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Jaar in beeld
Terschelling

I Onder andere de Buren van Midsland zijn samen met ons op
excursie geweest naar het duingebied bij paal 16.

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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Beter beschermen,
beter beleven
en beter benutten
Natuur, kustbeheer, recreatie en cultuurhistorie;

met een delegatie van het eiland. Deze bestond

het zijn allemaal thema’s waarin Staatsbosbeheer

uit vertegenwoordigers van de verschillende

een grote rol vervult op Terschelling. De afspra-

belangenverenigingen op Terschelling en de

ken, beheerkeuzes en -maatregelen die hierover

betrokken overheden. De uitkomsten van deze

in samenspraak met eilanders zijn gemaakt,

meerdaagse sessie zijn samengevoegd in de

stonden in het Beheerplan Rijksgronden 2003-

‘Evaluatie Beheerplan Rijksgronden 2003-2013’.

2013. Dit beheerplan was de afgelopen 11 jaar

Uiteraard zijn er verbeterpunten, bijvoorbeeld

de leidraad voor ons werk. Voor u en voor ons

over de afspraken omtrent het kustbeheer, maar

is het belangrijk om te weten of we de 190

over het algemeen kijken we tevreden terug op

maatregelen uit het plan met goed resultaat heb-

de resultaten. De leden van het evaluatieteam

ben uitgevoerd. Daarom zijn we, net als bij het

gaven Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat gemid-

opstellen van het beheerplan, om tafel gegaan

deld een 7,9; een mooi resultaat!
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Vooruit kijken
Nu is het zaak snel werk te maken van een nieuw

gebied van o.a. recreatie, kust- en duinbeheer. In

beheerplan. Dat doen we niet alleen, maar nog

totaal telden we zeker 700 bezoekers van wie het

meer dan eerst samen met bewoners en bezoe-

overgrote deel eilanders. Dat is een goed teken,

kers van het eiland. Niet alleen met een ‘klank-

want het betekent dat er behoefte is om meer

bordgroep’, maar ook veel breder. De bedoeling

betrokken te zijn bij het hoe en waarom van het

is om op terugkerende momenten met elkaar

beheer van Terschelling. Samen met de geslaag-

van gedachten te wisselen. Daar zijn we in 2015

de excursies is met deze dag wat ons betreft

al mee begonnen, zodat we het einde van de

de fundering gelegd voor een breed gedragen

nieuwe beheerperiode kunnen afsluiten met een

beheerplan voor de toekomst.

dikke 8.

Excursies met de Buren

Natura 2000 en de PAS
als basisingrediënten

Begin 2015 hebben alle Buren en buurtvereni-

Belangrijke ingrediënten voor het toekomstige

gingen van Staatsbosbeheer een uitnodiging

beheerplan zijn de maatregelen die zijn opge-

ontvangen om gezamenlijk op pad te gaan.

nomen in het Beheerplan Natura 2000 en de

Buurtvereniging Bermuda, de Buren van Mids-

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze

land, Hoorn en Formerum zijn hierop in gegaan.

twee beleidsstukken vormen de basis voor het

Vooral de stuivende duinen bij Oosterend ston-

natuurbeheer en zitten momenteel in de afron-

den in de aandacht, waarbij wij en Rijkswater-

dingsfase bij de Provincie Fryslân. De inhoud van

staat in gesprek zijn gegaan met de bewoners

de PAS en Natura 2000 is tot stand gekomen met

over de staat van het gebied. Ter plekke is het

inspraak van belangenorganisaties en overhe-

veel beter mogelijk elkaars argumenten, gevoe-

den op het eiland. De doelen staan vast. Wel is

lens en ideeën te horen en te begrijpen. Zowel

er ruimte voor de manier van uitvoeren van de

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat als de ver-

maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de locaties

schillende bewoners kijken positief terug op

van nieuwe stuifkuilen in de duinen of begra-

deze excursies. In de toekomst gaan we dit jaar-

zingsgebieden.

lijks herhalen, over steeds verschillende onderwerpen.

Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS)

Doe- en Kennisdag 2015
een groot succes

Economische activiteiten, zoals de landbouw en

Als aftrap van het nieuw op te stellen beheerplan

bij ook om activiteiten aan de wal. Die hebben

organiseerden we op 1 november de Doe- en

ook invloed op de Wadden. Teveel stikstof in de

Kennisdag. Op deze dag hebben Staatsbosbeheer

duinen zorgt voor een toename van grassen en

en Rijkswaterstaat laten zien wat hun en ons

struiken en het verdwijnen van typische duin-

werk inhoudt en konden bezoekers deelnemen

soorten. De PAS, opgesteld door de Provincie

aan zeven colleges van deskundigen op het

Fryslân, moet ervoor zorgen dat de stikstofuit-

verkeer, stoten teveel stikstof uit. Het gaat hier-

stoot afneemt en economische activiteiten mogelijk blijven. Een deel van de stikstofvermindering
Richard van der Veen, Buren van Hoorn:

mag gebruikt worden voor uitbreiding van deze

“Het belangrijkste van deze dag was dat men

activiteiten. Tegelijk moeten met maatregelen als

samen de ‘achtertuin’ nog mooier en beter voor de

begrazen en maaien de negatieve effecten op de

toekomst kan en wil maken. Wordt vervolgd dus,

natuur worden hersteld.

graag zelfs. ‘Borren’ en de ‘Staat’ kunnen van
elkaar leren en profiteren.”
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Ervaringen met Staatsbosbeheer

I Behalve interessante colleges was er tijdens
de Doe- en Kennisdag ook een groene braderie.

Vanuit het verleden waren mijn ervaringen met

SBB plaatsvinden. Ik heb gemerkt dat SBB zich

Staatsbosbeheer (SBB) niet louter positief. In

daarbij van de goede kant laat zien. Op geen

Drenthe heb ik vijf jaar midden in een bos ge-

enkele manier afwachtend en afhoudend, maar

woond. Dat bos werd prima onderhouden door

constructief meedenkend: “Hoe kunnen we dit

het ministerie van Defensie, maar overgedra-

mogelijk maken”. Oerol is ook van SBB!

gen aan SBB. SBB besloot tegen de zin van alle

Verder wordt met veel deskundigheid ingezet op

omwonenden het bos te gaan (her)inrichten.

voorlichting en educatieve activiteiten. Bijzonder

Vanwege een door SBB in te vullen bezuinigings-

leuk vind ik de traditie dat boswachters iets van

opdracht kreeg ik in mijn werk als wethouder

hun kennis overdragen aan schoolkinderen.

ook nog eens te maken met minder plezierige

En kennis is er in overvloed. Voor leken zoals ik

discussies over het beëindigen van het onder-

is het mooi om de boswachters enthousiast over

houd van fietspaden en wegen door SBB en het

hun werk te horen praten.

laten betalen voor georganiseerde wandeltoch-

Als je meer dan 80% van dit prachtige eiland

ten in het bos…

bezit, schept dat natuurlijk verplichtingen. Voor

Met deze ervaringen in het achterhoofd kwam ik

de toekomst verwacht ik dat SBB zich samen met

naar Terschelling, wetende dat ruim 80% van het

de eilanders sterk blijft richten op het uitdra-

eiland in bezit is van SBB. Bovendien werd mij al

gen van de kwaliteiten van dit unieke gebied.

gauw duidelijk gemaakt, dat eilanders graag hun

Volgens mij zit dat helemaal goed bij SBB.

eigen gang gaan en liever niet gestoord worden
door regels van de zijde van autoriteiten, zoals

Bert Wassink,

SBB. Kortom: een ideale mix voor veel onenigheid.

