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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.
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Jaar in beeld Ameland

Inleiding

Plaggen, maaien, wandelroutes onderhouden, 

begrazen, meewerken aan de nieuwe exposi-

tie in het Natuurcentrum; op de 2400 hectare 

(Ameland en Engelsmanplaat) die we beheren is 

genoeg te doen. In dit Jaarbeeld zijn de belang-

rijkste klussen samengevoegd om u een goed 

beeld te geven van wat wij doen en wat er te 

zien en te doen is in de natuur op Ameland. 

Ons werk is divers en omvat veel meer dan 

het echte natuurbeheer. Mensen komen naar 

Ameland voor de natuur, waarmee de behoefte 

naar recreatieve mogelijkheden toeneemt. Een 

belangrijk deel van ons werk bestaat dan ook 

uit het onderhouden van de wandelroutes en 

het meedenken over en -werken aan activiteiten 

in de natuur. Dit gebeurt met een team van zes 

mensen. Meer hulp is altijd welkom en daarom 

willen we in 2016 graag aan de slag gaan met 

meer vrijwilligers. Het initiatief van vrijwil-

ligers om samen met Dorpsbelang Ballum en 

Staatsbosbeheer het Krûmeltjesspoor aan te leg-

gen is een mooi voorbeeld hoe we samen met 

eilanders leuke dingen kunnen opzetten. Ideeën 

zijn welkom, zeker met het opstellen van het 

nieuwe Beheerplan Rijksgronden in het vooruit-

zicht.

Namens het hele team van Staatsbosbeheer 

Ameland wens ik u een natuurrijk 2016!

Marjan Veenendaal

Teamleider Staatsbosbeheer Ameland

Tamara Bok (gebiedsmanager Friese Wadden), 

Harry de Jong, Jetse Nagtegaal, Robert Pater, 

Lex Varkevisser.

Vrijwilligers gezocht
Veel van onze werkzaamheden buiten zijn erg 

arbeidsintensief. Denk bijvoorbeeld aan het onder-

houd van recreatieve voorzieningen zoals bankjes, 

routepaaltjes en paden. We kunnen ook hulp 

gebruiken bij de verschillende evenementen, het 

verzamelen van natuurgegevens en kantoorwerk. 

Daarom zijn vrijwilligers die samen met ons willen 

zorgen voor de natuur van het eiland altijd wel-

kom. Heeft u interesse, dan horen wij dat graag. 
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Natuur beschermen

In 2015 zijn de eerste resultaten van de 

grote projecten uit voorgaande jaren zicht-

baar geworden. Bijvoorbeeld de uitbrei-

ding van geschikt broedgebied voor Grote 

sterns op de Feugelpôlle door de aanleg 

van rijshouten dammen en kleibanken. 

Daarnaast zijn dit jaar grote delen van de 

duinen onder handen genomen in het 

kader van het Duinherstelproject. 

Die plekken zien er nu best wel kaal uit, 

maar ook hier zullen we al snel de eerste 

mooie resultaten gaan zien. Misschien 

zelfs al in het voorjaar van 2016, maar 

zeker in de jaren daarna zal de variatie in 

het Amelander duinlandschap toenemen.

|  De Klokjesgentiaan is één van de planten die profiteren 
   van het duinherstelproject.
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Nieuwe hut op Engelsmanplaat
In samenwerking met de Vogelbescherming is 

Staatsbosbeheer in 2013 met het project ‘Rust 

voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ gestart. Dit 

project heeft als doel om de wadvogels beter 

te beschermen maar ook om ze beter zichtbaar 

te kunnen maken voor mensen. Onze vrijwillige 

vogelwachters op Engelsmanplaat vervullen hier 

een belangrijke rol in, omdat de recreatiedruk 

rond Engelsmanplaat en het Rif hoog is. 

Ze geven voorlichting en zien erop toe dat 

vogels en zeehonden niet verstoord worden. 

