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Jaar in beeld Ameland

Inleiding

Als beheerder van mooie natuur op Ameland 

heeft Staatsbosbeheer de verantwoordelijkheid 

deze natuur zo goed mogelijk te beschermen 

en te beheren. Daarbij hoort ook dat we moge-

lijkheden bieden voor activiteiten in de natuur, 

iets waar we in 2016 in samenwerking met 

bijvoorbeeld het Natuurmuseum een vernieu-

wend resultaat hebben geboekt. We zijn trots 

op de natuur die we op Ameland beheren en 

willen deze graag laten zien aan eilanders én 

bezoekers. Daarom organiseren we jaarlijks de 

Natuurwerkdag en samen met Rijkswaterstaat 

de Fietsdag. 

Ook zijn we aanwezig op de Ambachtelijke dag. 

Daarnaast ontvangen begin 2017 alle dorpen 

een uitnodiging om met ons op pad te gaan. In 

gesprek blijven met je buren lijkt ons namelijk 

altijd een goed voornemen.

In dit Jaarbeeld laten we de hoogtepunten van 

ons werk in 2016 zien, waarvan een groot aantal 

de bewoners van het eiland zeker niet zal zijn 

ontgaan. Ik wens u veel leesplezier.

Marjan Veenendaal

Teamleider Staatsbosbeheer 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.

| Een terugkerend onderdeel bij de Ambachtelijke dag: bijlhangen.
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|  Orchideeën profiteren van het duinbeheer.

Beter beschermen

De natuur op de Waddeneilanden en het 

wad is uniek in de wereld en vraagt om 

een goede bescherming. Staatsbosbeheer 

zet zich hiervoor in, met ook op Ameland 

erg mooie resultaten.

Want waar anders zijn Grote sterns zo 

goed te zien en broeden ze zo massaal als 

op de Feugelpôlle? Of wat dacht u van de 

nieuwe wadwachtpost op Engelsmanplaat? 
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| De Dwergstern beleefde een prachtig broedseizoen op ’t Rif.

Nieuwbouw op Engelsmanplaat
Deze zomer is in opdracht van Staatsbosbeheer 

de wadwachtpost op Engelsmanplaat vervangen. 

Het oude bekende huisje op palen was inmid-

dels 35 jaar oud en aan vervanging toe. 

De nieuwe wadwachtpost staat 800 meter oos-

telijker op de plaat dan de oude. Dit is onder 

andere nodig vanwege de veranderingen in 

het gebied en voor het goed invullen van de 

voorlichtingsrol van de vogelwachters aan 

Waddenzee-toeristen. Dat gaat nu makkelij-

ker doordat de post dichterbij de vaargeul van 

Lauwersoog naar Schiermonnikoog ligt. 

Ook komt er meer rust op de belangrijke broed- 

en rustplekken op Engelsmanplaat en het nabije 

Rif. De nieuwe post staat op ruime afstand van 

de broedkolonies waardoor verstoring tijdens de 

bouw ook niet aan de orde was. Ook voor trek-

vogels leverde de bouw geen problemen op, zij 

zijn hier alleen in het voor- en najaar. 

Tijdens de feestelijke oplevering is door de 

directeur van Vogelbescherming Nederland de 

nieuwe naam van de wadwachtpost bekend 

gemaakt; de Kalkman.

Er is een leuk filmpje terug te vinden op www.staats-

bosbeheer.nl/Engelsmanplaat over de bouw van de 

post gemaakt door Hans den Hartog.

Fantastisch broedseizoen voor de 
Dwergsterns
Nooit eerder broedden er zoveel Dwergsterns 

bij Engelsmanplaat als in 2016. In totaal zijn er 

123 nesten gevonden op ‘t Rif, wat deze kolo-

nie één van de grootste van Nederland maakt. 

Misschien was de kolonie zelfs nog iets groter 

omdat er mogelijk nesten over het hoofd zijn 

gezien. Zoals de naam al zegt is de Dwergstern 

de kleinste sternensoort die voorkomt in het 

Waddengebied. Ze zijn extreem gevoelig voor 

verstoring en broeden alleen op de rustigste 

plekken en altijd op schelpenstranden, dicht-

bij dieper water met vis. Op ’t Rif ontstaan de 

laatste jaren steeds meer jonge duintjes, wat 

aangeeft dat deze plaat hoger komt te liggen. 

