefgebied voor de bittervoorn wordt geïnventariseerd. 

Het voorkomen is nu alleen bekend van incidentele vangsten. Afhankelijk van de resultaten kunnen 

maatregelen worden uitgewerkt of kan worden geconcludeerd dat maatregelen specifiek ten behoeve van 

bittervoorn niet nodig zijn. Als maatregelen nodig zijn, dan zal ook beoordeeld worden of het nodig is deze 

maatregelen direct te treffen. 

Als bijvoorbeeld blijkt dat de bittervoorn alleen zeer lokaal voorkomt, is het wellicht nodig in dat deelgebied 

de bestaande gedragsregels met betrekking tot het schonen van sloten direct aan te scherpen. Het kan 

dan bijvoorbeeld ook nodig zijn eventueel aanwezige fysieke barrières (zoals dammen, stuwen, afsluitbare 

of smalle duikers) op te heffen. 

  

Effecten  

Een tweede inventarisatie staat gepland in 2018 en is mogelijk afgerond voor het ingaan van het tweede 

beheerplan. Indien de resultaten van het eDNA onderzoek opgeleverd kunnen worden voor het opstellen 

van het tweede beheerplan. 

 

Bittervoorn en de grote zoetwatermossel worden niet waargenomen buiten inventarisaties zoals tijdens de 

inventarisatie uitgevoerd door Dirk Dijkshoorn. Zulke ecologische onderzoeken geven een goed beeld van 

wat er voor soorten onderwater verbeterd kan worden.  

 

Maatregel 12: Natuurvriendelijke oevers 

In het Watergebiedsplan is als onderdeel van de uitwerking van de Kaderrichtlijn Water de realisatie van 5 

kilometer aan natuurvriendelijke oevers opgenomen in de periode tot 2015 en nog eens 6 kilometer in de 

periode daarna. Deze oevers worden met name aan de oost- en westoever van de Sierdswiel aangelegd, 

maar worden ook toegepast als onderdeel van maatregel 7, 8, 13 en 14.  

Deze maatregel draagt ook bij aan de realisatie van de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen door 

versterking van het leefgebied van soorten zoals porseleinhoen, bittervoorn en noordse woelmuis. Dit 

gebeurt door de oevers zeer gevarieerd aan te leggen door bijvoorbeeld ondiepe oevers, plasbermen, 

flauwe taluds (slikranden) en inhammen of het realiseren van een brede ondiepe vooroever. Het is 

belangrijk dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met het bieden van een variërende diepte, 

waardoor de oever geschikt zal worden voor een variëteit aan soorten. Hoe breder de oever gerealiseerd 

kan worden, hoe meer mogelijkheden er zijn en hoe geschikter de oever voor meer soorten wordt. Bij de 

uitwerking van deze maatregel dient nagegaan te worden hoe rekening kan worden gehouden met de 

aanwezige cultuurhistorische waarden.  

  

Effecten  

Fase  van de aanleg van natuurlijke oevers is succesvol afgerond en fase twee (Nij Djip) wordt 

meegenomen in het tweede beheerplan. In de Sierdswiel is door Wetterskip Fryslân een natuurvriendelijke 

oever ingericht m.b.v. een geotube waarachter de bagger uit de vaarten is verwerkt in 2011/2012. Deze 

maatregel draagt ook bij aan de realisatie van habitat voor het porseleinhoen. De geotube is een paar jaar 

geleden kapot gegaan of gesneden, waarna de bagger in de ondiep waterzone is blijven drijven wat de 

waterplantengroei ernstig remt. De geotube heeft hierdoor niet het gewenste effect bereikt. 