Burgemeester Terschelling

De praktijk is volledig anders dan verwacht.
Natuurlijk stelt SBB hier en daar grenzen aan
het gebruik van zijn eigendommen. Maar ik heb
ervaren dat SBB op Terschelling de samenleving
met open vizier tegemoet treedt, ontvankelijk
is voor suggesties en positief meedenkt over
het realiseren van wensen. Het Oerol-festival is
daarvan een sprekend voorbeeld. Bij de voorbereiding van Oerol is SBB tot en met betrokken omdat veel voorstellingen op grond van
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Natuur
beschermen
Het beschermen van de natuur op
Terschelling is belangrijk, maar gaat
niet vanzelf. Door actief maatregelen
te nemen verbetert Staatsbosbeheer de
natuur en hopen we dat kenmerkende
soorten toenemen of terugkeren.
Het beheer verandert het landschap
langzaam. De stuivende duinen zorgen
voor één van de indrukwekkendste
landschappen van het eiland en door de
begrazing bloeien in de binnenduinrand
de duinroosjes weer volop. De Tapuit is
de afgelopen jaren weer toegenomen,
tegen de landelijk trend in. Het grootste
nieuws in 2015 was het dubbele broedgeval van de Blauwe kiekendief op het
eiland. Of deze echt verdwenen was
van het eiland weten we niet, maar we
hopen hem de komende jaren te blijven
zien als broedvogel.
I Het mannetje van de Blauwe kiekendief is misschien
wel de mooiste roofvogel die op de Wadden voorkomt.
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I Bosvogels als de Boomkruiper en Grote bonte specht hebben geprofiteerd van het bosbeheer van de laatste 20 jaar.

Bosvogels kunnen de boom in

Blauwe Kiekendief weer terug

Dood hout leeft, dat is een bekende spreuk in

Groot nieuws! Op Terschelling hebben deze

het bosbeheer. Inventarisaties laten zien dat

zomer twee paartjes Blauwe kiekendieven

dit ook klopt. Sinds 1990 is het aantal typische

gebroed. Landelijk gaat deze soort achteruit en

bosvogels op Terschelling aanzienlijk toegeno-

ook op Terschelling was de soort tot dit jaar

men, met name de Boomkruiper en de Grote

waarschijnlijk verdwenen. Waarschijnlijk, want

bonte specht. Dit is ook de periode waarin wij

zeker weten doen we het niet. Dankzij de inzet

bomen hebben geringd. Door het ringen sterft

van een extra man in het veld deze zomer heb-

een boom af, maar blijft wel overeind staan. In

ben we weer een completer beeld kunnen krij-

het dode hout leven veel insecten die als voedsel

gen van de broedvogels, waaronder deze twee

dienen voor o.a. spechten, die daarin tevens een

koppeltjes. Over de redenen van achteruitgang

nestplek vinden.

van de Blauwe kiekendief zijn de meningen verdeeld. Voedselgebrek is een factor die hoogstwaarschijnlijk een grote rol speelt, we kijken hoe
we hier in ons beheer beter rekening mee kunnen houden. De Bruine kiekendief broedt nog
wel ieder jaar op het eiland. In 2015 hebben we
34 broedparen kunnen vaststellen.
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Stuivende duinen ontwikkelen verder
Het duingebied tussen Hoorn en Oosterend is
continu in beweging. Terwijl tijdens stormen het
water tegen de duinvoet staat of zelfs een lage
vallei binnenstroomt, is het op andere momenten zo droog dat de wind zand de duinen in
blaast. Vanaf het moment dat in 2013 het zeewater bij paal 16 kort het duingebied in stroomde
I De Draadgentiaan is één van de bijzondere soorten
die voorkomen in de Reddingbootvallei.

hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. De

Plaggen met resultaat

heeft zichzelf weer opgehoogd; op deze plek zijn

Sinds 2003 zijn veel natte duinvalleien geplagd

nu weer duinen met helm aanwezig en op de

en ontdaan van struiken. Het gevolg is dat het

stuifvlakte groeit massaal Zeeraket en Loogkruid.

aantal planten dat specifiek groeit in dit soort

Aan de zuidkant van het gebied is een nieuwe

valleien spectaculair is toegenomen. De plek met

duinenrij ontstaan die langzaam verder zuid-

de meeste Rode lijstsoorten is de Reddingboot-

waarts stuift. Dit gaat niet oneindig door; naar-

vallei. In totaal komen hier nu 20 planten van

mate de duinen verder van het strand komen te

deze lijst voor, waaronder de Groenknolorchis,

liggen neemt de aanvoer van zand af en raken ze

Draadgentiaan en Parnassia. Door de ligging

begroeid. Het duin komt dan vast te liggen. Over

direct achter de zeereep is in de bodem van de

de kust- en duinontwikkelingen in dit gebied

Reddingbootvallei nog redelijk wat kalk aanwe-

hebben we samen met Rijkswaterstaat een infor-

zig. Tegelijk komt er mineraalrijk water aan de

matieve brochure gemaakt. Deze is huis-aan-huis

oppervlakte; dé ingrediënten voor een bijzonde-

verspreid, tegelijk met dit Jaarbeeld.

laagte waardoor het water naar binnen kwam

re plantengroei in de duinen. Soortgelijke aantallen zijn terug te vinden in alle valleien die in
het LIFE duinen project geplagd zijn.
I De Groenknolorchis groeit in natte kalkrijke duinvalleien.