Nieuwe zandbanken die in de toekomst waar-

schijnlijk gaan vastgroeien aan ’t Rif zijn alweer 

in aantocht. Al met al zorgen deze omstan-

digheden voor een perfecte broedplek voor 

Dwergsterns en andere sterns. Rust voor vogels, ruimte voor mensen
Belangrijke geldschieter voor de wadwachtpost is het 

project ‘Rust voor vogels, ruimte voor mensen’. Door dit 

project krijgen vogels meer rust en betere bescherming, 

terwijl mensen juist meer de kans krijgen de vogels te 

zien zonder ze te verstoren.

| Wadwachtpost ‘de Kalkman’ op Engelsmanplaat.

| De nieuwe wadwachtpost in aanbouw, voorjaar 2016
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Libellen
Een belangrijke basis voor de financiering van 

het natuurbeheer op Ameland is de Subsidie 

Natuur en Landschap. Behalve bijvoorbeeld 

vogels zijn ook libellen hierbij belangrijke doel-

soorten. 

De aanwezigheid van een bepaalde soort zegt 

iets over de kwaliteit van het natuurgebied, en 

daarmee de aanwezigheid van andere kenmer-

kende plant- en diersoorten. Omdat libellen 

een lastig te herkennen soortgroep zijn heeft 

boswachter en libellendeskundige Robert Pater 

andere waddencollega’s een cursus gegeven. 

De doelsoorten voor Ameland zijn Glassnijder en 

de Tengere grasjuffer.

Broedvogels Feugelpôlle 
Niet alleen op ’t Rif kwamen veel sterns tot broe-

den, ook voor de Grote sterns op de Feugelpôlle 

was het een bijzonder goed jaar. In totaal heb-

ben 4072 paartjes hun jongen grootgebracht 

op de kwelder, dat is bijna 1000 paar meer dan 

in 2015! De Feugelpôlle is voor de Grote stern, 

samen met Utopia op Texel, één van de belang-

rijkste broedgebieden van de Wadden. Tussen 

deze broedgebieden is veel uitwisseling waar-

door er tussen de jaren grote verschillen in  

broedaantallen kunnen zijn. Het broedsucces 

van een paartje Dwergsterns is ook het vermel-

den waard. Het aantal Kokmeeuwen was dit keer 

wel bijzonder laag, met ‘slechts’ 2000 broed-

paren. De reden van deze daling is onduidelijk, 

mogelijk speelt de aanwezigheid van ratten 

een rol. Het tellen van de nesten zorgt voor een 

tijdelijke verstoring, dit beperken we uiteraard 

zoveel mogelijk. Daarom hebben we dit jaar ook 

een proef gedaan met een drone. Mogelijk dat 

dit in de toekomst ervoor zorgt dat de broedge-

bieden niet meer betreden hoeven te worden 

voor een goede inventarisatie.

Mosselen per krat
Onderdeel van het kwelderherstel op de Feu-

gelpôlle is de aanleg geweest van verschillende 

proefstukken voor mosselbanken. Er wordt 

nog steeds onderzoek gedaan naar de beste 

ondergrond voor de aangroei van mosselen. 

Afgelopen voorjaar zijn er kleine biologisch 

afbreekbare kratjes geplaatst die in oktober 

weer zijn verwijderd. In deze kratjes vinden 

jonge mosselen genoeg beschutting tegen 

krabben en garnalen. Bij een goede broedval 

van mosselzaad, zoals in 2016, vestigen jonge 

mosselen zich massaal in en op de kratjes. 

Dat is goed nieuws en biedt hoop voor het 

herstel van mosselbanken in de Waddenzee.   

Tapuiten
De Tapuit is een landelijk bedreigde soort, die 

de laatste jaren erg snel in aantal is afgenomen; 

van 1900 broedparen in 1990, naar slechts 290 

in 2010. Door een toename van meststoffen 

vanuit de lucht is de plantengroei in de duinen 

te ruig geworden voor de Tapuit. In 2016 viel 

op dat de Tapuit het naar verhouding goed 

heeft gedaan op Ameland. In de gebieden van 

Staatsbosbeheer noteerden we 9 broedparen. 

