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Voorwoord 

Voor u ligt de masterscriptie “Hoe weidevogels zich staande houden in de Greidhoeke (of niet). 

Een analyse van de landschapsveranderingen vanuit weidevogelperspectief (1950-2021)”. 

Het is het eindproduct van een dik halfjaar onderzoek doen als afsluiting van de master 

Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

In dit onderzoek zijn meerdere disciplines samengebracht om in te gaan op het landschap van 

twee gebieden in de Greidhoeke en de invloeden die het landschap uitoefent op de 

weidevogels. Door mijn passie voor vogels en het landschap was dit onderzoek voor mij een 

interessante zoektocht naar de verhouding tussen die twee onderwerpen en dat in de provincie 

waar ik zelf vandaan kom. Door het onderzoek heb ik de onderzoeksgebieden goed leren 

kennen en zullen de landschapskenmerken ervan me nog lang bijblijven en mijn interesse 

blijven wekken. 

Ik wil graag mijn begeleider Jeroen Wiersema bedanken voor de goede gesprekken over het 

onderzoek, die mij vaak weer in de goede richting stuurden en er voor zorgden dat ik weer 

nieuwe energie kreeg om door te gaan met het onderzoek. Met name het gesprek in zijn 

pipowagen onder het genot van een goede kop koffie heeft me erg goed gedaan. Daarnaast 

heeft Jeroen er voor gezorgd dat ik mensen kon vinden om te interviewen. Ook voor de vrijheid 

die ik toch altijd heb gekregen om het onderzoek de richting te geven die ik zelf wilde, wil ik 

Jeroen bedanken. 

Daarnaast wil ik Theo bedanken voor de feedback en wederom de vrijheid die ik kreeg om dit 

onderwerp te onderzoeken. Verder bedank ik uiteraard de vele mensen die me aan informatie 

hebben geholpen: Wybren Bruinsma, Joris Viëtor, Germ en Teuni de Boer, Teade de Boer, 

Jelle de Boer, Fré Vellinga, Murk Nijdam, René van Dam, Inge van der Zee en Bauke van der 

Kooij. Uiteraard dank ik ook mijn familie en vrienden en met name mijn moeder die vrijwel alle 

hoofdstukken aan een kritische blik heeft onderworpen. 

Met het inleveren van deze scriptie komt er ook een einde aan mijn studietijd. Bij deze wil ik 

de docenten en met name Theo bedanken voor de enorm leerzame master, waarvan ik veel 

heb geleerd en in de toekomst ongetwijfeld nog veel aan ga hebben. 

 

Gerard Westerhuis 

Sint Annaparochie, 24 mei 2022  
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Samenvatting 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

Weidevogels zijn een ‘hot topic’, en dan met name de achteruitgang van de populaties en 

manieren waarop deze negatieve trend kan worden gestopt. Het aanvalsplan grutto is slechts 

één van de vele voorbeelden van plannen die zijn opgesteld om gebieden weer geschikt(er) 

te maken voor weidevogels. De Greidhoeke is één van de gebieden die in het aanvalsplan 

voor een groot deel groen kleuren op de kansenkaart. In dit gebied, dat wordt gedomineerd 

door uitgestrekte grasvelden, zijn de weidevogels van oudsher een onderdeel van het 

landschap. 

Weidevogels vormen in Friesland niet alleen een onderdeel van het landschap, maar ook van 

de cultuur. Nog zeer recent is een nieuwe poging ondernomen om de traditie van het 

‘aaisykjen’, het zoeken naar kievitseieren, toe te voegen aan de werelderfgoedlijst van Unesco. 

Naast het landschap en de weidevogels is er dus een belangrijk aspect van de beleving van 

het landschap dat in dit gebied een rol speelt. 

In dit onderzoek staat de verandering van het landschap en de weidevogelstand in twee 

onderzoeksgebieden binnen de Greidhoeke centraal. Daarnaast zal bijzondere aandacht 

worden besteed aan het component van de beleving van het landschap, in de vorm van de 

‘weidevogelcultuur’. De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: ‘Hoe hebben 

weidevogelpopulaties zich aangepast aan de veranderingen van de landbouw en het 

landschap in het gebied van de Vogelwacht Wommels enerzijds en het gebied van de 

Vogelwacht Mantgum anderzijds van de jaren ’50 tot nu en hoe is de beleving van het 

landschap daarmee veranderd?  

Hoofdstuk 2. Hoofdlijnen van de landschapsgeschiedenis van de Greidhoeke  

Alvorens te kijken naar de ontwikkelingen van de laatste 70 jaar, is het goed om iets te weten 

van de minder recente geschiedenis van de onderzoeksgebieden. Beide onderzoeksgebieden 

zijn ontstaan onder invloed van onder meer de Waddenzee, waardoor er in de gebieden op 

meerdere plekken nog hoogteverschillen zichtbaar op plekken waar in het verleden 

bijvoorbeeld kwelderruggen of slenken hebben gelopen. Met name in onderzoeksgebied 

Mantgum zijn de hoogteverschillen soms groot. In beide gebieden bevindt zich zware knipklei, 

dat slecht water doorlaat waardoor de gebieden vrijwel alleen geschikt zijn om gras op te 

verbouwen en daarmee voor veeteelt. 

Hoofdstuk 3. De ontwikkeling van de landbouw van 1950 – heden 

De landbouw kan worden gezien als één van de belangrijkste vormers van het landschap. 

Tussen 1950 en het heden is er enorm veel veranderd op landbouwgebied, met steeds weer 

dezelfde kernwoorden: schaalvergroting en intensivering. Met name in de jaren ’70 tot en met 

de jaren ’90 zijn veel ontwikkelingen in een rap tempo doorgevoerd. Ruilverkavelingen hebben 

hier niet in de laatste plaats aan meegeholpen. Voor weidevogels hebben vrijwel alle 

ontwikkelingen in de landbouw ten opzichte van de jaren ’50 tot en met de jaren ’70 negatief 

uitgepakt. Bewerkingen op het land vonden steeds meer in het broedseizoen plaats en in 

plaats van hectare voor hectare worden tegenwoordig vaak tientallen hectare in één keer 

gemaaid. Ook andere ontwikkelingen zoals mestinjectie en de verlaging van het waterpeil 

hebben een negatieve invloed gehad. 
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De mentaliteit in de onderzoeksgebieden verschilde onderling. Rondom Wommels zaten vanaf 

het begin vooruitstrevende boeren, die ervoor hebben gezorgd dat de landbouwontwikkelingen 

in dit gebeid een stuk sneller zijn gegaan dan in onderzoeksgebied Mantgum. Dit is nog altijd 

terug te zien in het feit dat er met name ten noorden van Mantgum nog vrij extensieve boeren 

te vinden zijn. Het beheer dat deze boeren toepassen lijkt nog op het beheer van na de oorlog 

en is daarmee voor weidevogels een stuk geschikter dan het huidige beheer. 

Hoofdstuk 4. Veranderingen in het landschap van 1950 tot heden  

In dit hoofdstuk staan de veranderingen in het landschap centraal. Greppelland speelt hierbij 

een belangrijke rol. Met name in onderzoeksgebied Wommels heeft een enorm verlies van 

greppels plaatsgevonden, met name aan het einde van de vorige eeuw onder invloed van de 

ruilverkavelingen. Het biotoop van de weidevogels is daarmee enorm gedegradeerd. In 

onderzoeksgebied Mantgum is ook veel greppelland verdwenen, maar een stuk minder. Met 

name in de Leonserpolder is vrijwel al het greppelland behouden gebleven. Toch is in 

onderzoeksgebied Mantgum in de 21e eeuw nog een gedeelte van het greppelland verdwenen. 

In beide gebieden zijn in de afgelopen 70 jaar ook sloten verdwenen, veelal tijdens de 

ruilverkavelingen. Een ontwikkeling van meer invloed is het wegennetwerk en de uitbreiding 

van enkele dorpen die zich heeft voorgedaan. Omdat bekend is dat weidevogels bij de keuze 

van hun broedgebied afstand houden tot bebouwing en wegen, is ook dit een ontwikkeling die 

het biotoop van de weidevogels heeft verslechterd. 

Hoofdstuk 5. Weidevogels en de weidevogelcultuur van 1950 tot heden 

Zowel de weidevogels als de weidevogelcultuur hebben een enorme verandering 

doorgemaakt in de afgelopen 70 jaar. Met name in onderzoeksgebied Wommels zijn 

weidevogels een echte kolonie geworden, met als enige kolonie van betekenis het land van 

extensieve veehouder Murk Nijdam. Enkele telresultaten van het einde van de 20e eeuw 

leveren het bewijs voor de achteruitgang, zoals vlak ten zuiden van het dorp Wommels. In 

onderzoeksgebied Mantgum zijn meer ‘kolonies’ te vinden, met name in beheers- en 

reservaatsgebieden die tijdens de ruilverkaveling zijn ingesteld. 

De weidevogelcultuur is in de afgelopen 70 jaar onherkenbaar veranderd. Eierzoekers zijn 

langzamerhand veranderd van gerespecteerde mensen in de dorpssamenleving, naar een 

bekritiseerde groep mensen die zich inmiddels aan een groot aantal regels moet houden. Het 

rapen van eieren is inmiddels verboden. De geleidelijke achteruitgang van de 

weidevogelcultuur zorgt voor een minder sterke binding van mensen met het landschap en de 

natuur. Het ontbreken van weidevogels in gebieden zoals rondom Wommels zorgt ervoor dat 

men geen binding meer voelt met weidevogels. Tegelijkertijd is de bescherming van 

weidevogels juist belangrijker geworden. Met het verdwijnen van weidevogels wordt daarmee 

een soort vicieuze cirkel ingezet, die leidt tot minder nazorg en bescherming en daarmee tot 

minder weidevogels, enzovoort. 

Hoofdstuk 6. Conclusie 

In dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen hoe een breed scala aan ontwikkelingen de 

weidevogels in het nauw heeft gedreven. Tegelijkertijd is aangetoond dat in een gebied waar 

de ontwikkeling minder ver is doorgevoerd en minder snel heeft plaatsgevonden, de 

weidevogels zich beter staande heeft kunnen houden. Hiermee geeft dit onderzoek handvaten 

voor terreinbeherende organisaties die in de toekomst aan de slag willen met het geschikt 

maken van gebieden voor weidevogels. De weidevogelcultuur die onder druk staat, lijkt alleen 

te kunnen worden gered door het behoud van de weidevogel, waardoor dit onderwerp 

relevanter is dan ooit. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1. Maatschappelijke aanleiding 

‘Blijft de grutto de weidekoning?’, oftewel, de ‘Kening fan de greide’? Het aanvalsplan grutto 

moet de iconische weidevogelsoort ook voor de toekomst behouden. ‘Aanval is de laatste 

verdediging’, zo wordt gesteld. Het is één van de vele voorbeelden van hoe weidevogels de 

laatste jaren in het nieuws komen. Vrijwel altijd gaat het over de neergang ervan. Het gaat 

immers al jaren slecht met niet alleen de grutto, maar ook andere karakteristieke 

weidevogelsoorten zoals de kievit.  