I De lage vlakte in de duinen bij paal 16 is dit jaar begroeid geraakt
met Zeeraket, waardoor veel zand wordt vastgehouden in het gebied.
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I Het stuivende duinengebied loopt vanaf paal 16 tot aan paal 20 op de Boschplaat.

Internationale aandacht
voor stuivende duinen

Omdat deze laatste twee soorten zich via de

Het stuivende duinen gebied be-

ken afgegraven. De wortels zijn eruit gezeefd en

hoort tot de grootste in zijn soort

afgevoerd. Deze drie soorten kunnen zich erg

langs de West Europese kust.

snel verspreiden en daarmee inheemse soor-

Internationaal krijgt het aandacht

ten verdringen. De Amerikaanse eik en Noorse

in het kader van klimaatverande-

esdoorn zijn ook exoten, maar deze verspreiden

ring, waarbij het wordt gezien

zich niet of niet massaal op het eiland. Actieve

als een belangrijk deel van de oplossing om

wortels verspreiden, is de grond op de groeiplek-

bestrijding is dan ook niet nodig.

kustgebieden mee te laten groeien met de zeespiegelstijging. Op verzoek van de Raad van

Grië herstel

Europa is in het voorjaar van 2015 hierover door

De Grië, het buitendijkse cultuurlandschap

Freek Zwart een lezing gehouden in Toscane.

aan het begin van de Boschplaat, krijgt een

Hier vond het symposium ter gelegenheid van

opknapbeurt. Stichting Herstel de Grië heeft in

het 50 jarig jubileum van het Europees Diploma

samenwerking met o.a. Staatsbosbeheer een

voor Natuurgebieden plaats. Voor kwelders als

plan gemaakt om de cultuurhistorische waarden

de Boschplaat is nog veel denkwerk nodig om

van het gebied te versterken en te herstellen.

ook deze voor de natuur belangrijke gebieden

Dat houdt in dat elzensingels worden terugge-

op duurzame wijze veilig te stellen voor de toe-

bracht, dijken van eendenkooien versterkt en dat

komst.

de afwatering van het gebied wordt verbeterd.
Tijdens hoogwater blijft namelijk veel zoutwa-

Bestrijding invasieve exoten

ter achter in de lagere delen van het gebied.

Dit najaar is Staatsbosbeheer gestart met de

Wij zijn eigenaar van meerdere percelen op de

bestrijding van Amerikaanse vogelkers in de

Grië en deeleigenaar van drie eendenkooien.

duinen en in het bos. Iedere winter proberen

Staatsbosbeheer draagt financieel bij aan het

we hier een flinke slag in te slaan, om zo de

project en geeft advies over de uitvoering.

inheemse soorten meer ruimte te geven. Behalve
de vogelkers hebben we deze winter ook de
Japanse rimpelroos en de Appelbes aangepakt.
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Meten is weten

De Blauwe- en Bruine kiekendief zijn beschermd
binnen Natura2000. De zeldzame Blauwe kieken-

Wie: Arjan Zonderland

dief leek tot een paar jaar terug niet meer op

Functie: Boswachter Inventarisatie en Monitoring

het eiland voor te komen. Afgelopen seizoen zijn

Waar: Terschelling, Vlieland en Ameland

twee broedplekken gevonden. “Daar gaan we
zorgvuldig mee om door deze af te schermen.