Waarschijnlijk heeft dit succesje te maken met 

de toename van het konijn, die zorgt voor korte-

re plantengroei en de belangrijkste broedplaats 

van de Tapuit: konijnenholen. Op andere plek-

ken is de begrazing met vee waarschijnlijk een 

belangrijke oorzaak.

Vervolg duinherstelprojecten 
De afgelopen twee jaar zijn in Roosduinen en op 

de Jan Roepeheide grote stukken van de boven-

laag afgegraven. Hiermee zijn voedingsstoffen 

en grassen afgevoerd uit het gebied, waardoor 

onder andere de Klokjesgentiaan en andere 

bijzondere duinsoorten weer een kans krijgen. 

Nu dit werk gedaan is komt het erop aan de 

ontwikkelingen goed in de gaten te houden. In 

het noordelijk deel van Roosduinen is een groot 

stuk duin weer stuivend gemaakt. De wortels 

van helm en oude duindoornstruiken zitten ech-

ter nog in de grond en belemmeren het stuiven. 

In een soortgelijk duingebied in Noord Holland 

verwijderen ze deze wortels met een kleine bol

lenrooier, een intensief klusje maar met goed 

resultaat. In 2017 hopen we hiermee ook op 

Ameland een proef te doen. Stuivend zand is 

goed voor veel duinplanten; in het zand zit een 

klein beetje kalk waar onder andere het Duin-

viooltje van profiteert.

Nieuwe groeiplaats 
Welriekende nachtorchis 
De Welriekende nachtorchis is één van de zeven 

orchideeënsoorten die voorkomen op Ameland. 

Deze zomer is er een nieuwe groeiplaats ontdekt 

vlakbij kampeerterrein de Middelpôlle. Hiervoor 

groeide de soort alleen op het Grootslegt. 

De kans is groot dat er door begrazing van de 

nattere delen van duinen en de duinherstelpro-

jecten, meer geschikte groeiplaatsen ontstaan. 

Andere orchideeënsoorten op Ameland zijn de 

Kleine keverorchis, Gevlekte orchis, Rietorchis, 

Moeraswespenorchis, Vleeskleurige orchis en de 

Groenknolorchis.

Wist u dat…

Er Hazelwormen voorkomen op Ameland? Deze 

pootloze hagedissen worden sinds enkele jaren soms 

gezien rondom het Hollumerbos. Het vermoeden 

is dat ze zijn uitgezet, aangezien ze in heel Noord 

Friesland niet voorkomen.

| De Tengere grasjuffer.

| Rechts, Jong mosselbroed vestigt zich in kratjes op het wad.
| Onder, Hazelworm.

| De Tapuit broedde in 2016 op  plekken.

| Welriekende nachtorchis.
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Beter beleven

Het Nederlandse Waddengebied, 

dus ook Ameland en Engelsmanplaat, 

is in oktober verkozen tot het mooi-

ste natuurgebied van Nederland. 

Ruim 15.000 mensen stemden op 

de Wadden. De betrokkenheid 

van bewoners én bezoekers bij 

het eiland blijkt hiermee wederom 

groot. Dat zien we ook terug in de 

gezamenlijke initiatieven, zoals het 

Krûmeltjesspoor, de ecosafari’s en 

de natuurlessen die we samen met 

docenten voor de eilander scholen 

verzorgen.

| Met dit soort wijdse uitzichten is het Waddengebied 
   uniek in Nederland.
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Bosspelregels
Ameland is zeer geliefd bij groepen en scholen 

omdat er veel te beleven is. Een onderdeel van 

hun programma’s is vaak een spel of speurtocht 

in het bos. Dit is toegestaan zolang andere 

gebruikers daarvan geen hinder ondervinden. 

Omdat er de afgelopen jaren een aantal inci-

denten heeft plaatsgevonden, zoals bouw-

werken of touwen langs ruiterpaden, heeft 

Staatsbosbeheer een flyer met ‘bosspelregels’ 

opgesteld en verspreid langs de groepsaccomo-

daties. Met deze spelregels in het achterhoofd 

kunnen spelletjes en tochten georganiseerd wor-

den, zonder dat dit hinder voor andere recrean-

ten geeft of schade aan de natuur veroorzaakt. 

Wilt u graag de bosspelregels ontvangen neem 

dan contact op met ons.