De hut waarin zij bivakkeren is aan vernieuwing 

toe. Daarom heeft Staatsbosbeheer dit jaar met 

geld van ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ 

voorbereidingen getroffen voor het bouwen van 

een nieuwe hut. Deze zal in 2016 geplaatst wor-

den, vóór aanvang van het broedseizoen.

Bosbeheer
De eerste bossen op Ameland zijn al in 1895 

geplant door Rijkswaterstaat. De bossen zijn dus 

al aardig op leeftijd. In het Hollumerbos broedt 

sinds enkele jaren een paartje Boomklevers, een 

soort die leeft in oude loofbossen. Hetzelfde 

geldt voor de Grote bonte specht, die in aantal 

toeneemt naarmate het bos ouder wordt en 

er meer dode bomen aanwezig zijn. Dit is ook 

de reden dat Staatsbosbeheer niet alle omge-

waaide en dode bomen opruimt. In dood hout 

zitten insecten, die daarmee weer Spechten, 

Boomkruipers en Boomklevers aantrekken. 

Werkzaamheden Feugelpôlle
Het was een drukte van belang dit jaar bij de 

Feu-gelpôlle, voor bijna alle broedvogels was 

het een prima jaar. Voor de sterns speelde de 

aanwezigheid van voldoende voedsel een grote 

rol. Ricus Engelmoer lette op de gevangen 

prooien en constateerde dat 90% van de vangs-

ten haringachtigen waren van een mooi for-

maat. Dat is vette vis die jonge sterns goed kun-

nen gebruiken. Na het broedseizoen is de dijk-

verzwaring begonnen. Tijdens de werkzaamhe-

den bleek dat de sloot die tussen de Feugelpôlle 

en de dijk ligt te smal werd. Juist die brede 

sloot zorgde ervoor dat de vogels zich er veilig 

genoeg waanden. In overleg met het Wetterskip 

Fryslân werken we aan een oplossing.

Kooiherstel
In 2016 starten we met herstelwerkzaamheden in de 

Kooi van Woldringh in het Hagedoornveld. 

We knappen twee vangpijpen op, snoeien bomen 

en leggen een toegangspad voor beperkte toegang 

buiten het broedseizoen aan. Dit gebeurt in het 

kader van het Waddenfondsproject ‘Kongsi van de 

kooieend’.

| In het gebied rondom Engelsmanplaat en het Rif, tussen 
   Ameland en Schiermonnikoog, letten vrijwillige vogelwachters
   op het goed samengaan van recreatie en natuur.

| In dode bomen leven gigantisch veel insecten, 
   belangrijk voor bosvogels als spechten.
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Uitvoeringsplan duinherstel Ameland
Het duinherstelproject dat Staatsbosbeheer 

samen met It Fryske Gea in opdracht RWE/NUON 

uitvoert, loopt al enkele jaren. In 2015 zijn ook 

in de gebieden die Staatsbosbeheer beheert 

de laatste grote stappen gezet. Delen van Jan 

Roepeheide en Roosduinen zijn afgeplagd. De 

resultaten erg verschillend. Bij Jan Roepeheide is 

een sterk vergrast stuk afgeplagd dat erg nat is. 

De kans is groot dat hier bijzondere planten als 

Zonnedauw, Oeverkruid en de Klokjesgentiaan 

terugkeren. Roosduinen is een heel ander ver-

haal; het gaat hier om een droog duingebied 

waarvan nu de bovenste grassige laag is afge-

graven. Vooral insecten zullen hiervan profite-

ren, net als bloeiende plantensoorten van droge 

duinen.

| Bij het duinherstel in de Roosduinen zijn oude meidoornstruiken blijven staan. | Het gaat goed met de konijnen op Ameland
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Natuurlijke beheerders
Het aantal konijnen op  Ameland is dit jaar weer 

toegenomen. Omdat ze erg belangrijk zijn voor 

het duingebied voert Staatsbosbeheer jaarlijks 

tellingen uit. Konijnen zijn de natuurlijke gra-

zers in de duinen. Met hun gegraaf en gegraas 

zorgen ze ervoor dat grassen niet de overhand 

krijgen. Kruidige en bloemdragende planten 















najaar

voorjaar

         

gemiddeld aantal 
konijnen per telling

profiteren daarvan. Daarnaast bieden de oude 

holen geschikte broedplekken voor vogels, zoals 

de Bergeend en de Tapuit. De konijnenpopulatie 

gaat jaarlijks op en neer, geregeld vindt er mas-

sale sterfte plaats door ziektes als VHS en myxo-

matose. Doorgaans neemt het aantal konijnen 

daarna weer gestaag toe. 

