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Monitoring in de leefgebieden
– Natte dooradering
– Open akkerland
– Open grasland
– Droge dooradering

Meerjaren afspraken met verschillende partijen.

Monitoring in de NFW



– Voorafgaand aan start ANLb 
soortgegevens opgevraagd bij 
Provincie Fryslân, Altenburg 
en Wymenga en TBO’s

– Veel gegevens bleken niet 
volledig te zijn

– Dus gericht op potentieel 
kansrijke gebieden en 
doelsoorten

Natte dooradering
Doelsoorten



– 2019 gestart met 
beheermonitoring 
(beleidsmonitoring loopt al 
vanaf 2016)

– Gezamenlijk met ELAN, It Lege 
Midden, Westergo en 
Súdwestkust

– Uitgevoerd door RAVON
– Onderdelen:

•Soortenrijkdom - doelsoorten
•Habitatanalyse
•Analyse uitgevoerd beheer
•Soortspecifieke analyse

– Conclusies:
•Weinig verschil tussen ANLb- en 

referentiemeetpunten
•Soorten laten een negatieve trend zien
•Fasering (ruimtelijk en procentueel) 

van beheer is van belang

Natte dooradering



– Gestart met akkerbeheer in 
2019

– Door provincie benoemde 
doelsoorten overgenomen in 
gebiedsaanvraag

Open akkerland
Doelsoorten



– 2021 start monitoring
– Vrijwilligers vogelwacht 

tellen, begeleid door 
ecoloog

– 2021 = ‘nulmeting’
– Uitkomsten leiden wellicht 

tot aanpassing doelsoorten 
waarop NFW in wil zetten

– 2021 en 2022 (tussenjaar) 
bieden gelegenheid om te 
beoordelen waar op ingezet 
wordt in vervolg ANLb per 
2023

Open akkerland



– Monitoring gericht op 
doelsoorten aangegeven 
door de provincie Fryslân

– Grutto, Tureluur, 
Scholekster en Kievit zijn 
hoofdsoorten

– Monitoring richt zich met 
name op deze 4 soorten

Open grasland
Doelsoorten



– Monitoring sinds 2016 (en 
daarvoor ook al t.b.v. SNL-
weidevogelbeheer)

– Uitgevoerd door 
vrijwilligers van de Bond 
van Friese Vogel Wachten 
(BFVW)

– Gezamenlijk met de 
andere Friese collectieven

– Nest- en 
broedpaartellingen & 
alarmtellingen

– Gedurende seizoen 
digitaal bijgehouden, 
zodat last minute beheer 
gericht kan worden 
toegepast

Open grasland



– Monitoring gericht op 
doelsoorten aangegeven 
door de provincie Fryslân

– Nulmeting 2012
– Goede afstemming met 

provincie en ELAN over 
koppeling met 
beleidsmonitoring

Droge dooradering
Doelsoorten



– Uitgevoerd door Altenburg 
& Wymenga,  
Landschapsbeheer Friesland 
en vrijwilligers NFW

– Onderdelen
• Broedvogelmonitoring
• Vleermuizen
• Habitatanalyse
• Schrale plantensoorten

– Monitoring op zowel 
beheerde als onbeheerde 
elementen

– Staat van de Natuur
– Nu afstemming met partijen 

over vervolg

Droge dooradering



– Gedurende het seizoen bepalen waar last minute beheer gewenst 

is (open grasland)

– Bij extra budget: kijken waar (aanvullend) beheer nodig/gewenst is

– Beheer bijstellen / acties tot bijplanten besdragende soorten.

– Aanpassen beheerpakketten

– Biodiversiteits- en gebiedskwaliteiten van de Noardlike Fryske 

Wâlden in beeld brengen

– Verantwoording richting samenleving: Laten zien wat we doen en 

waarvoor we het doen.

– Kennisontwikkeling collectief en beheerders 

Wat doen we met de resultaten?



– Alleen inzetten op doelsoorten of toch ook 
breder kijken?

– Focus in beheer op één soort (bijv. Grutto)? 
En andere soorten dan?

– Insectenmonitoring (in droge dooradering)?
– Monitoring habitatkwaliteiten  ook 

belangrijk!

Discussiepunten



info@noardlikefryskewalden.nl

www.noardlikefryskewalden.nl
> Over ons > Publicaties 

Meer informatie?

http://www.noardlikefryskewalden.nl/
http://www.noardlikefryskewalden.nl/
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