Resultaat van goede samenwerking: 
het Krûmeltjesspoor
Vorig jaar maakten we in ons Jaarbeeld al 

melding van een mooie samenwerking met 

Dorpsbelang Ballum. Samen met hen en andere 

vrijwilligers is het Krûmeltjesspoor aangelegd 

door het bosje nabij Roosduinen. In februari 

dit jaar is het pad, voorzien van verschillende 

‘Krûmels’ en leuke opdrachten, geopend door 

wethouder Bakema en de schoolkinderen van 

Ballum. Het hele jaar is er al volop gebruik van 

gemaakt. Helaas zijn er geregeld vernielingen. 

Dat is jammer aangezien vrijwilligers hier veel 

aandacht aan besteden en veel mensen plezier 

beleven aan het pad.

Samenwerking scholen
Jaarlijks voert Staatsbosbeheer samen met scho-

len beheerwerkzaamheden uit in de duinen en 

bossen. Een mooi voorbeeld is de hulp die we 

krijgen van de Burgermeester Waldaschool. 

De school gebruikt het grasveld op de Vlakte 

van Polet voor sportlessen. Als tegenprestatie  

ontdoet klas 3 jaarlijks een deel van het omlig-

gende duingebied van struiken en boompjes. 

Verspreid op het eiland hebben we vaker dit 

soort klussen, maar dan met scholen of groepen  

van de wal. Op verzoek gaan de boswachters 

ook met schoolklassen de natuur in voor educa-

tieve activiteiten.

Op ecosafari door de duinen
In samenwerking met Wadgroen en Staats-

bosbeheer organiseert Natuurcentrum Ameland 

educatieve natuurtochten voor minder-va-

liden. Dit gebeurt in eco-wagentjes, waar-

mee op Terschelling al ervaring is opgedaan 

door ondernemer Wadgroen. Gidsen van het 

Natuurcentrum besturen de wagentjes en ver-

tellen over de natuur. De tochten zijn een goede 

aanvulling op het excursie aanbod van het 

Natuurcentrum. Nu kunnen ook de mensen die 

slecht ter been zijn van de Amelander natuur 

genieten. De wagentjes zijn volledig elektrisch 

en daarmee nagenoeg geruisloos. Per tocht rij-

den niet meer dan 2 wagentjes achter elkaar.

| Met elektrische wagentjes kunnen ook mindervaliden genieten van de natuur. | De opening van het Krûmeltjesspoor was een feestelijk gebeuren.
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Mooiste natuurgebied van Nederland
Op 31 oktober is het Nederlandse 

Waddengebied als winnaar uit de bus gekomen 

bij de verkiezing voor het Mooiste Natuurgebied 

van Nederland. Aan deze prijs is een geldbe-

drag verbonden van 300.000 euro. Gezamenlijk 

gaan de betrokken organisaties, naast 

Staatsbosbeheer ook Natuurmonumenten en 

de Nationale Parken in het Waddengebied, het 

geld inzetten voor een betere bescherming van 

het Waddengebied en een educatieprogramma 

voor kinderen. Met de publieksverkiezing wil 

staatssecretaris Martijn van Dam het Nederlands 

publiek meer betrekken bij wat onze natuur 

te bieden heeft én natuurgebieden de kans 

geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, 

net zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Hollandse 

molens en het Rijksmuseum. Dat de verkiezing 

zorgde voor positieve aandacht voor de Wadden 

is duidelijk, op televisie, in kranten en online 

waren de Wadden niet te missen.

Water uit de zee dragen

In verband met groot onderhoud aan het aquarium 

in het Natuurcentrum, zijn alle vissen dit najaar 

gevangen en elders ondergebracht. Staatsbosbeheer 

heeft nadat het aquarium volledig hersteld en inge-

richt was meegeholpen om het opnieuw  te vullen 

met zeewater. 

Binnenstebuiten 
Naar aanleiding van de verkiezing van het 

Mooiste Natuurgebied van Nederland heeft het 

TV programma ‘Binnenstebuiten’ van KRO-NCRV 

in november opnames gemaakt op Ameland. 

Boswachter Marjan Veenendaal neemt in deze 

aflevering de kijker mee over het eiland, van 

de Feugelpôlle met de duizenden trekvogels, 

via het groene strand naar de duingebieden. 

Binnenstebuiten is een dagelijks programma 

en wordt gemiddeld door zo’n 400.000 mensen 

bekeken; goede promotie voor het eiland!