| Het gaat goed met de konijnen op Ameland
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Broedvogels Feugelpôlle 2015

Soort  2015 2014 2013 2012 2011

Grote Stern  3.110 2.400 2.070 3.270 4.650

Stormmeeuw  11 8 6 11 13

Kokmeeuw  3.000 3.000 2.250 2.850 3.000

Zwartkopmeeuw  0 1 0 0 0

Noordse stern        50     140       80       80     167

Visdief  150 140 120 90 110

Bontbekplevier  3          2           1          0          1

Strandplevier  0 1 0 0 0

Eider            3           3            4 1  0 

Scholekster  11 15 15 11 1

Tureluur     3           3                     3              3            3

Kluut  2 2 0 0 0

Wist je dat..

De Waddennatuurkaart voor iedereen is te bekij-

ken op www.waddensleutels.nl

Waddennatuurkaart 
Onderzoeksproject Waddensleutels presen-

teerde dit jaar de Waddennatuurkaart. Wadden-

sleutels heeft onderzoek gedaan naar mossel- 

bankherstel en de compleetheid van het voed-

selweb in de Waddenzee. Aan de hand van 

jarenlang onderzoek is een kaart gemaakt van 

de verschillende natuurtypen in de Waddenzee, 

van oester- en mosselbanken tot kale zandban-

ken en alles wat daartussen zit. Ook is hierop 

te zien wat de kansrijke plekken zijn voor het 

herstel van mosselbanken en de daarbij horende 

soortenrijkdom. Deze zijn vooral te vinden 

in het oostelijk Waddengebied, oostelijk van 

het wantij van Ameland. Op Ameland zijn ook 

proeven uitgevoerd op de Feugelpôlle. Hierbij 

zijn biologisch afbreekbare kratjes getest 

waarop mossels en oesters konden groeien 

met positief resultaat. Op dit moment staan 

er nog kleine biologisch afbreekbare kratten 

voor verder onderzoek. Waddensleutels is een 

gezamenlijk project van de Rijksuniversiteit 

Groningen, het Koninklijk Nederlands Instituut 

voor Onderzoek der Zee, Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer. 

| Zowel de Visdieven als de  Grote sterns hadden 
   een goed broedjaar.
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Het doel van vogels ringen

Wie: Robert Pater

Functie: Boswachter beheer

Werkt bij Staatsbosbeheer sinds: 1 maart 2015

Over de gehele aardbol worden vogels gevang-

en om ze vervolgens te voorzien van een meta-

len ring met unieke inscriptie. Dit doen we ook 

op Ameland waarbij ik regelmatig de ringer 

help bij het verzamelen van gegevens van de 

gevangen vogels. Het gaat dan om het gewicht, 

geslacht, leeftijd en uiteraard welke soort 

vogel. Tot slot krijgt de vogel weer zijn vrijheid 

terug om zijn of haar leventje te vervolgen. 

Maar wat is nou het nut om dit dier ongevraagd 

een ring om te doen? Elke vogel krijgt een uniek 

nummer toegewezen. Dit nummer staat gere-

gistreerd op het internet. Het is dus eigenlijk 

een soort autokenteken. Als een geringde vogel 

opnieuw wordt gevangen, verzwakt of dood 

wordt gevonden of (in het mooiste geval) met 

de verrekijker kan worden afgelezen, kan dit 

ringnummer worden ingevoerd op het internet. 

Zowel de ringer als de melder krijgen gegevens 

van de desbetreffende vogel. Zo krijgen we 

steeds meer te weten over de routes die vogels 

vliegen, handig bij de bescherming van hun leef-

gebied.