Friesland speelt op landelijk niveau een essentiële rol wat betreft de weidevogelpopulaties. Op 

basis van de factoren ‘omvang en openheid, waterpeil, agrarisch beheer en predatorenbeheer’ 

kleurt Friesland op de kansenkaart van het aanvalsplan Grutto voor een groot gedeelte groen, 

met name het zuidwesten en het midden van de provincie. Als een verrassing mag dit haast 

niet komen. Weidevogels zitten bij veel Friezen in het bloed. Nog zeer recentelijk is in het 

nieuws gekomen dat de BFVW, de Bond van Friese Vogelwachten een nieuwe poging zal 

ondernemen om de traditie van het kievitseieren zoeken, het aaisykjen, toe te voegen aan de 

werelderfgoedlijst van Unesco.1 De poging volgt na jarenlange ‘nationale’ discussie over het 

al dan niet afschaffen van de traditie.  

De laatste jaren zijn er veel organisaties bezig met het tegengaan van de neerwaartse trend 

van de weidevogels. Organisaties zoals het Fryske Gea en Natuurmonumenten proberen hun 

beheer zo goed mogelijk aan te passen om de weidevogels tegemoet te komen. Vanuit vroeger 

zijn er legio verhalen waaruit naar voren komt hoe de weidevogelstand floreerde in de vorige 

eeuw en hoe snel ze achteruit zijn gegaan. Hoewel er de laatste jaren al veel onderzoek is 

gedaan naar factoren die van invloed zijn op de weidevogelstand en de verandering van 

landbouw en landschap, blijven veel onderzoeken algemeen van aard. Andere onderzoeken 

zijn juist zeer gedetailleerd, maar zoomen in op één factor die het landschap heeft veranderd. 

Dat terwijl veel ontwikkelingen juist samen zijn gegaan en het interessant is om op 

chronologische volgorde op gebiedsniveau de ontwikkelingen in beeld te zien. 

In een tijd waarin veel initiatieven van landschapsbeherende organisaties zich richten op de 

bescherming van weidevogels, is het van groot belang om in kaart te brengen hoe de situaite 

voor weidevogels zich in een gebied heeft ontwikkeld vanaf na de oorlog. Het is niet alleen de 

puur feitelijke informatie die hierbij van belang is. Zoals gezegd is er in Friesland ook een 

heuse cultuur rondom de weidevogel aanwezig. Er bestaat daarom een grote wisselwerking 

tussen landschap en cultuur, beide op hun beurt verbonden aan de weidevogels. Het 

landschap wordt in veel onderzoeken omschreven als een allerminst statisch object, maar een 

onderwerp dat wordt gevormd in mensen hun hoofd en ontstaat uit een wisselwerking tussen 

het fysieke landschap en mensen hun beleving ervan.2 De weidevogelcultuur is daarom 

minstens zo relevant en verdient aandacht. 

  

 
1 NOS Nieuws (2022), Nieuwe poging Friese Vogelwacht: kievitseieren zoeken op lijst Unesco. 
2 Jacobs (2006), The production of mindscapes. A comprehensive theory of landscape experience.  
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1.2. Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

De weidevogels staan in dit onderzoek centraal. In het kort zijn dat vier hoofdsoorten, namelijk 

de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Vanuit het perspectief van de weidevogels zal op 

gebiedsniveau naar de veranderingen in de landbouw en daarmee samenhangend het 

landschap worden bekeken. Steeds zal daarbij worden beoordeeld wat voor invloed dit heeft 

gehad op de weidevogelstand. Tenslotte zal een hoofdstuk aan de weidevogeltrend, de 

geografische verspreiding van de weidevogels in de onderzoeksgebieden en de 

weidevogelcultuur worden gewijd. Een gedeelte van het onderzoek beschrijft ontwikkelingen 

in algemene zin. Zo wordt bijvoorbeeld een groot gedeelte van het onderzoek gewijd aan het 

opsommen van de algemene ontwikkelingen in de landbouw. Steeds zullen hierbij echter ook 

de betekenis voor de onderzoeksgebieden worden genoemd en daarmee de implicaties voor 

de weidevogels in het gebied. De landschapsanalyse is des te meer een analyse van het 

landschap specifiek in de onderzoeksgebieden en hetzelfde geldt voor de analyse van de 

weidevogelstand in de gebieden. In het onderzoek worden twee gebieden vergeleken, 

waarvan bekend is dat ze zich verschillend hebben ontwikkeld in de afgelopen zeventig jaar. 

De onderzoeksvraaag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: ‘Hoe hebben 

weidevogelpopulaties zich aangepast aan de veranderingen van de landbouw en het 

landschap in het gebied van de Vogelwacht Wommels enerzijds en het gebied van de 

Vogelwacht Mantgum anderzijds van de jaren ’50 tot nu en hoe is de beleving van het 

landschap daarmee veranderd? 

Door de samenhang tussen al deze factoren te beschrijven, kunnen er in de toekomst betere 

keuzes kunnen worden gemaakt op het gebied van weidevogelbeleid, zowel in deze 

onderzoeksgebieden als in algemenere zin.  

Per hoofdstuk staan iedere keer andere thema’s centraal. In hoofdstuk 2 wordt de 

geschiedenis van het landschap in de onderzoeksgebieden geschetst. In hoofdstuk 3 staat de 

verandering van de landbouw in de onderzoeksgebieden centraal, met daarbij ook de 

implicaties voor de weidevogels die aan bod komen. Onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk 

wordt behandeld is dus: ‘Hoe heeft de landbouw zich ontwikkeld in de onderzoeksgebieden 

van 1950 tot nu en wat heeft dit betekend voor de weidevogels?’ 

In hoofdstuk 4 is het het landschap dat centraal staat. Landschapsveranderingen door 

intensivering en schaalvergroting van de landbouw en de ruilverkavelingen vormen hierbij een 

groot onderdeel. Met name het vraagstuk van het verdwijnen van greppelland komt uitgebreid 

aan bod. Wederom komen de betekenissen van deze ontwikkelingen voor de weidevogels 

naar voren. De onderzoeksvraag van dit hoofdstuk luidt dan ook ‘Hoe is het landschap in de 

onderzoeksgebieden veranderd va 1950 tot nu en wat heeft dit betekend voor de 

weidevogels?’ 

In hoofdstuk 5 is het gedeeltelijk meer de beleving van het landschap die centraal staat. De 

weidevogelcultuur, aan de hand van het eierzoeken, is het belangrijkste thema in dit hoofdstuk. 

Daarnaast wordt een beeld geschetst van de huidige weidevogelstand in de 

onderzoeksgebieden en wordt er geprobeerd deze verdeling van de broedgevallen te 

verklaren aan de hand van het beheer en het landschap. In dit hoofdstuk staan daarom 

eigenlijk twee onderzoeksvragen centraal, namelijk: ‘Hoe is de weidevogelcultuur in de 

onderzoeksgebieden veranderd van 1950 tot nu?’ en ‘Wat is de huidige weidevogelstand in 

de onderzoeksgebieden?’  
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1.3. Stand van het onderzoek 

Onderzoek naar weidevogels in relatie tot het landschap zijn allerminst nieuw. Een onderzoek 

dat voor een gedeelte op dezelfde manier te werk is gegaan, is het onderzoek naar de grutto 

in de omgeving van IJlst.3 Het is één van de weinige onderzoeken waar ook duidelijk de link 

tussen het historische landschap en de weidevogel naar voren komt. Hier staat echter de grutto 

als enige weidevogel centraal, waar in dit onderzoek meer weidevogelsoorten aan bod komen.  

Veel onderzoeken naar weidevogels zijn ecologisch van aard, maar raken wel aan het 

landschap. Deze onderzoeken dienen hier veelal als wetenschappelijke basis. Zo zijn er 

onderzoeken over de invloed van het waterpeil en bemesting op weidevogelsoorten en over 

de invloed van wegen op de habitatkeuze van weidevogels.4 Ook recent onderzoek naar 

voedsel in de vorm van regenwormen in intensief grasland is recentelijk uitgebreid onderzocht 

en speelt een rol in dit onderzoek.5 Populatieanalyses waarbij de populaties van de decennia 

na de oorlog worden vergeleken met de huidige weidevogelstand zijn ook niet nieuw. Zo is 

een dergelijk onderzoek uitgevoerd voor de regio Zuidwest Friesland.6 Een ander onderzoek 

in Zuidwest Friesland heeft zich gefocust op de habitatkeuze van grutto’s waarbij 

karakteristieken van het gebied zoals beheer en de landschapssituatie beide zijn 

meegenomen.7 Predatie is een belangrijke factor in weidevogelonderzoek en is onder meer 

uitgebreid onderzocht door Teunissen et al. In dit onderzoek werd niet alleen het effect van 

predatie onderzocht, maar ook de landschapskenmerken die van invloed kunnen zijn op de 

vestiging van predatoren.8 In dit onderzoek zijn veel van de factoren uit de eerdere 

onderzoeken samengenomen en is het landschap op basis van de conclusies uit die 

onderzoeken onder de loep genomen. Groen zette de oorzaken van de afname van 

weidevogels al eens overzichtelijk op een rij9, die in dit onderzoek meer op de 

onderzoeksgebieden worden toegespitst. 

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek gaat in op de verandering van het landschap. 

Greppelland speelt hierbij een grote rol. Daarmee bouwt dit onderzoek verder op eerdere 

onderzoeken die zijn ingegaan op (verdwijnen van) greppelland. IJsbrand Boonstra 

onderzocht in zijn bachelorscriptie het historisch greppelland bij Schrins10 en Frebus van 

Slochteren keek naar microreliëf in de Friese weilanden en in zijn masterscriptie naar greppels 

en drainagetechnieken in onder andere de Lionserpolder.11 Hoewel dit onderzoek voor een 

gedeelte overeenkomstige onderzoeksmethoden gebruikt, worden er ook nieuwe bronnen 

gebruikt en is de expliciete link met de weidevogels een onderdeel dat nieuw is. Ook de 

analyse van rust en openheid bouwt voort op conclusies van eerder wetenschappelijk 

onderzoek, zoals dat van Van der Vliet et al.12  

 
3 Tamsma (2019), Hoe de grutto verdween uit IJlst. 
4 Fikenscher et al (2015). Invloed van broedgebiedkwaliteit op het vermijden van wegen door nestelende 
Grutto’s. & Oosterveld (2006), Betekenis van waterpeil en bemesting voor weidevogels. 
5 Onrust et al. (2019). Earthworm activity and availability for meadow birds is restricted in intensively managed 
grasslands. 
6 Kentie et al. (2008). Grutto’s in ruimte en tijd.  
7 Groen et al. (2012). A Modern Landscape Ecology of Black-Tailed Godwits: Habitat Selection in Southwest 
Friesland, The Netherlands. 
8 Teunissen et al. (2005). Predatie bij weidevogels. Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de 
weidevogelstand. 
9 Groen (2020). Oorzaken afname van weidevogels. 
10 Boonstra (2019), Het eeuwenoude cultuurlandschap van Schrins. 
11 Van Slochteren (2021), Microreliëf in de Friese weilanden. & Van Slochteren, Van greppel tot drainagebuis. 
12 Van der Vliet (2010). How Different Landscape Elements Limit the Breeding Habitat of Meadow Bird Species. 
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Over de eierzoekcultuur zijn twee boeken die een overzicht hebben geboden van veel 

informatie over het eierzoeken en daarmee over de weidevogelcultuur. Het gaat hier om ‘Hijkes 

en Sijkes’ uit 196713 en ‘B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief’ uit 1999.14 Hoewel deze 

bronnen een goed beeld geven van de ontwikkelingen rondom het eierzoeken, zijn ze vanuit 

het perspectief van eierzoekers zelf geschreven en daarom niet altijd even objectief. Met name 

Hijkes en Sijkes is daarnaast gedateerd geraakt. Hetzelfde geldt inmiddels alweer voor het 

boek van Roodbergen, want in de afgelopen twintig jaar is er veel gebeurd. Daarnaast ligt de 

focus in beide boeken volledig op het eierzoeken zelf, zonder dat de verandering van het 

landschap en de verandering van het landbouw al te veel aan bod komt. Dit onderzoek plaatst 

de ontwikkelingen rondom het eierzoeken en de weidevogelcultuur juist in een breder 

perspectief en verbindt deze thema’s aan het landschap. 