Boswachter Arjan Zonderland heeft een belang-

Maar het eilander landschap is door de jaren

rijke adviserende rol voordat beheermaatregelen

heen zo veranderd dat je je wel moet afvragen of

worden uitgevoerd. “Ik ben onderzoeker en reik

het nog geschikt is voor de Blauwe kiek. De om-

objectief gegevens aan.”

standigheden optimaal maken kost veel inspan-

“Door beheer proberen we verbeteringen aan te

ning. Samen met de Vogelbescherming kijken we

brengen.” Arjan is positief over de ervaringen van

of we ze kunnen houden door te werken aan de

winterbegrazing met pony’s; “We zien hier goede

voedselvoorziening. We hebben hier maar een

resultaten en er is draagvlak onder de eilanders,

beperkt aantal muizen. Zijn andere prooi, het

wat heel belangrijk is. Bijzonder is dat de Tapuit

konijn, kunnen we wel toe laten nemen door te

flink in aantal is toegenomen. Ik denk dat dat

zorgen voor een korte vegetatie. Door beheer kan

komt door de winterbegrazing.”

je soorten redelijk sturen.” Het gaat over keuzes

Arjan bekijkt de natuur sterk vanuit de opdrach-

maken; “Er is meer inspraak vanuit de bevolking

ten die er liggen vanuit Natura 2000 en het sub-

en samenwerking met andere partijen. We geven

sidiestelsel Natuur en Landschap. Hij kent de

met z’n allen vorm aan het landschap dat vaak

doelstellingen ervan. En vergeet ook die van

meerdere functies heeft.” Het nieuwe jaar brengt

Staatsbosbeheer niet: diversiteit nastreven.

grote klussen voor Arjan. Zoals een nieuw moni-

Staatsbosbeheer gebruikt de gedragscodes na-

toringsbeleid. “Dan gaan we nog specifieker bij-

tuur- en bosbeheer zodat werkzaamheden op

houden hoeveel en welke vlinders, sprinkhanen,

een zorgvuldige manier gebeuren. “Voordat we

broedvogels en planten er zijn.” En hij is druk met

aan de slag gaan inventariseren we eerst welke

de inspraakbijeenkomsten van Natura2000 waar

planten en dieren er voorkomen. Daarbij houden

de duinen van Terschelling onder vallen.

we rekening met bijvoorbeeld het broedseizoen.

“Ook als ik op vakantie ben kijk ik naar het land-

Daarnaast hebben we een zorgplicht voor vogels.”

schap met onderzoeksogen. Het gaat altijd door.”
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Natuur beleven
Iedereen die op Terschelling woont
of op vakantie gaat weet dat je hier
prachtig sterren kunt kijken. Want
donker is het. Zo donker zelfs dat
we sinds juni 2015 de Boschplaat het
eerste Dark Sky Park van Nederland
mogen noemen. Het behoort daarmee officieel tot de donkerste plekken op aarde. De duisternis is maar
één van de bijzonderheden van
Terschelling. De natuur biedt hier veel
meer mogelijkheden voor prachtige
ervaringen. Iedere Terschellinger blijft
genieten van het uitzicht vanaf de
hoge duinen bij paal 3.
Maar we nemen ook jaarlijks iedere
eilander schoolklas mee de natuur in,
lessen die keer op keer enthousiast
worden ontvangen.
I De buiige dagen in het voor- en najaar zorgen vaak voor mooie luchten,
soms met een regenboog.
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De schoonheid van de duisternis
Wie: Melis de Vries
Beroep: Eigenaar Vakantiepark Tjermelân
Waar: Oosterend
De Boschplaat kreeg er afgelopen jaar een nieu-

Dark Sky Association. “Dat moet je doen om de

we status erbij: Dark Sky Park. Grote kracht hier-

status te behouden.” De Boschplaat is de eerste

achter is ondernemer Melis de Vries. “Ik voel mij

plek in Nederland die deze titel mag dragen, dat

nietig als ik omhoog kijk naar de sterrenhemel.”

zorgt ervoor dat de duisternis beschermd blijft

Zijn vader was zeeman. “Als klein jochie kreeg ik

en dat is ook van belang voor planten en dieren.

op het bovendek les over sterren als we met de

Melis vindt het gedachtegoed erachter heel

avondboot naar huis gingen. De kennis is niet

belangrijk; educatie geven over de sterrenhemel

blijven hangen, de fascinatie wel.”

maar ook over lichtvervuiling.