Op Ameland ringen een aantal vaste ringers 

(met vergunning) voornamelijk broedvogels. Het 

gaat dan vooral om de roofvogels, weidevogels 

en de Grote sterns. Jaarlijks worden alle (natuur-

lijk vinden we niet alle nesten) roofvogelnesten 

opgezocht en nog voordat de jongen kunnen 

vliegen worden deze voorzien van een ring. 

Zo kun je na een aantal jaar een trend zien in 

bijvoorbeeld het broedsucces en de aantallen 

broedvogels.  

Sinds 2014 worden een kleine 100-tal Grote 

sterns op de Feugelpôlle voorzien van een kleur-

ring met duidelijke inscriptie, naast de gewone 

metalen ring. Deze ringen zijn op afstand beter 

af te lezen dan de metalen ringen. Dat zien we 

ook goed terug in het hogere aantal terugmel-

dingen die we ontvangen vanuit alle windrich-

tingen. Elk jaar hebben de ringen een andere 

kleur, zodat het ringjaar direct in het veld te 

onderscheiden is.

| Jonge Bruine kiekendieven.
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Natuur beleven

Het meest zichtbare werk van 

Staatsbosbeheer vindt natuurlijk buiten 

in de natuur plaats. Toch is één van de 

mooiste resultaten van Staatsbosbeheer 

op Ameland dit jaar midden in Nes 

behaald. Het Natuurcentrum Ameland is 

een prachtige expositie over de natuur 

en cultuur van het eiland rijker én er is 

een spannend blotevoetenpad geopend. 

Ook organiseren we steeds meer activi-

teiten samen met bewoners en vrijwilli-

gers, bijvoorbeeld het Krûmeltjesspoor in 

het bos bij Ballum.

|  In de nieuwe expositie in het Natuurcentrum komen
   alle Amelander landschappen op interactieve wijze aan bod.
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Blotevoetenpad en nieuwe expositie
In het Natuurcentrum Ameland is in augustus de 

nieuw ingerichte landschapszaal geopend. Hier 

geven Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, It Fryske 

Gea, Wetterskip Fryslân en ANV Waddenvogels 

op een interactieve manier inzicht in de natuur 

en het landschap op Ameland. De verbinding 

met buiten is verder uitgebreid waarbij bezoe-

kers ook een avontuurlijk blotevoetenpad kun- 

nen belopen. Een primeur voor Ameland, maar

ook voor het hele Waddengebied. De nieuwe 

expositie en het blotevoetenpad sluiten naad-

loos aan op het vorig jaar verschenen wandel-

boekje, met daarin het Natuurcentrum als start- 

punt voor één van de wandelroutes. Het blote- 

voetenpad is mede gefinancierd door de Provin-

cie Fryslân. Dit pad en het wandelrouteboekje 

zijn beide het resultaat van de goede samenwer-

king tussen het Natuurcentrum Ameland en de 

verschillende natuurorganisaties op Ameland.

| Het blotevoetenpad leidt je over allerlei verschillende 
   soorten ondergrond, ook over water!
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Van dichte bosschage naar open water
In 2014 heeft de BP-plas een metamorfose 

ondergaan. Van een dichtgegroeide en bijna 

onzichtbare plas is het nu een aantrekkelijke 

plek geworden om te wandelen of gewoon lek-

ker te zitten. De oevers van de plas raken lang-

zaam begroeid en zijn steeds belangrijker voor 

libellen en rugstreeppadden. Zwemmen in de 

plas gaat deze ontwikkeling tegen en is daarom 

ongewenst. We kunnen ook niet instaan voor de 

waterkwaliteit, deze wordt namelijk niet gecon-

troleerd. Uiteraard blijft iedereen welkom voor 

een wandeling of gezellige picknick.

Klussen met scholen
Staatsbosbeheer krijgt regelmatig de vraag van 

scholen om buiten actief aan de slag te gaan. 