 

1.4. Afbakening van het onderzoek 

De Greidhoeke als gebied in zijn geheel staat bekend als echt weidevogelgebied. Een groot 

deel van Friesland en ook de Greidhoeke kleurt groen op de kanskaart in het aanvalsplan 

grutto.15 In samenspraak met Jeroen Wiersma is in dit onderzoek gekozen voor een 

vergelijking tussen twee gebieden binnen de Greidhoeke. In het grotere geheel is dit enerzijds 

het gebied van de voormalige gemeente Hennaarderadeel, aan de andere kant van de 

voormalige gemeente Baarderadeel. In het eerste gebied heeft een grote, klassieke 

ruilverkaveling plaatsgevonden. In Baarderadeel heeft pas laat een ruilverkaveling 

plaatsgevonden, die veel kleiner was in omvang waardoor de landschapsveranderingen een 

stuk minder ingrijpend zijn geweest. Door twee gebieden te vergelijken die van elkaar 

verschillen, worden de effecten van bepaalde historische gebeurtenissen en veranderingen in 

het landschap nog beter zichtbaar. 

Binnen beide gebieden zijn nog weer twee kleinere gebieden als definitieve 

onderzoeksgebieden gekozen. Het onderzoeken van Hennaarderadeel en Baarderadeel in 

hun geheel zou een te groot onderzoeksgebied te zijn om in detail te treden. In 

Hennaarderadeel is voor het onderzoeksgebied van de Vogelwacht Wommels gekozen en in 

Baarderadeel het gebied van de Vogelwacht Mantgum (zie afbeelding 1). Voor de gebieden 

van vogelwachten is gekozen omdat het het idee was dat bijvoorbeeld telgegevens vaak voor 

deze gebieden in hun geheel verzameld zijn. Daarnaast was het het doel om aan de hand van 

de geschiedenis van deze vogelwachten de geschiedenis van de weidevogelcultuur in beeld 

te brengen. 

Zoals genoemd is het verschil tussen beide gebieden te vinden in het feit dat er in beide 

gebieden een andere types ruilverkavelingen plaats hebben gevonden. Een ander belangrijk 

verschil tussen de gebieden is dat in onderzoeksgebied Mantgum het Natuurmonumenten-

natuurgebied de Leonserpolder ligt en vergelijkbare natuurgebieden Skrins en Skrok juist net 

buiten onderzoeksgebied Wommels vallen. Het contrast wat betreft het landschap tussen de 

beide gebieden wordt hiermee extra uitvergroot. Het is daarmee extra interessant om juist 

deze beide gebieden te vergelijken en in te zoomen op hoe verschillende (beheers)keuzes in 

het verleden een verschil hebben gemaakt en de huidige situatie hebben gevormd. 

  

 
13 Van Dijk (1967), Hijkes en Sijkes. 
14 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. 
15 Aanvalsplan Grutto (2020). Aanvalsplan Grutto. p. 4. 
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Binnen de onderzoeksgebieden zijn er nog weer enkele kleinere gebieden op basis waarvan 

de ontwikkelingen worden geschetst. Zo vormt in onderzoeksgebied Wommels het bedrijf van 

Murk Nijdam een groot onderdeel, in onderzoeksgebied Mantgum wordt met name de 

Leonserpolder in detail behandeld. 

In dit onderzoek komen, zoals eerder benoemd bij aan de hand van de vraagstelling, meerdere 

thema’s voor. De verandering van de landbouw door middel van intensivering en 

schaalvergroting speelt een grote rol in dit onderzoek. Hiermee samenhangend maakt de 

verandering  van het landschaap een groot deel uit van het onderzoek. De belangrijkste 

ontwikkelingen die hierbij wordt behandeld, is de verdwijning van het zo karakteristieke 

greppelland in de onderzoeksgebieden. Ontwikkelingen tijdens de ruilverkavelingen komen in 

zowel dit hoofdstuk als in het laatste hoofdstuk terug. In het laatste hoofdstuk wordt ook de 

mentale beleving van het landschap behandeld, beïnvloed door de factoren in de eerdere 

hoofdstukken. Hiermee raakt het hoofdstuk ook aan de eerder benoemde ‘landschapspijn’. 

Tenslotte wordt nog de huidige weidevogelstand behandeld. Hiermee vormt dit onderzoek een 

verbinding tussen meerdere thema’s.  

  

Afbeelding 1). Ligging van de onderzoeksgebieden in Friesland. 



12 
 

Als onderzoeksperiode is gekozen voor de jaren ’50 als startpunt, tot het heden. Het beschrijft 

daarmee grofweg de ontwikkelingen vanaf de oorlog, die vaak als startpunt wordt gezien voor 

veel grootschalige veranderingen in het landschap. Daarnaast is de periode vlak na de oorlog 

een tijd geweest waarin veel vogelwachten zijn opgericht en daarmee de weidevogelcultuur 

pas echt op gang is gekomen. Vaak wordt nu nog teruggewezen naar de jaren ’50 tot en met 

’70 als men het heeft over de bloeiperiode van de weidevogelstand. Deze punten samen 

maken het een ideaal startpunt voor dit onderzoek. Als eindpunt is ‘het heden’ genomen. Bij 

het begin van dit onderzoek was dat 2021. 

In het eerste hoofdstuk zullen de beide onderzoeksgebieden en het grotere gebied waarvan 

zij onderdeel zijn, geheel worden beschreven. Dit is onmisbaar om te komen tot een complete 

beschrijving van de ontwikkeling van het landschap. Er zal in het kort stil worden gestaan bij 

enkele onderwerpen, zoals de bewoningsgeschiedenis en de geomorfologie en bodemsituatie. 

Dit hoofdstuk kan daarmee als ‘ondergrond’ worden gezien voor de rest van het onderzoek. 

In het tweede hoofdstuk zal de verandering van de landbouw aan bod komen. Omdat dit een 

enorme vormer van het landschap in de onderzoeksgebieden is, zal er uitgebreid stil worden 

gestaan bij enkele specifieke ontwikkelingen die een grote invloed hebben gehad op het 

landschap en de weidevogels. De onderzoekstijd wordt grofweg in drie gedeelten opgedeeld. 

Allereerst is dit de periode van 1950 tot en met de jaren ’70. Dit wordt opgevolgd door de jaren 

’70 tot en met de jaren ’90. Omdat veel ontwikkelingen in elkaar overlopen, is gekozen voor 

een ‘soepele’ overgang in de jaren ’70. De ontwikkelingen in dit decennium worden in beide 

hoofdstukken behandeld. Het laatste hoofdstuk omvat de ontwikkelingen van 2000 tot het 

heden. In het hoofdstuk staat de landbouw centraal, maar zal steeds worden stilgestaan bij de 

betekenis van de ontwikkelingen voor de weidevogels in de onderzoeksgebieden. 

De laatstegnoemde perioden zullen ook de basis zijn voor hoofdstuk drie, waarin de 

ontwikkelingen van het landschap aan de hand van diverse factoren zullen worden behandeld. 

In hoofdstuk vier zullen vervolgens de weidevogels en de weidevogelcultuur helemaal centraal 

staan. Per periode zal worden uiteengezet hoe de weidevogelstand is veranderd in de 

onderzoeksgebieden. Aan de hand van de beschikbare gegevens van het onderzoeksgebied 

Wommels zal zoveel mogelijk een trend worden weergegeven, voor onderzoeksgebied 

Mantgum is dit vrijwel niet gelukt. Daarnaast zal de huidige weidevogelsituatie worden 

beschreven. Verder wordt een beeld geschetst van de meer algemene ontwikkelingen in de 

weidevogelcultuur, met name het aaisykjen. Daarmee komt ook de veranderde beleving van 

het landschap aan bod. 

1.5. Methodologie 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende methoden. Per 

hoofdstuk verschillen de methodes. In het eerste hoofdstuk vrijwel alleen gebruik gemaakt van 

literatuuronderzoek. Door middel van deze bronnen wordt een algemeen beeld geschetst van 

het landschap in de onderzoeksgebieden en in het grotere geheel. 

Literatuuronderzoek maakt ook een belangrijk deel uit van het tweede hoofdstuk waarin de 

verandering van de landbouw centraal staat. Om de link te leggen tussen de verandering van 

de landbouw en de betekenis voor weidevogels, is gebruik gemaakt van de meer ecologisch 

georiënteerde literatuur. Als aanvulling op dit literatuuronderzoek zijn echter ook andere 

bronnen gebruikt. Het gaat hier immers niet alleen om een beschrijving van de verandering 

van de landbouw, maar ook om de verandering van de landbouw specifiek in de 

onderzoeksgebieden. Hiervoor is gebruikt gemaakt van oude krantenartikelen, zoals 

advertenties van boerenbedrijven, die een beeld geven van wat voor spullen er zoal op zo’n 

bedrijf waren in die tijd. 
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Voor gegevens over de watersituatie, een belangrijk schakelpunt tussen landbouw en het 

landschap en van belang voor weidevogels, zijn diverse waterschapsarchieven geraadpleegd. 

Van te voren was onduidelijk in hoeverre dit een nuttige bron zou kunnen zijn en daarom zal 

ook kort in worden gegaan op hoe deze bron voor een soortgelijk onderzoek van belang kan 

zijn.  

Als aanvullende, zeer belangrijke, bron voor de specifieke link met de onderzoeksgebieden, is 

gebruik gemaakt van interviews. Er zijn in totaal vijf mensen geïnterviewd. Dit zijn: 

- Germ (en Teuni) de Boer, veehouder in de Leonserpolder (en zijn vrouw). 

- Jelle de Boer, voormalig beheerder van weidevogelreservaat Skrok en nazorger in 

onderzoeksgebied Wommels. 