Een paar jaar terug ging Melis tijdens een lan-

“Kijk naar je eigen verlichting, is het nodig dat

delijke Nacht van de Nacht met zijn vrouw Anka

het buitenlicht de hele nacht brandt? Hoe staan

sterren kijken in de duinen. “Hier moeten we iets

lantaarnpalen afgesteld? Denk na over je eigen

mee doen, dacht ik bij thuiskomst.” Zo ontstond

omgeving en de hoeveelheid licht. In Nederland

de Nacht van de Nacht in Oosterend en begon

is veel licht, het is uniek dat we hier op het

hij zich te verdiepen in de materie van een Dark

eiland de Melkweg zien.”

Sky Park. De Buren van Oosterend werden erbij

Melis deelt zijn passie graag met gasten en

betrokken en veel advies kreeg Melis van Wim

ondernemers. “Ik vind het een meerwaarde als

Schmidt, voorzitter van het Platform lichthinder.

anderen die iets organiseren rond Dark Sky Park

Melis besteedde veel tijd aan de aanvraag voor

De Boschplaat de belevenis en de kernwaarden

een Dark Sky Park. Hiervoor kreeg hij hulp van

doorgeven. De Wadden is de donkerste plek.

de provincie en met Staatsbosbeheer, beheerder

Mensen willen sterren zien, ik vertel dan over

van Europees Natuurreservaat De Boschplaat, zijn

de seizoenen en hoe dat bepaalt wat je aan de

verschillende gesprekken gevoerd. “Het is fijn

sterrenhemel ziet.” In de toekomst neemt Melis

te merken dat de boswachters echt achter het

zijn gasten nog meer mee in het verhaal rond de

duisternisverhaal staan.” Maandelijks leest een

nacht. Een telescoop staat al klaar bij de receptie

boswachter de metingen uit van een neergezette

van zijn bedrijf om de schoonheid van de duister-

lichtmeter op de Boschplaat. Ook wordt er elk

nis te ervaren. Een rijkdom die er elke nacht is.

jaar een verslag gemaakt voor de organisatie van
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I De Grote 5 kanotochten waren deze zomer erg populair.

Vernieuwende excursies
De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer het

De Vogelwachter,
tijd bestaat niet, enkel tij

excursieprogramma flink onderhanden geno-

Het eiland beleven kon in oktober zelfs op het

men. We zijn meer samenwerkingen aangegaan

‘Wildlife Conservation Film Festival’ in New York!

met eilander ondernemers, wat heeft geresul-

De film ‘De Vogelwachter, tijd bestaat niet, enkel

teerd in spannende en vernieuwende tochten.

tij’ van filmmaker Hans den Hartog heeft dit jaar

2015 was daarbij een erg goed excursiejaar.

buitengewoon veel aandacht gekregen op film-

Dit was wellicht te danken aan het goede weer.

festivals, nationaal en internationaal. De film was

In totaal hebben 2.400 mensen één van onze

te zien op Oerol, de Terschellinger Filmdagen,

excursies bij de VVV geboekt. Opvallend was de

Vroege vogels NPO 2, NPO doc, diverse filmhui-

grote vraag naar exclusievere excursies, zoals

zen, de intercontinentale vluchten van de KLM,

het Wildplukken met Flang, de kanotochten met

het ‘Wildlife Film Festival’ in Rotterdam en op

MooiWeer en de strandritten met de Strandbus.

het ‘Noordelijk Film Festival’ in Leeuwarden.
Daarnaast kreeg de film over de vogelwachters

Uitbreiding familiepad Kaapsduin

op de Boschplaat veel aandacht in de media, wat

In navolging op het familiepad naar het Kaaps-

een mooie promotie voor het eiland opleverde.

duin hebben we samen met de bewonerswerkgroep Seinpaalduin besloten om dit pad uit te
breiden. We onderzochten daarbij verschillende
opties, waarbij de meest waarschijnlijke een
route over het duin heen is, aansluitend op het
fietspad. Het wordt daarmee voor minder-validen mogelijk om een mooie rondwandeling
te maken. Eén van de voorwaarden voor een
geschikte route is de hellingshoek, deze mag
niet meer dan zeven graden zijn. Het is daarom
puzzelen om een goede route over het duin te
vinden. We gaan nu op zoek naar financieringsmogelijkheden voor de aanleg.
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Wist je dat…
● 51 eilanders hebben gesolliciteerd voor de opleiding “assistent boswachter”. Dat is meer dan 1%
van de Terschellingers.
● Onze Natuurschuur in Lies in 2015 ruim 15000
bezoekers heeft ontvangen en volledig draait op
vrijwilligers?

