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Jaar in beeld Ameland

Staatsbosbeheer zet zich in voor 

een natuurlijke leefomgeving 

waarmee mensen zich verbonden 

voelen, die bescherming biedt aan 

waardevolle planten en dieren en 

waar plaats is voor beleving en 

benutting.

Inleiding
In uw handen ligt het derde jaarbeeld van 

Staatsbosbeheer op Ameland. Sinds 2011 is dit 

het overzicht van de belangrijkste gebeurtenis-

sen bij Staatsbosbeheer, ieder jaar huis-aan-huis 

bezorgd. In dit jaarbeeld hebben we onze werk-

zaamheden van 2013 opgedeeld in drie hoofd-

stukken: Beschermen, Beleven en Benutten van 

natuur. Deze drie begrippen staan sinds 2012 

centraal in de werkwijze van Staatsbosbeheer.

‘Beschermen van natuur’ gaat in op wat 

Ameland als natuurgebied bijzonder maakt en 

wat wij dit jaar hebben gedaan om de natuur-

waarden in stand te houden of te verhogen. 

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat 

eilanders en bezoekers deze natuur kunnen (blij-

ven) ‘Beleven’. Bijvoorbeeld door fietsen of wan-

delen op de vele fiets- en wandelpaden, waar-

van wij ook een deel in onderhoud hebben, 

of door te genieten van het uitzicht vanaf één 

van de uitzichtpunten. Waar mogelijk kan je de 

natuur natuurlijk ook ‘Benutten’. Onderwerpen 

die hier aan het licht komen zijn bijvoorbeeld 

het zagen van kachelhout of het organiseren van 

evenementen in de natuur. Aan of in de natuur 

kan en mag geld worden verdiend, zolang deze 

er geen schade aan ondervindt. Wij vinden dat 

een deel van de opbrengsten zelfs gebruikt moe-

ten worden om de natuur te beschermen en te 

blijven beleven. Heeft u na het lezen nog vragen 

of suggesties, laat het ons dan gerust weten, we 

gaan graag met u in gesprek.

Het hele team van Staatsbosbeheer op Ameland 

wenst u een Natuurrijk 2014!

Jetse Nagtegaal, Marjan Veenendaal, Lex 

Varkevisser, Piet Visser, Harry de Jong en 

Herman Brink
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Natuur beschermen

De mooie natuur en het afwisselende landschap 

behoren tot de belangrijkste trekpleisters van 

Ameland. Staatsbosbeheer zet zich in om de kwa-

liteit ervan in stand te houden en waar het kan te 

verbeteren. Op sommige plekken kan de natuur 

haar gang gaan en zorgt deze zelf voor de instand-

houding van plant- en diersoorten die kenmerkend 

zijn voor de Waddeneilanden. 

Maar niet overal is ‘niets doen’ een optie. Door 

het ontbreken van dynamiek in de duinen groeien 

deze zonder te maaien of te begrazen dicht en 

verdwijnt de variatie in het landschap. Soms grij-

pen we grootschalig in, zoals afgelopen jaar bij 

de Zwanewaterduinen. Hier kunnen de duinen nu 

weer stuiven. Daardoor kunnen kenmerkende plan-

tensoorten van de duinen weer terugkeren. Maar 

natuur beschermen kunnen we niet alleen; door 

bezoekers bewust te maken van de aanwezige 

natuurwaarden kunnen ook zij bijdragen aan de 

bescherming. Denk bijvoorbeeld aan informatiepa-

nelen in het veld en de berichten op ons weblog.
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| Het Rif ten noorden van Engelsmanplaat

| Mosselbank

Engelsmanplaat en Rif in de lift
De Engelsmanplaat en het Rif, twee zandplaten 

tussen Ameland en Schiermonnikoog, zijn 

langzaamaan aan het veranderen. Op de 

Engelsmanplaat begint heel voorzichtig een 

kwelder te ontstaan. Het zijn nu nog maar enke-

le tientallen plantjes van Engels Slijkgras en hon-

derden van Zeekraal, maar het is duidelijk een 

begin. Dit kweldertje is ook de plaats waar in de 

nazomer tienduizenden steltlopers hun hoogwa-

tervluchtplaats hebben. 