- Joris Viëtor, voormalig loonwerker en vrijwilliger voor Natuurmonumenten. 

- Murk Nijdam, veehouder in onderzoeksgebied Wommels, bekend van ´Gruttoland´ en 

zeer actief bij de vogelwacht Wommels.  

- Wybren Bruinsma, voormalig voorzitter van de Vogelwacht Wommels. 

Deze interviews worden voor dit hoofdstuk met name gebruikt om de algemene ontwikkelingen 

meer toe te spitsen op de onderzoeksgebieden. Herinneringen van de geïnterviewden helpen 

om te begrijpen wanneer bepaalde ontwikkelingen op welke plekken hebben plaatsgevonden 

en daarmee ook bepaalde verschillen tussen de gebieden te kunnen ontdekken. 

De interviews hebben allen plaatsgevonden in de vorm van open interviews. Hoewel er vooraf 

bij ieder interview wel vragen waren opgesteld en was bepaald welke onderwerpen in ieder 

geval de revue zouden moeten passeren, is het gesprek uiteindelijk open gevoerd waardoor 

er ruimte was voor waar de geïnterviewde graag over wilde praten. 

In hoofdstuk 3 is vrijwel alleen gebruik gemaakt van primaire bronnen. Het onderzoek naar het 

landschap is gebaseerd op enkele  kaarten en daarnaast op luchtfoto’s die door de provincie 

Fryslân voor het gebruik van deze scriptie tijdelijk beschikbaar zijn gesteld. Wat betreft de 

kaarten zijn met name de kaarten uit de voorbereidingsrapporten voor de ruilverkavelingen 

van Wommels en Baarderadeel gebruikt. Daarnaast is de AHN en historische topografische 

kaarten gebruikt. De analyses zijn gedaan in GIS. 

In hoofdstuk 4 worden diverse vormen van weidevogelgegevens gebruikt om iets te kunnen 

zeggen over trends. Dit geldt met name voor onderzoeksgebied Wommels, waarvoor door de 

Vogelwacht Wommels diverse bronnen beschikbaar zijn gesteld zoals jaarverslagen en 

notulen van de jaarvergaderingen van een groot deel van de 20e eeuw. Deze bronnen dienen 

daarbij ook als bron voor de beschrijving van de weidevogelcultuur, gecombineerd met 

interviews waarin dieper in kan worden gegaan op de beleving van het landschap. Het 

voordeel van de bronnen uit de tijd zelf is dat er geen vervorming van de feiten heeft 

plaatsgevonden, zoals dat in herinneringen wel het geval kan zijn. Voor dit hoofdstuk zijn 

wederom ook krantenartikelen gebruikt en is gebruikt gemaakt van enkele literatuurbronnen. 

Voor de beschrijving van de huidige weidevogelstand is met medewerking van de BFVW een 

analyse gemaakt van weidevogelgegevens van 2020 en 2021 in de onderzoeksgebieden. 
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Hoofdstuk 2. Hoofdlijnen van de landschapsgeschiedenis van de Greidhoeke 

 

De onderzoeksgebieden die in 

deze scriptie aan bod zullen 

komen, namelijk de gebieden 

van de vogelwacht Wommels 

en vogelwacht Mantgum, 

behoren tot het gebied ‘De 

Greidhoeke’. De naam van dit 

gebied verwijst naar ‘greiden’, 

wat Fries is voor grasland.16 Dit 

zegt alles over het karakter van 

het gebied, dat vooral bestaat 

uit uitgestrekte graslanden. 

Globaal gezien ligt de 

Greidhoeke tussen de steden 

Franeker, Leeuwarden, Sneek 

en Bolsward in (zie afbeelding 

2). In dit hoofdstuk zal in 

worden gegaan op de globale ontstaansgeschiedenis van het gebied, alsmede de 

bewoningsgeschiedenis. Er zal een algemeen beeld worden geschetst van het 

landschap in de onderzoeksgebieden. Op deze manier kunnen de onderwerpen die in 

de volgende hoofdstukken aan bod komen in (historisch) perspectief worden geplaatst. 

Verder zal worden ingegaan op de gebieden van de vogelwacht Wommels en 

vogelwacht Mantgum. 

 

2.1. Ontstaan van het natuurlijke landschap 

Een uitgestrekte kwelder 

De Greidhoeke is een onderdeel van ‘Westergo’, dat ten westen van de voormalige Middelzee 

lag. Het gebied is ontstaan onder invloed van de zee en vindt zijn verre oorsprong in een 

zogenaamd intergetijdengebied dat werd doorsneden door geulen. Na de laatste ijstijd brak 

een periode van snelle zeespiegelstijging aan waardoor het gebied van het huidige Westergo 

onder water kwam te staan.  

  

 
16 Wiersma (2017), De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. p. 12. 

Afbeelding 2). De Greidhoeke, globaal gezien het gebied tussen 
Franeker, Leeuwarden, Sneek en Bolsward. Bron: Wiersma, 2017. 
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Tussen 2750 en 1500 voor Christus stagneerde de zeespiegelstijging en kregen sedimenten 

meer kans om zich af te zetten waardoor zich langzamerhand kwelders ontwikkelden (zie ook 

afbeelding 3), die zich in de periode erna verder uitbreidden.17 Hoewel het gebied misschien 

vlak lijkt, bevatte de kweldervlakte reliëf in de vorm van slenken en prielen. Meer globaal 

bestond het gebied uit kwelderwallen en kwelderbekkens. Langs de geulen die in het gebied 

lagen ontstonden de oeverwallen, die iedere keer werden opgehoogd door aanvoer van nieuw 

materiaal vanuit de zee, waarmee de geulen nog altijd in verbinding stonden. Een belangrijke 

geul was die van het riviertje de Oer-Boorne. Deze rivier was een restant uit de voorlaatste 

ijstijd. Vanaf 1500 tot 1000 voor Christus werd de afwatering van het achterliggende 

veengebied langzamerhand overgenomen door de Boorne (en de Marne), die oostelijker lag 

dan de Oer-Boorne. Deze Boorne mondde uit in de Middelzee of ‘Boorndiep’.  

  

 
17 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2014), Achtergronddocument bewoningsgeschiedenis noordelijk 
kustgebied. p. 8. & Schroor (2000), Van Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân in de Middeleeuwen in 
de vroegmoderne tijd. p. 18. 

Afbeelding 3). Paleogeografische kaart van Friesland omstreeks 1500 voor Christus. De onderzoeksgebieden 

zijn in het rood aangegeven. Bron: Vos et al, 2018. 
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Wanneer het gebied van het huidige Westergo voor langere tijd werd overspoeld, zorgde dit 

globaal gezien voor twee belangrijke landschapselementen. Aan de rand van de kwelders 

ontstonden kwelderwallen, die hoger lagen dan hun omgeving. Doordat deze kwelderwallen 

aan de rand lagen en in direct contact stonden met de zee, werden op deze plaatsen de 

grovere delen afgezet. Achter de kwelderwallen gebeurde het tegenovergestelde. Hier 

bevonden zich de kwelderbekkens of kweldervlakten. Het water dat hier achterbleef na een 

overstroming stond niet meer in direct contact met de zee en het sediment had hier alle kans 

om te bezinken. Hierdoor kwamen ook de kleinere kleideeltjes tot bezinking waardoor hier zich 

een bodem van erg zware klei ontstond. Binnen dit gebied van kwelderbekkens stroomden 

vaak diepe geulen. Deze geulen die ooit de kwelderbekkens doorsneden, zijn gedurende de 

Middeleeuwen dichtgeslibd, maar zijn in veel gevallen nog altijd te herkennen in het huidige 

reliëf.18 

Veenontginningen en verandering van de Middelzee 

Tussen 500 en 1000 na Christus kwamen de Boorne en de Marne, de afwatering aan de 

zuidkant van Westergo, in contact, waardoor Westergo vrijwel volledig omsloten werd door 

zee, geulen of makkelijk overstroombare kwelders.19 Door veenontginningen in het gebied ten 

zuiden van de Greidhoeke, kwam er meer en meer water in het gebied. Deze 

veenontginningen zullen ongeveer in de 9e eeuw na Christus zijn begonnen. Ondertussen 

zorgde de voortdurende opslibbing en vorming van kwelderwallen zoals die van Baijum-

Dronrijp-Menaldum en die aan de westoever van de Middelzee er geleidelijk aan voor dat de 

ontwatering in het zuidoosten van het gebied slechter werd. De directe afwateringsverbinding 

met de (Noord)zee ging verloren. In plaats van afwatering op het noorden, verschoof de 

afwatering naar de Middelzee (ca. 900 na Christus).20 Lagere delen in het gebied kwamen 

daardoor soms onder water te staan en veranderden in sommige gevallen zelfs in meertjes 

zoals het Hesensermeer.21  

  

 
18 Schroor (2000), Van Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân in de Middeleeuwen in de vroegmoderne 
tijd. p. 19. 
19 Haartsen (2018), Naam regio: Middelzeegebied en Marneboezem. p. 1. 
20 Breuker (2017), The making of the Frisian Clay Landscape 800-1600. p. 96. 
21 Feiken & Van der Heiden (2018), Onderzoek met uitzicht. Karterend booronderzoek in de Lionserpolder. p. 11-
14. 
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Door de verhoogde watertoevoer en veranderende waterafvoer groeide de Middelzee 

langzaam verder uit tot een veel brede zeearm. Daarnaast reikte de inham in het landschap 

steeds verder naar het zuidwesten. Waarschijnlijk is de Middelzee tot aan Raerd en 

Easterwierrum vooral een zeearm geweest en is de verdere vertakking die tot tussen 

Tjerkwerd en Scharnegoutum reikt met name het resultaat van de veenontginningen.22 Vanaf 

de Middelzee lagen er vervolgens nog weer eens diepe inhammen naar het noorden toe.23 

Zoals genoemd lagen er in het gebied veel laagten, die veelal zijn ontstaan door de 

wateroverlast ten gevolge van de veenontginningen en de verandering van de afwatering 

richting de Middelzee in plaats van richting het noorden. Eén van de genoemde voorbeelden 

was de vlakte tussen Leons en Hesens, waarin het Hesensermeer lag. Een andere belangrijke 

vlakte in het gebied betreft één van de inhammen van de Middelzee, die direct ten westen van 

Boazum begint en zich in het noorden uitstrekt tot aan Skrins. Aan de randen van deze 

watervlakten ontstonden zandige stukken. Een typisch voorbeeld hiervan is ‘It Sân’ dat tussen 

Itens en Britswerd in ligt. 24 Nu is de enige watervlakte die hier nog van over is gebleven die bij 

Skrins. Eerder lagen in het gebied veel meer meren, zoals het Swaanwerdermeer, het 

Britswerdermeer en het Makkumermeer.25 Ook tussen Mantgum en Wammert ligt van 

oorsprong een lager gelegen vlakte, die door de inbraak van de Middelzee weer overstroomd 

raakte. In de genoemde ‘bekkens’ zijn door de zee nieuwe laagjes klei afgezet. Ook nadat het 

gebied niet meer continu overstroomd was, stond het gebied vanwege zijn lage ligging in de 

winter nog vaak onder water; zelfs tot halverwege de 20e eeuw.26 

In het huidige reliëf zijn veel van de genoemde karakteristieken van het gebied nog goed 

zichtbaar, zoals later in dit hoofdstuk zal blijken (zie afbeelding 9 en 12). De Middelzee is nog 

altijd te herkennen als een lager gelegen gebied met aangrenzend de kwelderwallen. Ook 

voormalige meren en andere weggespoelde of overstroomde gebieden liggen nog altijd lager 

dan hun omgeving. Kwelderwallen (met terpdorpen) en kronkelende vaarten zijn een restant 

van het voormalige kweldergebied.  