Lekker zitten bij de Stelp
In de nazomer hebben wij een zitbank gespon-

sord aan Zorgcentrum de Stelp. Het binnen-

plaatsje heeft een opknapbeurt gekregen en 

er zijn materialen gesponsord door meerdere 

bedrijven. Staatsbosbeheer heeft de bank 

gebracht en geplaatst. De bewoners kunnen nu 

even zitten en uitrusten bij het halen van een 

frisse neus. 

| Links: het droogvallende wad is een vertrouwd beeld 
   voor eilanders en bezoekers.

| Het Waddengebied is één van de weinige plekken in Nederland waar Zeekraal groeit.
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Beter benutten 

De rust en ruimte in de natuurgebieden 

op Ameland zijn een grote trekker voor 

de 600.000 toeristen die jaarlijks naar 

het eiland komen. Daarmee vertegen-

woordigen de duinen een belangrijke 

economische waarde voor Ameland. 

Behalve dat de duinen en bossen veel 

natuurwaarde hebben, bieden ze ook 

plek aan tal van economische activiteiten. 

Zolang de natuur er niet onder lijdt, 

is er veel mogelijk. Soms komt nood-

gedwongen de natuur op een tweede 

plaats, bijvoorbeeld waar het gaat om 

brandbestrijding of waterveiligheid. Ook 

daar kijkt Staatsbosbeheer mee en pro-

beren we de gevolgen voor de natuur te 

beperken.

| De belangrijkste functies van het Amelander bos zijn natuur en recreatie, 
   maar ook energie is steeds belangrijker.
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Boswachter Jetse Nagtegaal 
Door: Charlotte Penders

Charlotte Penders studeert aan de NHL 

Hogeschool journalistiek en is grotendeels 

opgegroeid op Ameland.

Wie zijn de mensen achter Staatsbosbeheer? 

Ik sprak Jetse Nagtegaal voor een kijkje in de 

keuken. Aan de keukentafel van zijn huis in 

Ballum brandt Jetse Nagtegaal (53) al snel los. 

Wanneer ik hem vraag hoe hij zijn carrière 

bij Staatsbosbeheer is begonnen legt hij uit 

dat hij sinds 1991 op uitzendbasis werkt en 

vanaf 2001 aanbleef als flexwerker. “Ik werk-

te eerst bij loonbedrijf Nagtegaal, nu heb 

ik een vast contract als boswachter en cam-

pingbeheerder van natuurkampeerterrein De 

Middelpôlle.” Het vaste contract kreeg hij omdat 

Staatsbosbosbeheer een goede werknemer en 

een ervaren trekkerchauffeur in hem zag, een 

dergelijke kracht werd gemist.

“Het werken op de trekker ken ik uit mijn jeugd, 

ik kom uit een boerenfamilie.” Jetse geeft aan 

dat hij zelf ook ambitie had om het boerenleven 

in te gaan maar dit bleek door het melkquotum 

niet haalbaar.

Wat trekt hem aan in het werk van Staatsbos-

beheer? Jetse vertelt dat dit voornamelijk het 

buiten werken is, een kantoorbaan zou niks voor 

hem zijn. Het administratieve werk neemt hij 

voor lief en zodra het kan stapt hij de deur weer 

uit.

Eenmaal buiten zijn de taken gevarieerd. In de 

zomer (april tot oktober) is de camping open. 

In de winter is het hek dicht en wordt de grond 

met rust gelaten. “Eerlijk gezegd word ik van 

beide seizoenen blij.” 

Voordat de eerste campinggasten komen is het 

zaak voor Jetse om de camping weer zomerklaar 

te maken. “Dit gaat vooral om maaien en zaaien 

en het aansluiten van het water voor het toilet.” 

Het natuurkampeerterrein heeft geen receptie 

maar Jetse of één van zijn collega’s gaat er wel 

dagelijks langs voor het beantwoorden van 

vragen en het oplossen van mogelijke proble-

men. “Naast het campingbeheer werk ik ook als 

boswachter. Dit gaat het hele jaar door en mijn 

werkgebied is over het hele eiland.” Dus moet 

er een fietspad verhoogd, een boom gezaagd of 

een zeehond worden vervoerd? Jetse Nagtegaal 

is ter plaatse.