Het Rif ten noorden van de plaat is veel zandi-

ger. Dit Rif schuift langzaam maar zeker verder 

door naar het zuiden. Ieder jaar stuiven na de 

winter weer jonge duintjes op met grote pollen 

Biestarwegras. Na de storm van oktober 2013 

is veel zand van het Rif afgespoeld, maar de 

Biestarwegraswortels staan er nog. De duinvor-

ming zal na de winter daarom weer gewoon op 

gang komen. 

De eerste legsels van de broedvogels zijn weg-

gespoeld, maar direct daarna zijn er tientallen 

sterns als broedvogels bij gekomen. Deze twee-

de (en derde) legsels leverden voor het eerst in 

jaren tientallen vliegvlugge jonge visdieven en 

noordse sterns op. Dat was helaas niet zo bij 

de dwergsterns. Toch was het al met al een laat 

maar goed broedseizoen. De vogelwachters op 

Engelsmanplaat begeleiden ook de recreatie 

rondom de plaat. 

De recreatie en broedvogels gaan over het alge-

meen goed samen. De 400-500 jachtjes met hun 

bemanning en de honderden wadlopers leveren 

al rond kuierend op het wad met laagwater 

nauwelijks problemen op. De ernstigste gevallen 

betroffen een helikopter, één jacht (nota bene 2 

keer) en een groep van acht windsurfers die de 

vogels verstoorden.

Onderzoek naar mosselbanken
In het project Waddensleutels doen het Konink- 

lijk Nederlands Instituut der Zee (NIOZ), de Rijks- 

universiteit Groningen (RUG), Natuurmonumen-

ten en Staatsbosbeheer onderzoek naar het 

belang van mosselbanken voor de soortenrijk-

dom in de Waddenzee. Dit jaar hebben onder-

zoekers op vijf plekken op het wad, waaronder 

onder Ameland, banken geïnventariseerd. Alle 

soorten, van garnalen tot wieren, zijn hierbij 

genoteerd en geteld. Een klein deel is mee-

genomen naar het lab waar ze verder worden 

onderzocht. We hopen er zo achter te komen 

wat de verschillen zijn in soortenrijkdom tus-

sen verschillende plekken en hoe dit komt. Ook 

hopen we inzicht te krijgen in het ontstaan van 

mosselbanken. Het vermoeden is dat mosselban-

ken een onmisbare schakel vormen in het ecosy-

steem van de Waddenzee. 

Kwelderherstelproject Feugelpôlle
Nadat in 2012 een 1100 meter lange rijshouten 

dam is aangelegd, is de kweldervorming op de 

Feugelpôlle gestaag op gang gekomen. 

De zandplaat die voor de echte kwelder ligt is 

slikkiger geworden, wat wijst op een vermin-

derde stroomsnelheid. De schelpen die op de 

rand van de kwelder zijn gestort laten zich door 

de stroming verplaatsen langs de gehele kwel-

der. Dit is goed voor de broedvogels, zoals grote 

sterns en kokmeeuwen, die daarop een geschik-

te broedplaats kunnen vinden. Om in de toe-

komst ook voor aanvoer van voldoende schelpen 

en fijne slibdeeltjes te zorgen, maken we in het 

voorjaar van 2014 een begin met de aanleg van 

een levende schelpdierenbank. Voor dit onder-

deel werken we samen met onderzoekers van 

Waddensleutels. Zij hebben proeven gedaan met 

biologisch afbreekbare kratten waarin mossels 

kunnen gaan groeien. Met deze kratten hopen 

we een stabiele mossel- of oesterbank te kun-

nen aanleggen. Dit doen we voordat het broed-

seizoen begint en de broedval van mosselzaad 

plaatsvindt. De jonge mossels kunnen zich dan 

nog dat jaar vestigen op de kratten.