Nieuwe activiteiten in de natuur
Landelijk zoeken steeds meer mensen de natuur
I In totaal doen 11 eilanders mee aan de opleiding
tot assistent boswachter.

op, natuurlijk ook op Terschelling. Gewoon om

Opleiding assistent boswachter

re sporten. De Berenloop is daar een goed voor-

Na de zomervakantie zijn 11 cursisten gestart

beeld van en dit jaar is voor het eerst een trail-

met onze opleiding tot ‘assistent boswachter’.

run georganiseerd. Staatsbosbeheer merkt dat de

De bedoeling is dat Staatsbosbeheer hiermee

behoefte aan dit soort activiteiten toeneemt.

een vaste poule aan flexibele krachten krijgt

Bij het verlenen van toestemming bekijken wij

die we kunnen inzetten op drukke momenten,

per activiteit wat het effect op de natuur is.

bijvoorbeeld tijdens Oerol en sportevenemen-

Daarom vinden deze activiteiten bijvoorbeeld

ten. De opleiding is samen met MBO Groen van

altijd plaats buiten het broedseizoen. De natuur

Helicon samengesteld en wordt ook door hun

staat bij ons op één, zolang die geen schade

docenten gegeven. Daarnaast geven onderne-

ondervindt kan er veel. Op die manier houden

mers van Terschelling en onze eigen boswachters

wij rekening met de natuur én met de behoefte

gastlessen.

uit de maatschappij.

I Aan de Trailrun van MooiWeer deden dit jaar 250 renners mee.

te wandelen of te fietsen, maar ook voor actieve-
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Natuur benutten
Bij het benutten van de natuur denk
je misschien al snel aan het oogsten
van hout. Benutten is in onze ogen
echter ook de natuur gebruiken
voor het verbeteren van het toeristisch product van Terschelling. Door
de kwaliteit van de natuur en het
landschap te verbeteren, maar ook
door het gebruiken van een bosgebied voor activiteiten als een klimbos. Uiteraard geldt hierbij altijd dat
dit niet ten koste mag gaan van de
natuur en dat niet overal hetzelfde
kan en mag. Oerol is daarvan het
voorbeeld bij uitstek; mooie voorstellingen die samengaan met de aanwezige natuurwaarde. Broedt er ergens
een vogel? Dan kan het zomaar zijn
dat een voorstelling verplaatst wordt,
zoals dit jaar het geval was in verband met een broedende Havik.
I In het klimbos kunnen klimmers drie verschillende parcours afleggen.





Jaar in beeld Terschelling I Jaaroverzicht 2015

Klimbos Klimdaris

De ideale tuin

Terschelling is een bijzondere trekker rijker.

In navolging op het aanleggen van ‘De ideale

Sinds dit jaar is het Klimbos Klimdaris van Sport-

tuin’ in 2014 heeft Staatsbosbeheer in 2015 de

events Terschelling geopend. Het klimbos is

volgende stap gezet. Gebruikers van de tuintjes

gebouwd in een stuk bos nabij West-Terschel-

in de duinen hebben zich in kunnen schrijven

ling. Behalve het plaatsen van de touwen en

voor het opknappen of omvormen van hun

platformen zijn er amper werkzaamheden nodig

tuin, gebruikmakend van de ideeën uit de voor-

geweest om het terrein geschikt te maken.

beeldtuin. Hier hebben zich nu 42 tuinhuurders

Het gebruikte bos blijft ook toegankelijk voor

voor ingeschreven. De bedoeling is dat we ieder

wandelaars. Voor de exploitatie van het klimbos

jaar een aantal tuinen gaan opknappen. Om

konden meerdere partijen inschrijven. Het bedrijf

daarnaast meer mensen van dienst te kunnen

huurt daarbij de komende 15 jaar de grond van

zijn delen we vrijkomende grote tuinen op in

Staatsbosbeheer.

meerdere kleinere. Onze wens is dat de huurders
gezamenlijk een vereniging oprichten zodat we
in de toekomst één aanspreekpunt voor alle

I In 2015 hebben 42 tuinhuurders zich aangemeld voor het opknappen
van hun tuin.

gebruikers hebben.
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I Alle strandovergangen hebben een opknapbeurt gekregen.