 

 

  

 
22 Breuker (2012), De Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter. p. 57. 
23 Ibidem, p. 433. 
24 Wiersma (2017), De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. p. 29. 
25 Breuker (2012), De Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter. p. 70 & 71. 
26 Wiersma (2017), De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. p. 28. 
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2.2. Ontstaan van het cultuurlandschap 

De eerste bewoning 

De eerste bewoning in het gebied van de Greidhoeke vond reeds plaats vanaf ongeveer 7 

eeuwen voor Christus en vond met name plaats op oeverwallen van geulen in het toenmalige 

kwelderlandschap.27 In het begin werd het gebied met name in de zomer bewoond, vanwege 

de ongeschikte omstandigheden in de winter; het gebied was nog altijd onderhevig aan 

stormen en overstromingen.28 Vanaf 500 voor Christus veranderde dit. Door de verdergaande 

opslibbing en verbeterende ontwatering werd het beter mogelijk om permanent in het 

kweldergebied te wonen. Vanaf 500 voor Christus werden dan ook de eerste terpen 

opgeworpen, op de hogere oeverwallen en kwelderwallen.29 Huisplaatsen werden opgehoogd 

door middel van mest en kleizoden. In het begin waren dit nog vaak individuele huizen of 

enkele huizen bij elkaar op een verhoging. Later breidden deze terpen zich langzaam uit en 

groeiden er individuele terpen aan elkaar waardoor er dorpjes ontstonden. Ondanks het 

ontstaan van terpen op kwelder- en oeverwallen die hoog genoeg waren om op te leven, bleef 

het gevaar van overstromingen aanwezig. Geleidelijk aan werden de terpen verder opgehoogd 

om aan te passen aan de omstandigheden. Tegelijkertijd waren er ook rustigere fases waarin 

verhoging niet nodig was en men zelfs nieuwe kwelderwallen kon koloniseren, met name 

noordelijk van de Greidhoeke. Door overstromingen werd er meer en meer sediment afgezet 

op de jongste kwelderwallen, waardoor deze geschikter werden voor bewoning.30 

Een groot gedeelte van de terpen blijkt in de 3e eeuw grotendeels te zijn verlaten. Eén van de 

mogelijke verklaring hiervoor kan worden gezocht in het stagneren van de waterafvoer door 

de verdere aangroei van kwelders in het noorden. Geulen zullen hierdoor zijn dichtgeslibd 

waardoor het land moerassiger werd en daardoor minder geschikt voor bijvoorbeeld 

begrazing.31 Vanaf de 5e eeuw werden veel terpen weer herbevolkt, waarschijnlijk door nieuwe 

bewoners vanuit noordwest Duitsland.32 Andere terpen ontstonden pas na 400. Een groot deel 

van de Greidhoeke raakte rond 800 na Christus weer onbewoonbaar ten gevolge van 

wateroverlast door de veenontginningen.33 De Greidhoeke is daarmee globaal te verdelen in 

twee onderdelen: het noordelijke gedeelte van de Greidhoeke waar een gedeelte van de 

terpen nooit verlaten is geweest of pas is ontstaan na 400 na Christus, én het zuidelijke 

gedeelte, waar het land weer is teruggewonnen op de zee en in plaats van een terpenstructuur 

de bewoning meer langs wegen en water plaats heeft gevonden.34  

 

  

 
27 Breuker (2017), The making of the Frisian Clay Landscape 800-1600. p. 89. 
28 Wiersma (2017), De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. p. 22. 
29 Ibidem, p. 23. 
30 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (2014). Achtergrond document bewoningsgeschiedenis noordelijk 
kustgebied. p. 58. 
31 Ibidem, p. 32. 
32 Breuker (2017), The making of the Frisian Clay Landscape 800-1600. p. 90. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem, p. 431. 
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Het ingrijpen in de watersituatie 

Vanaf ongeveer de 10e eeuw begon men echt in te grijpen in de watersituatie. Al voor deze tijd 

werden kleine dijken gebouwd en kanaaltjes gegraven, maar dit gebeurde met name rond de 

terpen om op zeer klein niveau de waterlopen aan te passen en het land te beschermen. Al 

vanaf de jaartelling gebruik gemaakt van kleine dijkjes om het de kleine akkertjes te 

beschermen tegen de inbraak van zout water.35 Vanaf de 10e eeuw kwamen er echter ook 

(zee)dijken die echt als waterkering waren bedoeld en een groter gebied beschermden. 

Allereerst waren deze bedijkingen met name gericht op het beschermen van een bepaald 

gebied, zoals een aantal dorpen met bijbehorende landbouwgrond. Dit kunnen dan ook vaak 

‘omdijken’ worden genoemd. De bestaande fysieke verhogingen van het landschap werden 

over het algemeen gevolgd.36 Rond 1100 zijn de bedijkingen van de Eastereinderpolder 

afgerond, hetgeen één van de vier oudste polders van Friesland (‘memmepolders’, oftewel 

moederpolders) is. Deze polder lag tussen twee noordelijke inhammen van het zuidelijke 

gedeelte van de Middelzee in. Ook bij deze bedijkingen werd gebruik gemaakt van de 

bestaande oeverwallen die door de geulen van de Middelzee waren opgeworpen.37 

Vanaf de 11e tot en met de 13e eeuw volgde de volgende bedijkingsfase. De Slachtedijk werd 

aangelegd met gebruik van de al bestaande dijken van de memmepolders, om een nog groter 

gedeelte van het land te beschermen. De belangrijkste bedijking van deze periode was die 

van de oever van de Middelzee. Vanaf de Eastereinderpolder werd één dijk aangelegd langs 

de westelijke oever van de Middelzee, via dorpen als Weidum, Marssum en Berlikum. Deze 

dijk staat bekend als de Hegedyk.38 Ook de loop van deze dijken volgden in deze tijd vaak de 

oorspronkelijke oevers en daarmee de oeverwallen die door de Middelzee zelf waren 

opgeworpen. Ondertussen werd de verbinding van de Middelzee met Marne verbroken en 

zodoende kwam de dichtslibbing van de Middelzee in een stroomversnelling.  

Rond 1200 werd met de Krinserearm een dijk aangelegd die de westelijke oever van Middelzee 

met de oostelijke oever verbond. De zuidelijke arm van de Middelzee was daarmee volledig 

afgesloten. Ook het noordelijke gedeelte van de Middelzee slibde door deze afsluiting sneller 

dicht. In afbeelding 3 de situatie rond 1250 na Christus. De dichtslibbing zorgde in eerste 

instantie met name voor inpolderingen parallel aan de Middelzeedijk op de kwelder.39 Om het 

nieuw aangewonnen land in de volledig dichtgeslibde Middelzee eerlijk te verdelen werd er in 

het midden op de grens een grenssloot gegraven; de Zwette. Dit zal rond 1300 hebben 

plaatsgevonden. Deze sloot kan in het huidige landschap dus als grens tussen Oostergo en 

Westergo worden gezien.40 De verdergaande dichtslibbing maakte uiteindelijk ook de weg vrij 

voor droogleggingen en inpolderingen van het gebied ten oosten van de Hegedyk, in de 13e 

eeuw. De dorpen die bij deze Hegedyk liggen hebben dan ook stuk voor stuk een polder met 

nieuw land, zoals het Mantgumernieuwland en het Weidemernieuwland. Waar dijken een 

 
35 Wiersma (2017), De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. p. 28 & 31. 
36 Schroor (2000), Van Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân in de Middeleeuwen in de vroegmoderne 
tijd. p. 34. 
37 Ibidem. p. 43. 
38 Deinum (2018), De Hegedyk. & Schroor, Van Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân in de 
Middeleeuwen in de vroegmoderne tijd. p. 36 & 37. 
39 Schroor (2000), Van Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân in de Middeleeuwen in de vroegmoderne 
tijd. p. 41 & 42. 
40 Ibidem, p. 48 & 49. 
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voormalige waterloop doorsneden zijn nu nog zijlen te vinden.41 De ‘nieuwland’polders hebben 

een rechtere verkaveling dan de onregelmatige verkaveling van het oudere land. 

In de Greidhoeke waren diverse meren te vinden die waren weggespoeld door de 

wateroverlast ten gevolge van de veenontginningen en verslechterde afwatering. Het 

merendeel van deze meren is in de loop van de 19e eeuw ingepolderd, zoals het 

Swaenwerdermeer en Hesensermeer in 1834 en het Britswerdermeer in 1855.42 Andere 

meren werden al veel eerder ingepolderd zoals het Makkumermeer. Het Hesensermeer is in 

2021 door Natuurmonumenten opnieuw onder water gezet.43 

 

  

 
41 Wiersma (2017), De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. p. 45. 
42 MIP (s.d.), Gemeentebeschrijving Littenseradiel. p. 3. 
43 Natuurmonumenten (s.d.), Natuurgebied Lionserpolder. 

Afbeelding 3). Paleogeografische kaart van Friesland omstreeks 1250 na Christus. De onderzoeksgebieden 
zijn in het rood aangegeven. Bron: Vos et al., 2018. 
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Landbouw in de Greidhoeke 

De eerste bewoners in het gebied bedreven met name landbouw in de directe omgeving van 

de terpen. Waar in andere delen van Friesland ook meer akkerbouw werd gepleegd, met name 

in de ‘bouwhoek’, heeft in de Greidhoeke altijd al voornamelijk veeteelt plaatsgevonden. . In 

het gebied domineert zware, kalkloze knipklei waardoor de bodem moeilijk te bewerken is, 

veel vocht vasthoudt en bij droogte juist snel uitdroogt. Vrijwel alleen het verbouwen van gras 

is daarom geschikt in het gebied. Veeteelt domineert daardoor de landbouw in het gebied tot 

op de dag van vandaag.44 

Op de graslanden in de buurt van de terpen, ‘vennen’ of ‘finnen’ in het Fries, werd, sinds de 

bewoning in het gebied op terpen, het melkvee geweid. Deze weilanden lagen dus met name 

op de hogere gedeelten van de kwelder.45 In onderzoeksgebieden Mantgum verwijst de streek 

naam ‘Op de finnen’ nog direct naar deze vennen, zoals later ook te zien in afbeelding 6. 

Verder van de bewoning liggen de zogenaamde mieden, waar het hooi vanaf werd gehaald. 