2013
Tweede legsels  Rif Engelsmanplaat

Visdief ± 100 

Noordse stern ± 60 ± 20

Dwergstern  27 2

Scholekster 4 1

| Mosselbankinventarisatie met visfuiken
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Duinherstelproject Ameland
De afgelopen tientallen jaren zijn grote delen 

van het duingebied door de aanvoer van voe-

dingsstoffen via de lucht sterk overwoekerd 

door grassen. Daarnaast ontbreekt op veel plek-

ken de natuurlijke dynamiek van kleinschalige 

zandverstuivingen die het gras op den duur 

ook weer overstuiven. Samen met It Fryske 

Gea is Staatsbosbeheer daarom gestart met 

een grootschalig duinherstelproject.  In janu-

ari hebben we zo’n 3 hectare afgeplagd bij de 

Zwanewaterduinen, met de bedoeling dat hier 

verstuiving weer op gang komt. In november is 

als vervolg hierop gestart met het afplaggen van 

7 hectare van de Roosduinen. Begin 2014 volgen 

nog plagwerkzaamheden bij de Jan Roepeheide. 

Op de afgeplagde delen kunnen de koeien en 

Soay schapen nog steeds komen. Zij dragen 

eraan bij dat er stukken open zand in stand blij-

ven. We hopen dat op den duur plantensoorten 

als de Klokjesgentiaan en Moeraswolfsklauw 

zich door deze maatregelen weer uitbreiden. 

Daarnaast zal ook de bedreigde Tapuit profite-

ren, dit vogeltje leeft namelijk van insecten die 

te vinden zijn op stukken met veel open zand. 

Het Duinherstelproject Ameland wordt mede 

gefinancierd door RWE/Nuon-Essent.

Herstel 
natuurlijke afwatering Noordkeeg
Om de natuurwaarden in de Noordkeeg bij Nes 

te verhogen en de natuurlijke afwatering te her-

stellen heeft Staatsbosbeheer een oude slenk 

teruggebracht in het landschap. Bij de aanleg is 

gebruik gemaakt van aanwezige laagtes in het 

landschap die de oorspronkelijke ligging van 

slenk markeerden. Het resultaat is een aantrek-

kelijk uitzicht vanaf de Verbindingsweg naar de 

Môchdijk over een landschap waarin de natuur 

zich weer volop kan ontwikkelen en waarin 

meer water kan worden vastgehouden.

Velduil in Hagedoornveld
Tijdens de inventarisatie van broedparen van 

de Bruine kiekendief is dit jaar eindelijk weer 

een broedpaar van de Velduil gevonden in het 

Hagedoornveld. Het is voor het eerst in lange 

tijd dat de Velduil weer broedt op het westelijk 

deel van Ameland. We vermoeden dat een goed 

muizenjaar hieraan heeft bijgedragen. De laat-

ste jaren broedde deze vogel alleen nog op het 

oostelijk deel van Ameland. Jaarlijks worden hier 

3 of 4 broedparen geteld. De Waddeneilanden 

vormen de belangrijkste broedgebieden van de 

Velduil in Nederland. Helaas neemt ook hier het 

aantal broedparen af.

Amelanders op reis
De kudde Soay schapen doet goed werk in het

duingebied van Ameland. Ook op Vlieland ge- 

bruiken we deze dieren voor het duinbeheer. 

Omdat we daar de kudde willen uitbreiden gaat 

een deel van de Amelander dieren op reis. 

Voor het zover is moeten we de Soay’s eerst 

laten wennen aan de vangkraal. Wanneer ze 

daarmee vertrouwd zijn gaan 35 dieren naar 

Vlieland.

Konijnenstand 
De konijnenstand op de Wadden verschilt per 

eiland. Ameland en Terschelling zijn de enige 

twee eilanden waar nog sprake is van redelijke 

aantallen. Ieder jaar tellen vrijwilligers voor 

Staatsbosbeheer de konijnen. Dit doen ze door 

middel van vaste telroutes. Hierdoor krijgen we 

een goed beeld hoe de populatie op het eiland 

zich ontwikkelt. De laatste jaren zien we vooral 

in het najaar een flinke toename. De reden dat 

in het voorjaar de konijnenstand een stuk lager 

is heeft te maken met jaarlijkse konijnensterfte 

in het najaar en de winter, nadat de najaarstel-

lingen gedaan zijn. 