Staatsbosbeheer in het asfalt

Opknapbeurt voor strandovergangen

Je zou het niet denken, maar Staatsbosbeheer

Met steun van de Provincie Fryslân en Staatsbos-

beheert op Terschelling zeker zes hectare asfalt.

beheer zijn door de Gemeente Terschelling de

Dat ligt gelukkig niet allemaal naast elkaar, maar

strandovergangen opgeknapt. Daarbij is door ons

is aanwezig in de vorm van een aantal badwegen

meegedacht over onder andere de landschappelijke

en de wegen in de zomerhuisgebieden. Dit jaar

inpassing van de fietsenstallingen en de parkeer-

hebben we geïnvesteerd in het asfalteren van

plaatsen. Een groot deel hiervan ligt namelijk op

de badwegen van Formerum en Oosterend. Bij

grond van Staatsbosbeheer. Aangelegde duinen

elkaar is hiermee een investering gemoeid van

zorgen er nu voor dat de parkeerplaatsen zijn opge-

zeker 450.000 euro. Dat is veel geld, maar daar-

nomen in het landschap, zodat de geparkeerde

mee zijn deze wegen wel weer in goede staat

auto’s zo min mogelijk in het zicht staan. Daarmee

voor de toekomst. Op de Badweg van Oosterend

doet ook dit deel van het project recht aan de

zijn drempels aangelegd om de snelheid van

natuurlijke uitstraling van het eiland. Door de fiet-

auto’s te verlagen. Mocht dit onvoldoende effect

senstallingen gescheiden van de parkeerplaatsen

hebben dan gaan we andere mogelijkheden

aan te leggen is de verkeersveiligheid verbeterd.

bekijken om de veiligheid voor fietsers en wan-

Alle grotere strandovergangen zien er nu weer fris

delaars op de weg te verbeteren.

uit, een visitekaartje voor het eiland.

I Drempels moeten de snelheid van auto’s op de Badweg verlagen.

I De Badweg van Oosterend is een deel van de 6 hectare asfalt van Staatsbosbeheer.
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I In het Seinhuisje kan in de toekomst wellicht overnacht worden.

Overnachten op hoogte
Staatsbosbeheer heeft naast de natuurkampeerterreinen ook een groot aantal recreatiewoningen in de verhuur. Dit zijn allemaal oude dienstwoningen of voormalige bedrijfsgebouwen. Op
Terschelling onderzoeken we samen met de VVV
en het Hoteloverleg Terschelling de mogelijkheid
om het Seinhuisje, bovenop het Kaapsduin, op
te knappen en in te richten tot exclusieve hotelkamer voor bijvoorbeeld huwelijksnachten. De
opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud
van het gehele duingebied rondom Seinpaalduin
en natuurlijk de te maken kosten voor exploitatie.

Wist je dat…
● Staatsbosbeheer in 2015 zeker 600.000 euro
heeft geïnvesteerd in de recreatieve voorzieningen? Denk daarbij aan de badwegen, strandovergangen en fietspaden.
● De wachtlijst voor het verkrijgen van een tuintje
tijdelijk gesloten is vanwege te grote belangstelling? We werken eerst de bestaande lijst af.
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Volg ook:

Boswachter Remi Hougee @Remiboswachter
Boswachter Hessel Hek @Bosw8erHessel
Boswachter Jan Ellens @SildeBoswachter
Boswachter Joeri Lamers @JoeriLamers
Boswachter Joris Blankena @BoswachterJoris
Vogelwachters Boschplaat @de_boschplaat

Staatsbosbeheer Wadden:
www.facebook.com/staatsbosbeheerwadden
Weblog Staatsbosbeheer Terschelling:
staatsbosbeheerterschelling.wordpress.com

www.staatsbosbeheer.nl

Staatsbosbeheer
Longway 28
8881 CM West Terschelling
0562 442116
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