 

Maatregel 13: Optimalisatie habitat porseleinhoen 

Als versterking van het habitat voor het porseleinhoen worden dichtgegroeide of verlande wateren her 

geprofileerd en/ of slenken gegraven. Mogelijk kan het herstel van petgaten in de Regente Petten daar een 

rol in spelen. De kaart geeft een aantal opties weer, die gedurende het beheerplan kunnen worden 
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uitgewerkt en uitgevoerd. Daarbij is het noodzakelijk dat in de loop van de tijd de maatregel op 

verschillende plaatsen of een aantal keren wordt uitgevoerd, om daarmee regelmatig omstandigheden te 

scheppen die het porseleinhoen nodig heeft (jonge verlanding). Mogelijkheden om dit leefgebied te 

realiseren liggen in een op het porseleinhoen gerichte uitvoering van maatregel 12 (het uitgraven of her 

profileren van opvaarten en het herstel van slenken in de Koekoekspetten).  

  

Effecten  

De werkzaamheden in de Regente Petten duurden langer dan verwacht maar een deel ervan is net voor het 

broedseizoen in 2018 afgerond. Het idee is deze werkzaamheden regelmatig (indien mogelijk) te herhalen 

om jonge verlanding  te behouden. Een aannemer wordt ingezet om na het broedseizoen de 

werkzaamheden af te ronden.  

 

Maatregel 14: Optimalisatie habitat noordse woelmuis 

De maatregelen ten behoeve van de noordse woelmuis bestaan uit het ontwikkelen van tenminste een 

oppervlakte van 7,5 hectare nat moerasgebied (plasdras, geen hogere delen). Daarnaast is een belangrijke 

voorwaarde het creëren van isolatie. Dit kan door het graven van sloten en aanleg van eilandjes. Indien 

mogelijk moeten er oevers en eilandjes aangelegd worden die bij hoge oppervlaktewaterpeilen 

overstromen. Als aardmuis en veldmuis een gebied niet kunnen bereiken of daar frequent weggedrongen 

worden door te natte omstandigheden, dan is de kans groter dat de noordse woelmuis er een plek kan 

vinden.  

Een geschikte locatie voor deze maatregel is waarschijnlijk het moerasgebied bij de Fabriekspoel en De 

Warren, waar de noordse woelmuis in het recente verleden is waargenomen. Hier wordt de kernplek 

gerealiseerd van tenminste 7,5 ha voor de noordse woelmuis.  

Om te voorkomen dat bestaand leefgebied van de noordse woelmuis wordt vernietigd door maatregelen die 

juist bedoeld zijn om deze soort te helpen, wordt eerst onderzoek gedaan naar de huidige verspreiding van 

de soort. Zo kunnen de maatregelen zorgvuldig worden uitgevoerd.  

  

Effecten  

De Fabriekspoel wordt verder ingericht ondanks het noordse woelmuis onderzoek. Het onderzoek is een 

steekproef en sluit nog niet uit dat er helemaal geen noordse woelmuizen meer leven. Bovendien wordt 

verwacht dat wanneer de Fabriekspoel ingericht is de noordse woelmuis met behulp van de 

verbindingszone naar Bouwepet her koloniseert in de Groote wielen. 

 

Maatregel 15: Ophogen en herprofilering kadedijk  

Grutto’s maken graag gebruik van een glooiing in de kadedijk van de noordwestelijke opvaart in De Warren. 

Om deze kadedijk blijvend geschikt te houden als rust- en slaapplaats, is het noodzakelijk deze op termijn 

op te hogen en te her profileren.  

  

Effecten 

Het ophogen en de herprofilering van de kadedijk in de Warren is nog niet uitgevoerd. Aangezien er nog niet 

over voorbereidingen is gesproken zal deze maatregel waarschijnlijk meegenomen worden naar het tweede 

beheerplan.  
 

Maatregel 16: Optimalisatie rietmaaibeheer 

Het gewenste vegetatiebeheer voor de noordse woelmuis bestaat uit gefaseerd (cyclus van minimaal 3 en 

bij voorkeur 5 jaar) en verspreid maaien en bij voorkeur niet beweiden. Maaibeheer is noodzakelijk om 

rietverjonging te realiseren en boomopslag tegen te gaan. Bij de uitvoering moet rekening worden 

gehouden met de voorkeursperiode voor uitvoering van de moerassoorten zoals weergegeven in hoofdstuk 

2. Over dit maaibeheer (o.a. maaihoogte en sluikverbranding) zullen afspraken met It Fryske Gea worden 

gemaakt.  