Dit heeft geleid tot een mooie samenwerking 

met de Burgemeester Waldaschool. Ook dit 

jaar heeft klas drie de handen uit de mouwen 

gestoken op de Vlakte van Polet. Eerder waren 

andere scholen in dit duingebied al gestart met 

het zagen van de berken waarmee de Vlakte 

langzaam was dichtgegroeid. Samen met de 

leerlingen werken we aan een open duingebied 

op deze plek. De berken van de laatste zaagactie 

zijn tijdens de Kunstmaand Ameland in novem-

ber gebruikt voor een kunstwerk in de BP-plas. 

Krûmeltjesspoor
Enthousiaste vrijwilligers kwamen vorig jaar 

met het idee voor een Krûmeltjesspoor in het 

bos bij Ballum; een wandelroute voor families 

met kleine kinderen. Samen met de vrijwilligers 

en Dorpsbelang Ballum is de spannende wan-

delroute dit jaar aangelegd. Het pad is smaller 

dan normaal en voorzien van Krûmels die de 

weg wijzen. De route biedt onderweg allerlei 

activiteiten en inspireert kinderen waardoor 

ze meer bewust raken van de natuur. Er wordt 

volop gebruik van gemaakt en we krijgen mooie 

complimenten terug. Complimenten die ook 

zeker de vrijwilligers uit Ballum toekomen. 

Staatsbosbeheer omarmt dit soort initiatieven 

vanuit de bewoners dan ook graag.

| De BP-plas is nu weer een aantrekkelijk gebied om te wandelen of te picknicken.

| De activiteiten langs het Krûmeltjesspoor zijn ook 
   door vrijwilligers gemaakt.
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Ontdek het waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft 

samen met de natuurorganisaties een prachtige 

en informatieve kaart gemaakt van het gehele 

Nederlandse Waddengebied. Hij is gratis bij ons af 

te halen, leuk voor bewoners én gasten!

Wist je dat… 

Er meer dan 500 berkjes zijn gebruikt voor het 

kunstwerk bij de BP-plas?

| Het ‘bijlhangen’ was één van de populairste 
   activiteiten bij de Ambachtelijke dag. Het record; 
   1 minuut en 5 seconden door Jeffrey Ham.
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Fietsdag
Ondanks het bewolkte weer namen in mei meer 

dan 400 mensen deel aan de Fietsdag. Deze dag 

organiseren wij samen met Rijkswaterstaat en vele 

andere organisaties en bedrijven. Aan de hand van 

een fotoboekje moesten deelnemers zelf de juiste 

route zien te vinden, waarbij onderweg informatie 

te vinden was over natuur en kustveiligheid. Het 

Amelander Product zorgde onderweg voor wat te 

eten. De Fietsdag is ieder jaar een succes en is een 

leerzame maar vooral ook ontspannen activiteit. 

Jaarlijks is Staatsbosbeheer te vinden bij andere 

activiteiten, zoals de Ambachtelijke dag en het wan-

delevenement ‘Tussen Slik en Zand’. We informeren 

bezoekers daarbij graag over ons werk op Ameland.

Erecode voor wadliefhebbers

De ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ geldt voor ieder-

een die vaart of loopt op het wad. In 2015 is deze 

vernieuwd, waarbij de nadruk vooral is komen te 

liggen op de eigen verantwoordelijkheid. Wie zich 

houdt aan de erecode zorgt ervoor dat zeehonden 

en vogels voldoende rust krijgen en dat vogels 

genoeg voedsel kunnen zoeken voor hun lange 

reis. Wanneer iedereen hier rekening mee houdt 

kunnen we allemaal blijven genieten van de rust 

en de ruimte van het Werelderfgoed Waddenzee.