Storm biedt kansen
Omdat de bossen de afgelopen jaren regelma-

tig zijn gedund en verjongd kan het bos op 

Ameland wel tegen een stootje. Ondanks dat 

was de windkracht 12 die op 28 oktober over 

het eiland raasde toch iets teveel van het goede. 

In de bossen zijn flink wat bomen omgewaaid. 

Op plekken waar de veiligheid in het geding was 

of waar bomen paden blokkeerden, hebben we 

deze opgeruimd. Bomen waar we niet bij kun-

nen laten we liggen. Dat is niet erg, omgevallen 

bomen zijn een verrijking voor het bos. Insecten 

en vogels profiteren hiervan. Door het licht dat 

door het omwaaien van een boom op de bos-

bodem valt komt natuurlijke verjonging van het 

bos op gang.

Stagiaire Robert Pater heeft onderzoek gedaan 

naar libellen op Ameland. Op het eiland blijken 14 

soorten voor te komen, waaronder de zeldzame 

Tengere grasjuffer en de Vroege glazenmaker. Die 

laatste was tot voor kort onbekend voor Ameland.

| Viervlek

| Zwervende heidelibel

| In de Zwanewaterduinen kan het zand weer stuiven

| Velduil
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Natuur beleven

Van natuur moet je kunnen genieten. 

Op Ameland kan dit volop. Iedereen 

kan op eigen houtje eropuit trekken. 

Hiervoor onderhoudt Staatsbosbeheer 

ruim 6 kilometer fietspad, 48 kilome-

ter aan wandelpaden en 12 kilometer 

aan ruiter- en menroutes. Daarnaast 

nemen we zoveel mogelijk mensen mee 

de natuur in. Ook dit jaar zijn eilan-

der schoolkinderen mee naar buiten 

geweest en vanuit het Natuurcentrum 

worden in samenwerking met ons excur-

sies georganiseerd. De natuur is ook een 

uitstekend decor voor tal van andere 

activiteiten, van het wandelevenement 

‘Tussen Slik & Zand’ tot groepsuitjes. 

Al deze zaken hebben één ding gemeen; 

het beleven en genieten van de natuur.
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Rust voor vogels, 
Ruimte voor mensen
Begin 2013 is vanuit het Waddenfonds subsidie 

toegekend voor het project Rust voor vogels, 

Ruimte voor mensen. Doel van dit project is om, 

zoals de naam al doet vermoeden, de rust voor 

vogels in de broed-, voedsel- en rustgebieden in 

het Waddengebied te verbeteren. Tegelijk moet 

de aanwezigheid van de vogels natuurtoerisme 

stimuleren. Door bezoekers beter voor te lichten 

en voorzieningen te treffen die de beleefbaar-

heid van de vogelgebieden verbeteren, kunnen 

meer mensen van de vogellocaties genieten, 

terwijl tegelijkertijd toch de rust voor vogels 

toeneemt. Voor Ameland maakt Engelsmanplaat 

deel uit van dit project, hier gaan we onder 

andere het onderkomen van de vogelwachters 

vernieuwen. Recreanten die Engelsmanplaat aan 

doen gaan we beter van informatie voorzien, 

zodat recreatie en natuur nog beter samen kun-

nen gaan.

bieden extra onder de aandacht, waaronder het 

Waddengebied. In dit kader hebben we verschil-

lende excursies op Ameland extra onder de aan-

dacht gebracht.

Nieuwe expositie Natuurcentrum
In samenwerking met het Natuurcentrum wer-

ken we aan plannen om binnen en buiten beter 

met elkaar te verbinden. We willen dat bezoe-

kers geprikkeld worden om na een bezoek aan 

het centrum vooral zelf de natuur in te trekken. 