Brandoefening
Waar haal je  zo snel bluswater vandaan wan-

neer er een natuurbrand is en hoe zorg je dat 

dit op de goede plek terecht komt? Om de 

samenwerking en afstemming hierbij tussen 

brandweer, Gemeente Ameland, aannemers en 

de terreinbeheerders goed te regelen is er in 

2016 een brandweeroefening gehouden. 

Op Ameland zijn slechts drie bluswagens aanwe-

zig, bij een brand roept de brandweer daarom 

de hulp in van aannemers met grote watertanks. 

Staatsbosbeheer geeft aan waar het beste gere-

den kan worden en tot waar een brand gecon-

troleerd kan doorbranden. De oefening verliep 

goed, maar bracht ook leerpunten aan het 

licht, bijvoorbeeld over de 

communicatie.

Dijkverzwaring en vogels
Met het stijgen van de zeespiegel en zwaardere 

stormen in het vooruitzicht is de zeedijk van 

Ameland weer voor een deel op volle sterkte 

gebracht. Wetterskip Fryslân staat hiervoor 

aan de lat, Staatsbosbeheer keek bij o.a. de 

Feugelpôlle mee of dit niet ten koste ging van 

vogelbroedgebieden. Het uiterlijk van de dijk is 

grotendeels hetzelfde gebleven, maar onderaan 

liggen nu wel extra basaltblokken. Deze vormen 

een belemmering voor kuikens die vanaf de 

Feugelpôlle bij hoogwater het hogerop willen 

zoeken, of juist vanaf de polder naar het wad 

willen. Op verschillende plekken aan de dijk zijn 

deze basaltblokken overgoten met gietasfalt  

zodat een betere oversteek mogelijk is. Bij de 

Feugelpôlle kon dit helaas niet. Komend broed-

seizoen bekijken we daarom goed of dit proble-

men oplevert. Tussen de stenen is wel een dikke 

laag klei aangebracht, zodat de kuikens niet 

helemaal tussen de stenen kunnen vallen.

| Bij een grote natuurbrand zet de Brandweer ook aannemers met watertanks in.

| Afwachten hoe de dijkverzwaring uitpakt voor broedvogels.
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Bosbeheer met oog op de toekomst
Een belangrijk aandachtspunt in het bosbeheer 

op Ameland is het omzetten van de bossen 

met de Draaiden (Pinus contorta), contorta’s 

genoemd onder de boswachters, in gemengde 

bossen met loof- en naaldbomen. 

Dit speelt vooral in het Nesserbos en de Vleijen. 

Draaidennen blijken het op Ameland slecht te 

doen waardoor de kwaliteit van die bossen ach-

teruit gaat. Ook deze winter maken we meer 

open plekken in deze bossen, waardoor loof-

bomen hier op natuurlijke wijze kunnen gaan 

groeien. Het vrijkomende hout wordt door eilan-

ders gebruikt als brandhout. Staatsbosbeheer 

overweegt om volgend jaar een ‘Feller buncher’ 

in te zetten. Deze machine kan snel grote stuk-

ken bos kappen en meteen de toppen van de 

stammen scheiden. De Feller buncher gaat snel-

ler en veiliger te werk. Vrijkomende stammen 

worden versnipperd en kunnen we op het eiland 

gebruiken voor het opwekken van energie. 

Op de gekapte plekken planten we jonge bomen 

en laten we de natuurlijke verjonging zijn gang 

gaan.

Paintball
Een activiteit die niet bij ons natuurbeheer past 

maar wel een goede plek krijgt in het bos, is 

paintball. Paintball Ameland moest op zoek naar 

een nieuwe locatie en vond deze in de Vleijen. 

In overleg met Staatsbosbeheer en de Gemeente 

Ameland is een afgebakend stuk bos uitgezocht 

met een lage natuurwaarde, waardoor paintball 

geen schade aanricht aan de natuur. De Vleijen 

heeft een recreatieve bestemming en wordt al 

veel benut voor allerhande activiteiten. Het is 

daarmee een logische locatie om ook paintball 

een plek te geven. Bij het spel gebruiken de 

deelnemers verfballetjes die biologisch afbreek-

baar zijn.

Samenwerking met hulpdiensten 
Beide brandweerkorpsen van Nes en Hollum 

hebben hun motorzaagvaardigheden kunnen 

oefenen onder begeleiding van Staatsbosbeheer 

in het bos. Ondanks de aanwijzingen van Harry 

de Jong en Robert Pater bleek het zagen van 

bomen geen eenvoudige klus. Daarom is er afge-

sproken om regelmatig de motorzaagvaardighe-

den te blijven oefenen. Ook de samenwerking 

met de politie is vanaf november intensiever. 