 

Effecten 

Om het jaar wordt rietvegetatie weggemaaid (geplukt) door vrijwilligers in specifieke gebieden geschikt voor 

de noordse woelmuis. In grotere gebieden word elk jaar riet gemaaid door commerciële bedrijven, wat ook 

verplicht is vanwege een subsidiepakket gemaaid rietland uit de SNL.  

 

 

Maatregel 18: Maaien na broedseizoen 

De maatregel bestaat uit het uitstellen van het maaien van riet [rietmaaien na broedseizoen is raar, 

gebeurt meestal ’s winters, dus waarschijnlijk wordt hier toch grazige ruigte bedoeld] tot na de 
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broedperiode van het porseleinhoen. Hiervan kan alleen worden afgeweken als door de terreinbeheerder 

geconstateerd is dat er binnen 100 meter vanaf het te maaien perceel geen sprake is van een broedgeval. 

De maatregel sluit al grotendeels aan bij de praktijk, maar is van belang aangezien het porseleinhoen tot 

vrij laat broed (eind juli). It Fryske Gea zal dit in overleg met haar pachters in de pachtovereenkomsten 

opnemen. 

  

Effecten  

De grazige ruigte en riet wordt in juli en augustus plaatselijk gemaaid door It Fryske Gea zelf. Pachters 

maaien bij de eerste snee het perceel, alleen bij de slootkanten laten ze in overleg met de 

weidevogelcoördinator minstens één akker staan.  

In alle pachtcontracten van It Fryske Gea met de pachters, op één enkele uitzondering na, zijn deze 

voorwaarden opgenomen in de algemene en bijzondere voorwaarden. 

Extra maatregelen 

Naast de maatregelen die in het beheerplan beschreven staan wordt door het uitvoeringsteam ook nieuwe 

maatregelen gezocht op basis van kennis van het gebied en ervaring. Hieronder een overzicht van 

maatregelen die genoemd zijn met de huidige status. 
 

Maatregel Status 
Waterhuishouding oostelijke vijver Wielsicht is veranderd in; buis 

met schuif gerealiseerd om gebied droog te laten vallen voor 

maaibeurt met trekker in najaar. 

Afgerond in 2014 

Dam aangebracht bij Harkevlakte voor het optimaliseren van het 

beheer (maaien en afvoeren, beweiding, hekkelen, etc.). It Fryske 

Gea heeft dit  uitgevoerd met toestemming van het Wetterskip 

Fryslân. 

Afgerond in zomer 2014. Nadien is er een bezwaarprocedure 

opgestart door een aangrenzende woningbezitter i.v.m. 

vaarmogelijkheden. Voorheen moesten er voor ieder handeling 

namelijk barten en dragline-schotten over de sloot gelegd 

worden, een dure en tijdrovende oplossing. Met aanleg van de 

nieuwe dam is het land voor de pachter ook veel beter 

toegankelijk geworden. 

In de winterpolder zijn mogelijkheden om stukken onder te laten 

lopen om het geschikte gebied voor de porseleinhoen uit te 

breiden.  

Verkenningsfase. Hier zijn aanvullende onderzoeken voor nodig, 

zoals een visinventarisatie in het meer in die polder. Ook ligt er 

een grasland tussen de Ryd en de Ryptsjerkster winterpolder wat 

ondergelopen kan worden, met een dynamiek waterpeil.  

 

De potentie en plannen van de Gelte Herne en koekoekspetten 

uitwerken in het tweede beheerplan (Gelte Herne, gebied onder 

de eendenkooi, boven Ryptsjerkster vaart).  