Dit was van oorsprong het nattere land. Zowel de vennen als de mieden werden in het begin 

veelal gemeenschappelijk gebruikt. Afscheidingen tussen percelen waren in die tijd dan ook 

amper nodig. Vanaf de 13e eeuw kwam hier verandering in. Vanaf die tijd kregen boerderijen 

meer en meer een eigen gebied met vennen en eigen mieden, hoewel met name de mieden 

tot in de Late Middeleeuwen nog gemeenschappelijk beweid werden. Om de voormalig 

gemeenschappelijke graslanden af te wateren, vulde men de oorspronkelijke geulen aan met 

gegraven sloten. Hierdoor ontstonden er veel kleine perceeltjes die waren verkaveld aan de 

hand van de natuurlijke waterloop.46 Hiermee verbeterden ze tegelijkertijd de lokale 

watersituatie. Door deze verbeterde waterbeheersing werd meer en meer land beschikbaar 

voor de landbouw. Naast veeteelt was er op een enkele plek in het gebied, met name op de 

hogere gebieden bij de terpen, ruimte voor zogenaamde ‘essen’, waar akkerbouw werd 

bedreven.47 

 

  

 
44 Wiersma (2017), De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. p. 45. 
45 Ibidem, p. 45.  
46 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2014), Achtergronddocument bewoningsgeschiedenis noordelijk 
kustgebied. p. 59. 
47 Wiersma (2017), De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. p. 59. 



22 
 

2.3. Ligging van de onderzoeksgebieden 

 

 

Binnen de Greidhoeke zullen in dit onderzoek twee gebieden nader worden onderzocht; het 

gebied van de Vogelwacht Wommels en het gebied van de Vogelwacht Mantgum. In 

afbeelding 5 is de ligging van deze gebieden reeds te zien. Hierna zullen de 

onderzoeksgebieden afzonderlijk worden beschreven. 

 

 

Afbeelding 5). Ligging van de onderzoeksgebieden in de Greidhoeke. 
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Onderzoeksgebied Wommels 

Het gebied van de 

vogelwacht Wommels 

bevindt zich grofweg 

rondom, maar vooral ten 

westen, van Wommels en 

de N359 (afbeelding 6). 

Naast Wommels is 

Kubaard het enige dorp 

van betekenis in het 

gebied. Het gebied is 

grofweg op te delen in 

enkele polders. Ten zuiden 

van Wommels bevindt zich 

de Zuidhoekster Polder, 

die in de volksmond en in 

de rest van dit onderzoek 

‘Súdhoeke’ wordt 

genoemd. De zuidgrens 

van het onderzoeksgebied 

volgt hier een stuk van 

Slachtedyk en richting het 

noorden een stuk van de 

Boalserter Feart. 

Vervolgens omvat het 

gebied een stuk van de 

Tjaard van Aylvapolder. 

Deze polder is de oudste 

officiële vastgelegde 

polder van Friesland 

(omsloten door land) en is 

in 1680 vastgelegd. Deze 

polder onderscheidt zich 

van de rest van het gebied 

door een erg lange, rechte 

en vrij grootschalige 

verkaveling (zie ook inzet in afbeelding 6).48 Aan de rand van dit gebied liggen de gehuchten 

Littenserbuorren en De Bieren. De westgrens van het onderzoeksgebied volgt hier eerst een 

stuk van de Paaldijk, tevens westgrens van de Tjaard van Aylvapolder, en loopt daarna via 

Waaksens naar de Swarte Beien. Daarna volgt de grens de Slachtedyk weer tot hij afbuigt 

naar het oosten. Rondom Kûbaard (en het gehucht De Grits) ligt hier de Polder Heeg. Ten 

oosten van de Polder Heeg ligt de Polder Bonkwerd, met het gelijknamige gehucht Bonkwert 

en verder naar het zuidwesten Iens. De grens van het gebied loopt daarna noord van Hinnaard 

langs de Boalserter Feart. De weidevogel/natuurgebieden Skrins en Skrok, in het bezit van 

Natuurmonumenten, vallen niet onder het onderzoekgebied, maar liggen er vlak ten oosten 

van. De oostgrens loopt vervolgens verder tussen Wommels en Easterein in naar het zuiden.  

  

 
48 Molendatabase. (s.d.). Tjaard van Aylvapolder, molen 2. 

Afbeelding 6). Topografische 
kaart van het gebied van de 
Vogelwacht Wommels. 
Linksonder de Tjaard van 
Aylvapolder met de lange rechte 
verkaveling. 
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Afbeelding 7). Topografische 
kaart van het gebied van de 
vogelwacht Mantgum. 
Linksboven de Lionserpolder 
met de kleine, onregelmatige 
percelen; rechtsboven het 
Weidermernieuwland en 
Mantgumernieuwland met de 
rechte blokverkaveling. 

 

Onderzoeksgebied Mantgum 

Het gebied van de vogelwacht Mantgum (afbeelding 7) concentreert zich met name rond het 

(terp)dorp Mantgum, dat ook het grootste dorp is in het gebied. In het zuiden van het gebied 

liggen de terpdorpen Wiuwert en Britswert, met daartussenin het gehucht Swaenwert. Vanaf 

Britswert loopt de grens van het gebied via de Frjentsjerter Feart naar het dorp Wammert. Het 

gebied hier is onderdeel van de Wammerterpolder. Ten westen van Mantgum liggen verder 

de gehuchten Tsjeintgum, Skillaerd en Jeth, temidden van de Skillaerderpolder. Ten noorden 

van het gehucht De Him begin de Lionserpolder met daarin het dorp Leons en het gehucht 

Fûns. Een gedeelte van de Lionserpolder is een zogenaamd reservaatgebied dat is 

aangewezen bij de ruilverkaveling Baarderadeel en boeren beheren er het land in 

samenwerking met Natuurmonumenten, waarover later meer.49 Al op de topografische kaart 

valt het kronkelige slotenpatroon op met veel kleine percelen. Ten oosten van Mantgum liggen 

juist de nieuwlandpolders van het Weidumernieuwland en het Mantgumer Nieuwland. Deze 

gebieden hebben een voor nieuwlandpolders typische rechte verkaveling, in tegenstelling tot 

de rest van het gebied.  

 

 

 

  

 
49 Natuurmonumenten (s.d.). Lionserpolder. 
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2.4. Fysische geografie van de onderzoeksgebieden. 

Onderzoeksgebied Wommels 

Het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied Wommels bestaat uit een getij-afzetlaagte, 

ontstaan onder invloed van de zee (afbeelding 8). Naast vlakten of laagten zijn hier en daar 

oude geulen zichtbaar, zoals in het westelijke gedeelte bij Waaksens en ten zuidwesten van 

Wommels waar nu de N359 loopt. Andere oude geulen zijn te vinden in het gebied vlak ten 

oosten van het onderzoeksgebied ter hoogte van Wommels. In dit gebied ligt onder andere 

natuurreservaat Skrok. 

Direct ten oosten van Wommels ligt een oeverwal die is gevormd onder invloed van getij in de 

aangrenzende geul. Ook in het westen van het gebied bevindt zich zo’n getij-oeverwal. In het 

noordelijke puntje van het gebied ligt een uitloper van enkele kwelderwallen, waarop onder 

andere het terpdorp Spannum ligt.  

  
Afbeelding 8). Geomorfologische kaart van onderzoeksgebied Wommels. 
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Kubaard 
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Een groot deel van de bodem van het onderzoeksgebied bestaat uit poldervaaggronden 

(afbeelding 9). Met name knippige poldervaaggronden (‘gMn’) en knippoldervaaggronden 

(‘kMn’) beslaan het grootste deel van het gebied. Verder zijn hier en daar ‘eilandjes’ kalkarme 

leek/woudeerdgronden te vinden. In het zuidwesten van het gebied domineert juist een 

kalkrijke poldervaaggrond (Mn). De scherpe grens tussen kalkrijke en knippige klei wordt hier 

gevormd door de Slachte, die hier de voormalige noordelijke uitloper van de Middelzee volgt. 

Van de andere noordelijke uitloper van de Middelzee raakt het puntje nog net het 

onderzoeksgebied, namelijk in het oosten (ten oosten van Iens). De paarse vlekken op de 

bodemkaart die verspreid over het gebied liggen, betreffen oude bewoningsplaatsen. Op de 

geomorfologische kaart in afbeelding 8 zijn deze plekken inmiddels terug te vinden als ‘laagten 

ontstaan door afgraving’. Veel terpen in het gebied zijn in het verleden afgegraven tot op de 

bodem van de terp, omdat de terpaarde zeer vruchtbaar was.50 

  

 
50 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 

Afbeelding 9). Bodemkaart van onderzoeksgebied Wommels. 
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Ook op de hoogtekaart, afbeelding 10, zijn deze afgegraven vlakte voor een gedeelte terug te 

zien. Ook andere karakteristieken van het gebied zijn goed te zien. De noordelijke uitlopers 

van de voormalige Middelzee zijn goed te herkennen als lager gelegen gebieden, evenals de 

zeegeul in het westen gebied bij Waaksens. 

 

  

Afbeelding 10). Hoogtekaart van onderzoeksgebied Wommels. 
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Onderzoeksgebied vogelwacht Mantgum 

Bij het bekijken van de geomorfologische kaart van onderzoeksgebied Mantgum (afbeelding 

11), valt met name het oosten van het gebied direct op: een zeeboezemvlakte met daar 

doorheen lopend een getij-kreekbedding. Hier was ooit de Middelzee. Het gebied begint dan 

ook ten oosten van de Hegedyk, die de waterkering van de Middelzee vormde. Grenzend aan 

de Hegedyk en aan de voormalige Middelzee ligt een getij-oeverwal, waarop onder andere de 

terpdorpen Mantgum en Easterwierrum liggen. Boven Mantgum kronkelt een getij-

kreekbedding, oftewel een voormalige zeegeul, zich een baan naar het noordwesten. Ook 

boven Jorwert ligt een complex van zeegeulen, onderdeel van de huidige Leonserpolder. Ook 

in het zuidwesten van het gebied, bij Britswerd, bevinden zich nog zulke geulen. Ook ligt hier, 

ingeklemd door enkele geulen, nog een getij-oeverwal.  