Samen met Rijkswaterstaat en It Fryske Gea 

werken we daarnaast aan een nieuwe expositie 

over de natuur op Ameland. Hier gaan we ook 

het buitenterrein van het centrum bij betrek-

ken. Begin november is subsidie verleend om 

hier een blote voetenpad aan te leggen waar je 

Ameland op een hele nieuwe manier kunt bele-

ven. Met de genoemde organisaties en de VVV 

Ameland werken we ook aan een wandelroute-

boekje met daarin informatie over de natuur van 

Ameland, vernieuwde wandelroutes en verwij-

zingen naar het Natuurcentrum.

De Wadden als ‘Nieuwe Wildernis’
Het zal u vast niet zijn ontgaan, eind septem-

ber is de natuurfilm ‘de Nieuwe Wildernis’ in 

première gegaan in de bioscopen. In deze film 

staat het natuurgebied Oostvaardersplassen 

centraal. Na ingrijpen van de mens heeft de 

natuur zich daar vrijuit kunnen ontwikkelen. 

Volgens Staatsbosbeheer zijn er nog meer 

natuurgebieden in Nederland waar je nog volop 

het gevoel van wildernis kunt ervaren. Landelijk 

brengen we daarom negen andere wildernisge-

| Bij hoogwater rusten veel vogels op hogere delen van het wad

| Natuurcentrum Ameland
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Scholen
Jong geleerd is oud gedaan, daarom vinden wij 

het belangrijk om ook geregeld (eilander) scho-

len mee te nemen de natuur in. Dit jaar hebben 

we een bijdrage geleverd aan de activiteitendag  

in het bos van O.B.S. de Schakel uit Hollum, ter 

afsluiting van het schooljaar. 

Fotowedstrijd Feugelpôlle
Staatsbosbeheer is in juni 2013 een fotowedstrijd 

gestart met de Feugelpôlle in de hoofdrol. In totaal 

hebben 55 fotografen een foto ingestuurd. Hieruit 

zijn twee winnaars gekozen die de Feugelpôlle vol-

gens de jury met een pakkende kijk hebben vastge-

legd . Deze foto’s van Jacqueline Visser en Eline de 

Vries zijn de vinden op pagina 14 en 15

hierboven in dit jaarbeeld. 

Eilander evenementen
Staatsbosbeheer is met leuke activiteiten en 

een informatiestand ook aanwezig op verschil-

lende eilander evenementen. Ook hebben we 

dit jaar meegewerkt aan een film die de natuur 

van Ameland bij de patiënten in het UMCG in 

Groningen binnenbrengt.

Spelenderwijs konden de kinderen van alles ont-

dekken over het werk van Staatsbosbeheer en 

het bos. Hoe groeit bijvoorbeeld een boom, en 

hoe kan je de boomhoogte meten zonder dat je 

erin hoeft te klimmen? Ook kregen de leerlingen 

een demonstratie van de motorkettingzaag.

| Winnende foto van de Feugelpôlle van Jacqueline Visser

| Uitleg tijdens acitviteitenmiddag | Zaagwedstrijdje tijdens de Ambachtelijke dag

| Winnende foto van de Feugelpôlle van Eline de Vries

| Informatiestand tijdens evenementen
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Natuur benutten

De natuur van Ameland is goud waard. Het is 

hét visitekaartje van het eiland. Deze waarde 

is moeilijk in geld uit te drukken. Behalve dat 

de natuur producten levert zoals hout, is deze 

van groot belang voor het toerisme. 

Ook Staatsbosbeheer kijkt meer naar de mo-

gelijkheden die de natuur en het landschap 

bieden om de recreatieve voorzieningen in 

stand te kunnen houden. Hiervoor krijgen 

we namelijk vrijwel geen financiering meer 

vanuit de overheid. Dit geldt ook voor al onze 

maatschappelijke activiteiten op het gebied 

van voorlichting en educatie. Deze kosten 

proberen we op een verantwoorde manier 

gedekt te krijgen, bijvoorbeeld door het ver-

kopen van hout en het  vragen van een rede-

lijke vergoeding voor activiteiten in de natuur. 

Dit mag niet ten koste gaan van die natuur. 