Door het toezicht in de natuurgebieden geza-

menlijk uit te voeren weten Staatsbosbeheer en 

politie beter van elkaar wat er speelt.

Het beheer van de 
Amelander natuur in de toekomst
In 2017 starten Staatsbosbeheer en Rijkswater-

staat met het opstellen van een nieuw beheer-

plan voor het natuurbeheer, de recreatie, cul-

tuurhistorie en kustbeheer op Ameland. Voor de 

natuur vormen de doelen uit het recente Natura 

2000 Beheerplan de belangrijkste ingrediënten. 

Dit beheerplan is de laatste jaren in overleg 

met verschillende belanghebbenden tot stand 

gekomen en heeft al ter inzage gelegen. Zaak 

is nu om deze doelen om te zetten in concrete 

beheermaatregelen. 

| Met de Feller buncher kunnen bomen snel gekapt en verwerkt worden.

| Loofbossen en gemengde bossen met loof- en naaldbomen
   herbergen meer plant- en dier soorten dan naaldbossen.

| De boswachters geven de Brandweer een cursus zagen.

| Geregeld oefenen is nodig om effectief een natuurbrand te bestrijden.
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De PAS en Natura 2000
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is 

opgesteld door het Rijk en is een onderdeel van 

Natura 2000. Economische activiteiten zoals de 

landbouw en het verkeer, stoten teveel stikstof 

uit. Het gaat hierbij ook om activiteiten aan 

de wal die invloed hebben op de duinen van 

Ameland. Teveel stikstof in de duinen zorgt voor 

een toename van grassen en struiken en het ver-

dwijnen van typische duinsoorten. De PAS moet 

ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot afneemt en 

economische activiteiten mogelijk blijven. Een 

deel van de stikstofvermindering mag gebruikt 

worden voor uitbreiding van deze activiteiten. 

Tegelijk moeten met maatregelen als begrazen 

en plaggen de negatieve effecten van stikstof 

op de natuur worden tegengegaan. Het terug-

dringen van deze negatieve effecten is een 

belangrijke opdracht die Staatsbosbeheer van 

de Provincie Fryslân heeft meegekregen voor de 

komende jaren. 

Plaggen, stuiven en grazen
Staatsbosbeheer is als natuurbeheerder feitelijk 

opdrachtnemer en uitvoerder van de doelen van 

de provincie. Meststoffen als stikstof hebben 

vooral een negatieve invloed op gebieden die 

van nature voedselarm zijn, zoals de duinen van 

Ameland. Begrazing van de duinen zorgt ervoor 

Inspraak eilanders en bezoekers
Dat er wat gebeuren moet om ervoor te zorgen 

dat de duinen niet dichtgroeien met struiken 

en grassen staat vast, net als de doelen in 

het Natura 2000 Beheerplan. Hoe en waar we 

precies wat gaan doen weten we nog niet. De 

mening van eilanders én bezoekers krijgt hierbij 

een grote rol. Daarom blijven we de komende 

jaren op verschillende manieren met geïnteres-

seerden in gesprek, bijvoorbeeld door excursies 

of enquêtes.

Uiteraard bent u voor vragen, opmerkingen en 

een kop koffie ook nu al welkom bij ons op kan-

toor.

dat de voedselrijke grassige laag verdwijnt en 

andere typische duinplanten een kans krijgen. 

Dit is nu al duidelijk te zien in de Noordkeeg en 

Roosduinen, waar onder andere Soayschapen 

en Hereford runderen grazen. Op plekken die te 

sterk vergrast zijn is plaggen een optie: hierbij 

verwijderen we de bovenlaag van de duinen. De 

wind haar werk laten doen kan ook: door klein-

schalige zandverstuivingen te maken blaast de 

wind een laagje zand over de duinen waardoor 

grassen geen kans krijgen. In dat stuivende zand 

zit kalk, waarvan soorten als duinviooltje en 

zandblauwtje profiteren. 

| Begrazing is één van de maatregelen om de invloed 
   van stikstof te beperken.

| Zandblauwtje. | Duinviooltje.
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