  

Afbeelding 11). Geomorfologische kaart van onderzoeksgebied Mantgum. 
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Op de bodemkaart (afbeelding 12) springt de grote vlakte van kalkrijke poldervaaggrond (Mn) 

in het oosten in het oog. Het betreft wederom de voormalige Middelzee, de meest recente 

zeebodem, waar nu de nieuwlandpolders zijn gelegen. Ten westen van het gebied loopt één 

van de noordelijke uitlopers van de voormalige Middelzee, ook terug te zien als kalkrijke 

poldervaaggrond. Het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied beslaat echter ook hier, 

net als in het gebied van Wommels, uit knippige poldervaaggronden (‘gMn’) en 

knippoldervaaggronden (‘kMn’). Ten zuidwesten van Mantgum komt over de gehele breedte 

van het onderzoeksgebied nog een andere grondsoort voor, evenals ten noorden en 

noordwesten van Jorwert. Hier zijn tochteerdgronden te vinden (‘pMo’), gevormd door 

langzaam stromend brak water, dat door oude geulen en andere laagtes stroomde en is 

ingesleten in de omgeving. Deze bodems liggen dan ook altijd lager dan hun omgeving.51 

  

 
51 Wiersma, J. (2017). De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. p. 98 & 99. 

Afbeelding 12). Bodemkaart van onderzoeksgebied Mantgum. 
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Dit hoogteverschil is op de hoogtekaart erg goed terug gezien (afbeelding 13). De strook van 

tochteerdgronden ligt als een laaggelegen strook centraal in het gebied. Ook de oude geulen 

zijn nog altijd erg goed terug te zien en zijn voor een gedeelte nog altijd in het gebied aanwezig 

als sloten en vaarten. Tussen Britswert en Wiuwert lopen bijvoorbeeld nog altijd waterwegen 

die de oorspronkelijke loop van de geulen volgen en ook de Jaanvaart bij Britswerd volgt deze 

oude geulen gedeeltelijk. De kronkelende oude geul boven Mantgum richting Jorwert is 

duidelijk te herkennen, evenals de Jorwertervaart. Tegelijkertijd is goed te zien dat de oeverwal 

waarover de Hegedyk loopt en terpdorpen zoals Mantgum liggen, hoger ligt dan de omgeving. 

 

 

Afbeelding 13). Hoogtekaart van onderzoeksgebied Mantgum. 

Mantgum 

Easterwierrum 
Wiuwert 

Jorwert 
Weidum 

Bears 

Britswert 

Leons 



31 
 

Hoofdstuk 3. De ontwikkeling van de landbouw van 1950 – heden 

 

Het landschap, de landbouw en de weidevogelstand zijn onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden. In dit hoofdstuk staat de landbouw centraal. Naast de algemene 

ontwikkelingen zal zoveel mogelijk worden stilgestaan bij de ontwikkelingen in de 

onderzoeksgebieden. De ontwikkeling van de landbouw van 1950 tot heden wordt per 

periode uiteengezet. Allereerst wordt de situatie rond 1950 geschetst. Vervolgens 

worden de veranderingen van 1950 tot en met de jaren ’70 behandeld, gevolgd door de 

jaren ’70 tot en met de jaren ’90 en tenslotte de veranderingen in de 21e eeuw. Er bestaat 

dus enigszins overlap tussen de verschillende periodes, omdat veel veranderingen over 

meerdere jaren zijn uitgesmeerd.  

Bij de veranderingen van de landbouw zal steeds worden stilgestaan bij de implicaties 

die veel veranderingen hebben gehad op het landschap én de weidevogelstand. De 

ruilverkavelingen zijn een vaak terugkerend onderwerp en worden zowel in dit 

hoofdstuk als in hoofdstuk 3 behandeld.  

 

3.1. De landbouw rond 1950 

 

In de jaren vlak na de oorlog zag de landbouw er compleet anders uit dan dat we 

vandaag de dag gewend zijn. Hoewel de landbouw in de jaren voor de oorlog wel al 

enigszins was veranderd door de komst van de eerste fabrieksmatig geproduceerde 

werktuigen,52 was het boerenbedrijf over het algemeen nog erg kleinschalig. In deze 

paragraaf wordt een beeld geschetst van de landbouw rond 1950. 

 

Trekkers vs. paarden 

De landbouw van vlak na de oorlog werd gekenmerkt door handwerk. Veruit de meeste 

werkzaamheden werden met de hand of met door paarden getrokken machines verricht. 

Tractoren waren in de jaren voor de oorlog langzamerhand opgekomen en ook in Nederland 

geïntroduceerd. Toch ging de ontwikkeling ervan, in tegenstelling tot in andere landen, nog 

erg langzaam. In 1940 bijvoorbeeld waren er in heel Nederland nog maar 3200 trekkers te 

vinden. Een reden hiervoor kan worden gevonden in de kleinschaligheid van Nederlandse 

bedrijven, waardoor tractoren vaak een te grote investeringen bleken.53 De tractoren die wel 

werden geïmplementeerd op de Nederlandse boerenbedrijven waren vaak nog klein en niet 

erg krachtig. Men was immers gewend om paarden te gebruiken voor het voorttrekken van de 

machines en daarom werden trekkers met name gebruikt als directe vervanging van paarden. 

  

 
52 Priester (2000), Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf. p. 65. 
53 Ibidem, p. 74. 
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Vlak na de oorlog kwamen de eerste hooischudders op, die het schudden van het hooi een 

stuk makkelijker maakten. Hooien gebeurde dus met name met door paarden getrokken 

machines en ook het maaien zelf werd nog veelal gedaan door middel van door paarden 

getrokken maaibalken. Deze hadden in de decennia voor de oorlog het maaien met de zeis 

vervangen. Op de boerderij zelf werden vrijwel alle werkzaamheden nog met de hand gedaan, 

zoals uitmesten, voeren en melken.54  

Maaien en hooien: rust tot de hooimaand 

De door paarden getrokken maaibalken waren dé methode om te maaien rond de jaren ’50. 

Langzamerhand was in Nederland echter ook de door trekker getrokken maaibalk in opkomst, 

die sneller te werk kon gaan. Desondanks bleef de techniek van de maaibalk hetzelfde. 

Problemen zoals verstopping van de scharen zorgden er voor dat deze machines veel 

onderhoud vergden en er niet heel snel kon worden gemaaid.55 In vergelijking met het 

handmatig maaien met de zeis van voor de oorlog was dit echter een enorme vooruitgang. 

Niet dat het maaien met de zeis helemaal was verdwenen: de hoeken en kanten van de 

percelen werden nog vaak met de zeis gemaaid.56 

Het hooien was rond de jaren ’50 dé manier om het veevoer voor de winter binnen te halen, 

zoals dit al jaren gebeurde. In Friesland was van al het gemaaide gras zo’n 75 tot 80 procent 

bestemd voor de hooiwinning.57 Dit land werd hierbij op één moment in het jaar gemaaid, in 

de hooimand juli of in juni. Nadat het gras was gemaaid moest het enkele dagen te drogen 

werden gelegd op het land, totdat het droog genoeg was om naar de schuren te kunnen 

brengen. In de tussentijd werd het vaak met behulp van door paarden getrokken machines 

geschud en uiteindelijk bij elkaar 

gedraaid. Op natte percelen of wanneer 

er regen op komst was, werd het gras 

vaak eerst op ruiters getast, waardoor 

het gras vrij kwam van de natte bodem 

en beter kon drogen. Wanneer het 

voldoende was gedroogd en de 

weersomstandigheden geschikt waren, 

werd het weer uit elkaar gehaald en 

geschud.58 Op luchtfoto’s van 1949 zijn 

deze ruiters duidelijk te herkennen in het 

landschap (afbeelding 14). De 

hooimand was daarmee een enorm 

drukke en arbeidsintensieve periode, 

omdat vrijwel de gehele voervoorraad 

voor het vee in deze tijd moest worden 

gewonnen. Naast hooiland was er land 

dat vrijwel altijd werd begraasd, veelal 

rondom de boerderijen. Na het hooien 

werd er in sommige gevallen ook nog 

nageweid; de koeien werden dan 

verplaatst naar landerijen waar het hooi 

eerder van was geoogst. Ook voorweiding kwam voor. Vooral op de percelen waar de 

 
54 Van der Molen (1983), Geschiedenis van de Friese landbouw 1945-1980. p. 86 & 87. 
55 Priester (2000), Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf. p. 86-88. 
56 Tamsma (2019), Hoe de grutto verdween uit IJlst. p. 63. 
57 Ibidem, p. 73. 
58 Welink (2017), Ruiteren was een kunst apart & Wiki Midden Brabant, Ruiter.  

Afbeelding 14). De hooiruiters zijn goed te zien op de 
luchtfoto’s van 1949, in dit geval in de buurt van Iens. Bron: 

Provincie Fryslân. 
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maaidatum te vroeg in het seizoen dreigde te vallen om te hooien, werd het vee voor een korte 

periode in het voorjaar in het land gelaten om te grazen. De maaidatum werd daardoor weer 

wat naar achteren geschoven, zodat hij in de gunstige periode om te hooien viel.59 

Tot aan de maaiperiode, die veelal pas in juni of juli plaatsvond, vond er relatief veel rust plaats 

in het land. Er werd tijdens het eerste gedeelte van het broedseizoen niet gemaaid, alleen 

beweid in de landerijen rondom de boerderijen. Dreigde de maaiperiode vroeger uit te vallen, 

dan werd er voorgeweid. Voor weidevogels was dit ideaal; het gras bleef daardoor redelijk 

open zodat het voor weidevogelkuikens geschikt was om zich doorheen te bewegen.60 

Daarnaast schoof het de maaidatum weer naar achteren waardoor de kuikens alle rust kregen 

om op te groeien. De langzame maaisnelheid gaf de kuikens daarnaast de gelegenheid om te 

vluchten naar plekken waar nog niet was gemaaid en zorgde ervoor dat late nesten nog op tijd 

konden worden opgemerkt.61 

Melken met de hand 

Gemolken werd er aan het begin van de jaren ’50 nog met de hand. Gewapend met het 

typische ‘melkerskrukje’ melkte de boer of melker de koeien één voor één; in de winter in de 

stal, in de zomer in het land waar de koeien graasden. Ook dit was een tijdrovend klusje. Per 

koe nam dit zo’n kwartier in beslag.62 De melk kon vervolgens niet lang worden opgeslagen, 

maar werd in melkbussen gedaan die dagelijks werden opgehaald en naar de melkfabrieken 

werden gebracht. In vrijwel elk dorp van redelijk formaat was in die tijd een melkfabriek te 

vinden. Zie hiervoor ook afbeelding 18 in paragraaf 2. Door het lage aantal koeien dat op een 

dag kon worden gemolken, waren de bedrijven klein. 

Fries-Hollands zwartbont in de grupstal, rûche dong op het land 

In de eerste decennia van de 20e eeuw en ook nog rond 1950 was de meest gebruikte stal de 

grupstal. Hierin stonden de koeien in de wintermaanden vastgebonden met hun kop naar de 

muur (in de Friese grupstal63). De koeien die in deze stallen stonden waren van het Fries-

Hollandse (zwartbonte) ras, dat al vanaf het einde van de 18e eeuw in Friesland te vinden 

was.64 In de grupstal werd de urine en de stront apart opgevangen. De stront werd vermengd 

met stro en werd afgevoerd naar de mestvaalt en werd uiteindelijk over het land gebracht. Dit 

wordt ook wel ruige mest genoemd, of ‘rûche dong’ in het Fries. De urine werd apart 

opgevangen en vervolgens vermengd met water en als gier uitgereden over het land.65 Met 

name deze ruige mest zorgde voor een boost voor het insectenleven. Het zorgt voor een 

betere bodemstructuur en dus meer insecten zoals regenwormen. Weidevogels profiteerden 

hiervan.66 

  

 
59 Nieuwsblad van Friesland, 14-02-1940. 
60 Groen Kennisnet (2020), Voorweiden beter voor weidevogels. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. p. 61. 
63 Siemes (2006), Boeren van toen. p. 115. 
64 SZH (2021), Fries-Hollands vee.  
65 Tamsma (2019), Hoe de grutto verdween uit IJlst. p. 39 & 40. 
66 Ibidem, p. 28. 
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De hele cyclus van uitmesten en mest uitrijden werd nog met de hand en paarden uitgevoerd. 