Doel is om onze werkzaamheden kostendek-

kend te krijgen, niet om winst te maken. 
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Fietsen, wie gaat dat betalen?
Een groot deel van de werkzaamheden van 

Staatsbosbeheer bestaan uit het onderhouden 

van recreatieve voorzieningen zoals fiets- en 

wandelpaden en bijvoorbeeld het legen van 

vuilnisbakken. Vooral in voor- en na het hoog-

seizoen steekt Staatsbosbeheer veel tijd in het 

onderhouden van alle paden. Dit jaar hebben 

veel fiets- en wandelpaden een grote beurt 

gekregen. Het wandelpad op de Landweerdijk 

is opgeknapt en we hebben maatregelen geno-

men om de wateroverlast op fietspaden tegen 

te gaan.

Tot voor kort werden dit soort werkzaamheden 

door de overheid gefinancierd. Met ingang van 

2014 wordt dit afgebouwd. Maar dat is niet 

het enige, ook de financiering van educatieve 

activiteiten met scholen en andere vormen van 

natuurvoorlichting worden straks niet meer door 

de overheid gedekt. Daarom zijn we op zoek 

naar andere mogelijkheden om deze belangrijke 

zaken te financieren. Dit is noodzakelijk omdat 

we anders niet meer in staat zijn om fiets- en 

wandelpaden, uitkijkpunten, bankjes, infobor-

den, etc. op peil te houden. En die voorzie-

ningen zijn juist van belang voor Ameland!

Bestemmingsplanwijziging 
campinguitbreiding
We merken dat er een grote interesse is in 

het kamperen op ons natuurkampeerterrein. 

Natuurkampeerterrein de Middelpôlle is één 

van de best bezochte kampeerterreinen van 

Staatsbosbeheer. Daarom onderzoeken we de 

mogelijkheden voor een kleine uitbreiding van 

de camping. Deze uitbreiding moet plaatsvinden 

in een aansluitend stuk duingebied. Dit willen 

we echter zoveel mogelijk intact laten zodat er 

mooie natuurlijke kampeerplekken ontstaan. De 

kunst van het laten staan is hier erg belangrijk. 

De inkomsten van het onze natuurkampeerter-

rein dragen bij aan het natuurbeheer en het 

onderhoud van recreatieve voorzieningen. 

Kachelhout en zaaghout
De bossen op Ameland zorgen ervoor dat een 

groot aantal gezinnen op Ameland er in de 

winter warmpjes bij zit. Ieder jaar kunnen zij 

kachelhout bij Staatsbosbeheer kopen. Door de 

storm in oktober is extra hout vrijgekomen dat 

ook deels wordt verkocht als kachelhout. De dik-

kere stukken hout kunnen we voor andere doel-

einden gebruiken, bijvoorbeeld voor planken en 

palen. Het zagen van kachelhout is onderdeel 

van het beheer van het bos. We zagen vooral 

dennen van de soort Pinus Contorta. 

Van deze soort is in het verleden veel aange-

plant op het eiland maar helaas blijken ze nu 

snel om te vallen. Het hout wordt tijdens onze 

zaagdagen te koop aangeboden aan de mensen 

die meehelpen. Langzaamaan vormen we op 

deze manier het bos om naar een gemengd bos 

met zowel loof- als naaldbomen. Jonge bomen 

kunnen gaan groeien doordat er meer licht op 

de bosbodem kan komen. Uiteindelijk streven 

we naar een afwisselend  en gezond bos met 

verschillende soorten en bomen van alle leeftij-

den. Dennenbos zal ook altijd aanwezig blijven, 

dit hoort bij de cultuurhistorie van het eiland en 

zorgt ook voor variatie in bostypen.

Volg ook:

 Boswachter Marjan Veenendaal @Bosw8erAmeland

 Staatsbosbeheer Wadden: 

 www.facebook.com/staatsbosbeheerwadden

 Weblog Staatsbosbeheer Ameland: 

 staatsbosbeheerameland.wordpress.com

 www.staatsbosbeheer.nl

Staatsbosbeheer Ameland

Ballumerweg 44 

9163 GB Nes 

0519-542600

| Gaten opvullen in de zandpaden

| Natuurkampeerterrein de Middelpôlle

| Eilanders helpen bij bosonderhoud
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