 

De kansen voor het gebied om iets toe te voegen aan de Natura 

2000 instandhoudingsdoelstellingen moeten eerst in kaart 

gebracht worden. 

In het Sierdswiel liggen schiereilanden waarop het jonge riet trekt 

niet zo snel aan als verwacht, onder andere omdat het riet 

afgeknaagd werd door ganzen. Het is een kwestie van tijd 

voordat de het riet de schiereilanden opgroeit. Het Wetterskip 

heeft rietkragen verwijderd aan de oever van de Murk en brengt 

het waarschijnlijk naar de stenenkering die voor de geotube en 

schiereilanden liggen. Dit overjarig riet uit de Murk wordt in deze 

winter uitgekrabd. De aannemer kan het niet achter de 

stortstenen plaatsen. Wellicht zal hiervoor een nieuwe aannemer 

ingehuurd worden. 

 

Het Wetterskip Fryslân zal nagaan wat de meerkosten 

(prijsopgave) zijn van de eerste aannemer om het riet met een 

boot naar het Sierdswiel te verplaatsen i.p.v. het riet op de kade 

te dumpen en later met vrachtwagens op te halen. 

 

De Binnemiedepolder en weeshuispolder als potentieel 

noodwaterbergings- of retentiegebied.  
Volgens IFG moet daar nog over gesproken worden met Daniel 

van Buren en zit momenteel nog in de verkenningsfase. Het gaat 

om een opvanggebied bij een calamiteuze waterstand. 

Wetterskip Fryslân is de trekker van het plan en IFG stelt de 

randvoorwaarden op. 

Een optie is om eerst naar Bouwepet als potentieel opvanggebied 

te kijken (Antea) 
De herprofilering van kades moet tenminste in het tweede 

beheerplan opgenomen worden want anders botst het met de 

looptijd van de uitvoeringsprocedure van KRW. Kadevraagstuk 

loopt van 2021-2027. 

 

 

 

E10 fauna passage heeft tot nu toe alleen rasters. Er staat meer 

op de planning. 
Er is inmiddels een budget beschikbaar. 

Op het gebied van recreatie zijn de volgende maatregelen 

uitgevoerd: 

1. Hardhouten vlonders in Wielsicht zijn vervangen voor dammen 

in 2014. De Marrekrite is in dezelfde periode aan de slag 

geweest om houten steigers te vervangen kleinere steigers 

gemaakt van gerecycled plastic. 
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2. Veel houten hekken zijn vervangen voor gegalvaniseerde 

hekken met logo IFG langs Rijksstraatweg en Westerdyk 

(2013/2014). 
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Appendix VI -  Format evaluatie N2000  

 

- Inleiding instandhoudingsdoelstellingen 

- Soortbeschrijving  

- Analyse instandhoudingsdoelstellingen: 

Per soort: 

Aantallen, trends en seizoenspatroon in N2000 gebied  

Aantallen, trends en seizoenspatroon in Nederland  

Aantallen en trends op internationaal niveau  

Analyse realisatie instandhoudingsdoelstelling  

- Huidig en potentieel terreingebruik doelsoorten (leefgebiedkaarten) 

- Ontwikkelingen bestaand gebruik  

Inleiding  

Het (natuur)beheer van het reservaat  

Waterbeheer (watergebiedsplan) 

Peilbeheer (peilvlakken) 

Slootbeheer  

Landbouw en Agrarisch beheer binnen/buiten het reservaat  

Wildbeheer- en schadebestrijding  

Visserij  

Recreatie  

Overig bestaand gebruik  

Vergunningverlening wet natuurbescherming  

- Maatregelen  

Herstelmaatregelen  

Beleidsmaatregelen 

Budget: stand van zaken  

- Onderzoek 

- Bestuurlijke aspecten  

Beleidsmatige veranderingen  

Bestuurlijke samenwerking  

Communicatie 

Handhaving 

 