Meer info op www.ikpasophetwad.nl.

| Tijdens de Fietsdag waren bij de
   Staatsbosbeheertent allerlei opdrachten te doen.
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Benutten

Wanneer je op een Waddeneiland iets 

nodig hebt, is de kans groot dat dit 

van de wal moet komen. Het is daarom 

een uitdaging om de zaken die op het 

eiland zelf aanwezig zijn duurzaam en 

optimaal te benutten. Het gebruiken 

van hout uit de bossen voor de kachel 

of maaisel als biomassa past daar prima 

in. Daarin draagt Staatsbosbeheer graag 

een steentje bij. Vaak kunnen verschil-

lende dingen gecombineerd worden, 

zoals de vrijgekomen grond uit de dui-

nen die nu gebruikt wordt als wal rond-

om het zonnepark. Met het zagen van 

brandhout voeren we tegelijk het beno-

digde bosbeheer uit.

| De afgegraven plaggen van het duinherstelproject 
   zijn als wal gebruikt rondom het zonnepark bij het vliegveld.
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Opgestapelde duinvallei 
voor zonnepark
Een lastig vraagstuk bij grote duinherstelpro-

jecten is vaak wat er met de afgegraven grond, 

het plagsel, moet gebeuren. Het makkelijkste 

is om dit ter plekke een bestemming te geven 

of ergens in de buurt. Dit geldt zeker op het 

eiland waar afvoeren naar de wal een dure aan-

gelegenheid is. We waren dan ook erg blij dat 

het plagsel dat vrijkwam bij de projecten op Jan 

Roepeheide en Roosduinen een nieuwe bestem-

ming als wal rondom het zonnepark kon krijgen. 

Zo profiteert de eilandnatuur, heeft Ameland 

duurzame energie én liggen de benodigde zon-

nepanelen meer uit het zicht.

Schapenvleesproeverij
Al jaren maakt Staatsbosbeheer voor het beheer 

gebruik van een stel goedkope arbeidskrachten, 

de Soay schapen. Deze kudde breidt zich elk jaar 

langzaam uit. Vorig jaar hebben we het aantal 

schapen al flink teruggebracht door een aantal 

dieren naar Vlieland te brengen. Een te groot 

aantal dieren in de duinen zorgt voor een te 

hoge begrazingsdruk, waardoor de gewenste 

vegetatieontwikkeling juist teniet wordt gedaan. 

Het ligt dan voor de hand om een (ouder) deel 

van de kudde te vangen en te verkopen. Wij en 

de koks van de restaurants Paal 13, ’t Koaikers 

Huus, Hotel Nobel en De Griffel vinden het 

echter een mooier idee om te kijken of wij het 

Amelander Soay schaap op het menu kunnen 

zetten. Daarvoor hebben we in november een 

eerste proeverij georganiseerd. Of het Soay 

schaap ook echt geschikt is voor een culinair 

hoogstandje was tijdens het schrijven van dit 

Jaarbeeld nog niet bekend. 

| Bij plaggen graven we de bovenste bodemlaag
  af tot op het kale zand.

| Het Amelander Soay schaap staat komend jaar
  mogelijk op verschillende menukaarten.
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De Eendenvijver bij Hollum 

Wie: Cor Dokter

Functie: Voorzitter Vrienden van de Eendenvijver

In het Hollumer bos ligt de Eendenvijver, ont-

staan in de jaren 50 van de vorige eeuw door 

het afgraven van een hoog duin. Het zand 

was nodig voor de stuifdijk nabij het Sûdwest. 

Vroeger diende deze vijver als vuilstortplaats. 

Staatbosbeheer en Rijkswaterstaat maakten 

daar een eind aan en vormden de vijver om tot 

eendenvijver. In de jaren 60 kwamen er nog een 

paar kooien bij, waar fazanten werden gehou-

den. Tegenwoordig is Staatsbosbeheer nog 

steeds de eigenaar van de vijver en het omlig-

gende gebied. De vrijwilligersgroep ‘Vrienden 

van de Eendenvijver’ voert het beheer uit en ver-

zorgt de vogels. Op dit moment zwemmen in de 

vijver 24 verschillende soorten eenden, ganzen, 

talingen en een stel zwarthalszwanen. Daarnaast 

zijn er zeven kippenrassen en acht soorten 

fazanten en pauwen te bewonderen. 

De vijver trekt jaarlijks tussen de 50.000 en 

60.000 bezoekers, zowel Amelanders als toeris-

ten. Een echte aanrader, zeker in het voorjaar 

wanneer de vogels kuikens hebben.

De ‘Vrienden van de Eendenvijver’ dragen zorg 

voor het voeren van de dieren en het klein 

onderhoud aan de hokken en de vijver. Een aan-

tal sponsors, waaronder de Gemeente Ameland 

en Staatsbosbeheer, zorgen ervoor dat de jaar-

lijkse kosten worden gedekt. 

In 2006 heeft Staatsbosbeheer de huidige voer-

steiger aangelegd en het jaar daarop hebben 

de vrijwilligers nieuwe verblijven gemaakt. 

Dorpsbelang Hollum zorgde voor enkele speel-

toestellen en picknicktafels. Op dit moment zijn 

verschillende verblijven aan een opknapbeurt 

toe en moet de zestig jaar oude beschoeiing 

van de vijver worden vervangen. Daarmee kan 

tegelijkertijd het wandelpad langs de oever 

een opknapbeurt krijgen. De kosten zijn deels  

gedekt door een subsidie, maar moet worden 

aangevuld met eigen middelen. 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom!
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Verantwoord kachelhout
Iedere winter mogen eilanders per huishou-

den maximaal vier kubieke meter kachelhout 

afnemen. Het gaat hierbij vooral om hout van 

de Draaiden (Pinus contorta). Zoals de naam al 

zegt, draait deze den in zijn groei, wat in combi-

natie met de harde en zoute wind op het eiland 

problemen oplevert. In het verleden aangeplan-

te bosvakken zakken langzaam in elkaar. Door 

deze dennen te oogsten, ontstaat er ruimte 

voor een nieuw en gezond bos. Al het hout dat 

Staatsbosbeheer in Nederland oogst, commerci-

eel of tegen kostprijs zoals op Ameland, voldoet 

aan het FSC keurmerk. Dit internationale keur-

merk staat garant voor een duurzame en eerlijke 

bedrijfsvoering. Duurzaam voor de natuur en 

het milieu, maar ook verantwoord voor de werk-

nemers en omgeving. Veiligheid speelt hierbij 

een grote rol; één van de redenen waarom wij 

veiligheidskleding verplicht stellen. Op deze ma-

nier willen we graag het bosbeheer voor de toe-

komst uit blijven voeren met hulp van eilanders.  

Wist je dat…
 Het oudste bos eigenlijk in het Oosten bij Buren 

lag? De oudste bomen zijn geplant in 1901, maar 

zijn afgestorven. Door jonge aanplant van rond 

1960 meer landinwaarts, ligt het Oostbos nu deels 

op een andere plaats.

 Staatsbosbeheer Ameland geholpen wordt door 

64 vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het monitoren van 

vogels?

Natuurkampeerterrein de Middelpôlle
Al jaren behoort natuurkampeerterrein de 

Middelpôlle tot één van de best draaiende 

terreinen van Staatsbosbeheer in Nederland. 

Elk jaar krijgt de beheerder lovende woorden 

te horen dat het de mooiste camping van de 

Waddeneilanden is. Dit blijkt ook uit het grote 

aantal jaarlijks terugkerende gasten. We geven 

ze geen ongelijk, want het natuurkampeerter-

rein is fantastisch gelegen tegen de bosrand 

in de binnenduinen en vlakbij het strand. 

Regelmatig staan de gasten oog in oog met de 

reeën die uit de bossen komen of de konijnen 

rond de tent. Door de ligging tegen de bosrand 

is gewekt worden door de vogels eerder regel 

dan uitzondering. Natuurlijk willen we onze gas-

ten het altijd naar hun zin maken. Voor de kin-

deren hebben we in 2015 nog een grote zandbak 

aangelegd. Staatsbosbeheer onderzoekt hoe in 

het hoogseizoen meer gasten een plek kunnen 

vinden op het terrein, zonder dat dit ten koste 

gaat van de natuurlijke uitstraling en de rust. 

| Jaarlijks zagen eilanders hun eigen kachelhout,
   veelal dennen.

| De natuurlijke uitstraling van de Middelpôlle is kenmerkend 
voor de natuurkampeerterreinen van Staatsbosbeheer.
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