Met stellages en kruiwagens werd de vaste mest in de wagens gestort en in de winter was 

men met paard en wagen enkele weken bezig met het uitrijden van de mest over het land.67 

Ook de gier werd handmatig uitgereden met een door paarden getrokken wagen. Het uitrijden 

van de stalmest en gier gebeurde vrijwel altijd aan het einde van de winter, voor het 

broedseizoen.68 Weidevogels ondervonden hiervan dan ook weinig last, maar kwamen aan 

het begin van het broedseizoen direct terug op een ‘gedekte tafel’. 

Weinig kunstmest, kruidenrijk grasland 

Het gebruik van kunstmest op grasland in Friesland kwam in de jaren na de Tweede 

Wereldoorlog eigenlijk pas op gang. Tot aan de oorlog werd er wel gebruik gemaakt van 

kunstmest, maar nog niet massaal.69 Na de oorlog nam echter de vraag naar melk toe. Om 

meer melk te kunnen produceren was ook meer veevoer benodigd. Het toedienen van 

kunstmest in de vorm van stikstofbemesting bleek een oplossing. Hierdoor kreeg de grasgroei 

een boost wat meer veevoer opleverde. Zo kon er bijvoorbeeld in het begin van het seizoen 

eerst worden voorgeweid en later in het seizoen nog eens worden gehooid. Krachtvoer was in 

die tijd nog niet veel beschikbaar.70 Hoewel kunstmest rond je jaren ’50 in opkomst was, werd 

er nog altijd niet veel gebruik van gemaakt en waren de graslanden in deze tijd nog vrij schraal. 

Er groeiden nog veel kruiden en bloemen. Zulke graslanden waren goed voor het 

insectenleven. Grutto’s, Kieviten en Scholeksters zijn allemaal afhankelijk van insecten en met 

name in de kuikenfase. Grutto’s hebben in de kuikenfase bijvoorbeeld vliegende insecten 

nodig die laag bij de grond zitten. Het kruidenrijke grasland rond de jaren ’50 was daarmee 

een gedekte tafel voor weidevogels.71 

 
67 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 Van der Molen (1983), Geschiedenis van de Friese landbouw 1945-1980. p. 70-72. 
71 Tamsma (2019), Hoe de grutto verdween uit IJlst. p. 26.  
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Hoge waterpeilen  

Een enorm 

belangrijke factor in 

de landbouw is de 

waterhuishouding. 

Aan het begin de 

jaren vijftig was een 

groot deel van 

Friesland nog erg 

nat. Zoals gezegd 

waren de meeste 

percelen in gebruik 

als hooiland. Veel 

van dit hooiland 

was met name in de 

winter erg nat. De 

grasgroei kwam 

daardoor pas laat in 

het voorjaar op 

gang, waardoor het 

gras pas klaar was 

om te maaien in de 

zomer. De 

boezemwaterstand 

in Friesland kon 

sterk verschillen 

van jaar tot jaar, 

waardoor de 

percelen het ene 

jaar flink natter 

konden zijn dan het 

andere jaar 

(afbeelding 15 en 

16).72 Greppels 

werden gebruikt om 

te zorgen voor de 

afwatering van 

percelen. Door 

middel van 

greppels werd dus 

regenwater 

afgevoerd naar de 

sloten. In de onderzoeksgebieden zijn deze greppels vaak erg oud en vormen ze een 

ingenieus systeem dat gebruik maakt van de natuurlijke hoogteverschillen en 

afwateringssituatie. Met name in gebieden zoals de Leonserpolder, waar van nature veel 

hoogteverschillen voorkwamen, zorgde dit voor een onregelmatig stelsel van greppels.  

 
72 Claassen (2009), Historisch overzicht van het peilbeheer van de Friese boezem. p. 79. 

Afbeelding 15). De stand van de Friese boezem van 1900 tot en met 2006. Bron: Claassen, 
2008.  

Afbeelding 16). De gemiddelde stand van de Friese boezem jaarrond in 1910, 1928, 1950 en 
1984. Bron: Wetterskip Fryslân, 2022. 
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Van ontwatering door middel van drainage was rond de jaren ’50 nog amper sprake.73 De 

kwaliteit van het grasland was over het algemeen, vanuit landbouwopzicht, niet erg goed. Zo 

konden er ruige plekken in zitten en waren de percelen vaak inegaal. De meeste graslanden 

kunnen dus worden gekarakteriseerd als vrij nat, inegaal en vrij schraal met veel kruiden. 

Opnieuw inzaaien was vaak niet aan de orde en dus ging het grotendeels om blijvend 

grasland.74 

Een gedeelte van de onderzoeksgebieden loosde direct op het boezemwater en had daarmee 

direct te maken met de schommelingen van het waterpeil. Het boezempeil lag tot aan 1987 

tussen -0,41 en -0,66 meter ten opzichte van NAP, totdat het in 1987 definitief werd vastgesteld 

op -0,52m t.o.v. NAP.75 Dat is een waterstand ruim boven de -0,80 tot -0,90 meter onder het 

maaiveld die nodig is om te kunnen draineren. Overigens werd in deze tijd nog gerekend met 

‘FZP’, het Fries Zomer Peil, dat overeenkomt met -0,66 meter ten opzichte van NAP. 76  

Niet alleen voor de landbouw is het waterpeil een belangrijke factor. Voor weidevogels speelt 

de waterstand een zeer belangrijke rol. Uit veel eerder gedaan onderzoek is gebleken dat de 

Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster een waterpeil prefereren van -0,80 meter ten opzichte 

van het maaiveld of hoger. Een lager waterpeil geeft aanwijzingen voor afnemende 

broeddichtheden. Bij een laag waterpeil is het belang van vochtige plekken zoals greppels, 

slootkanten of andere lagere plekken groter, die voor foerageermogelijkheden zorgen.77 

Hoewel veel weidevogels dus ook redelijk goed gedijen bij een lager waterpeil van rond de -

0,80 meter onder het maaiveld, zijn andere natte plekken dan een voorwaarde. Een wat hoger 

waterpeil tot aan zo’n 40 centimeter onder het maaiveld, in combinatie met een goed beheer, 

levert echter nog hogere dichtheden weidevogels op, met name van grutto’s.78 

Dat een hogere waterstand ten goede komt aan weidevogels, vindt zijn oorzaak in diverse 

punten. Een directe reden waarom weidevogels goed gedijen bij een hogere waterstand, vindt 

zijn oorzaak in de beschikbaarheid van voedsel. Een hoge waterstand betekent een hogere 

regenwormendichtheid en daarnaast een betere bereikbaarheid voor bijvoorbeeld de grutto 

die met zijn snavel in de grond moet kunnen om aan voedsel te komen. Wordt de grond droger 

door een lagere grondwaterstand, dan wordt ook de indringingsweerstand groter en wordt het 

voor weidevogels moeilijker om aan voedsel te komen.79 Weidevogelkuikens voeden zich juist 

met veelal ongewervelde dieren in de vegetatie en dus boven de grond. Op deze dieren heeft 

een hoge waterstand juist een negatief effect; een hogere waterstand zorgt voor minder 

ongewervelden in de vegetatie dan een lage waterstand. Daartegenover staat echter dat de 

‘prooien’ een stuk beter zichtbaar zijn door de vertraagde grasgroei, waarvoor een hoog 

waterpeil ook zorgt. Uit onderzoek komt dan ook naar voren dat een ideale grondwaterstand 

in de kuikenfase zo’n 25 tot 45 centimeter onder het maaiveld bedraagt.80 

  

 
73 Van Slochteren (2021), Van greppel tot drainagebuis. p. 63.  
74 Ibidem, p 82. 
75 Claassen (2009), Historisch overzicht van het peilbeheer van de Friese boezem. p. 22. 
76 Ibidem. 
77 Oosterveld (2006), Betekenis van waterpeil en bemesting voor weidevogels. p. 134. 
78 Communicatieproject Rijk Weidevogellandschap (2009), Weidevogels en peilbeheer. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
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Dat een hoog waterpeil de grasgroei vertraagt, is het andere positieve effect van een hoog 

waterpeil of weidevogels. Een relatief nat perceel is moeilijker bewerkbaar in het vroege 

voorjaar dan een droog perceel en de grasgroei komt er langzamer op gang.81 Tijdens het 

broedseizoen zorgt het er daarmee voor dat er vrij veel rust in het land is. Daarnaast zorgt het 

relatief korte gras na het uitkomen van de eieren ervoor dat de kuikens zich goed kunnen 

voortbewegen door de percelen.82 

Hoewel de precieze waterpeilen rond de jaren ’50, naast het boezempeil, helaas maar moeilijk 

te achterhalen zijn, is het duidelijk dat het waterpeil een stuk hoger was dan vandaag de dag. 

De Leonserpolder was één van de gebieden die werden bemaald en dus niet direct te maken 

had met de boezemwaterstand. 

Bemaling vond hier al voor de oorlog 

plaats. In 1935 werd hier een nieuw, 

elektrisch aangedreven, 

vijzelgemaal voor gebruikt, die 270 

hectare bemaalde.83 De waterstand 

werd hier bepaald op 0,30 meter 

boven het Fries Zomer Peil, oftewel 

-0,36 meter ten opzichte van NAP 

(zie afbeelding 17). Wetende dat het 

gebied zelf relatief laag lag, grotendeels tussen de 0 en 0,50 meter boven NAP, ging het hier 

om waterpeil van ongeveer een halve meter onder het maaiveld. Daarmee was het een ideaal 

biotoop voor weidevogels, die daarnaast ook nog eens gebruik konden maken van de vele 

oneffenheden en greppels in het landschap.  

  

 
81 Communicatieproject Rijk Weidevogellandschap (2009), Weidevogels en peilbeheer. 
82 Ibidem. 
83 Archief Tresoar, toegang 176, inventarisnummer 1165. 

Afbeelding 17). Uitsnede uit een waterschapsdocument voor de 
ingebruikname van een nieuw elektrisch gemaal in de 

Leonserpolder. Bron: Archief Tresoar, toegang 176, 
inventarisnummer 1165. 
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3.2. De ontwikkeling van de landbouw van de jaren ’50 tot en met de jaren ’70: jaren van 

grote verandering 

 

Waar tot de jaren 50 van de 20e eeuw de landbouw nauwelijks vooruit was gegaan, kwam 

het na de tweede wereldoorlog in een stroomversnelling terecht. In veel andere sectoren 

dan de landbouw zorgden diverse technologische ontwikkelingen er na de Tweede 

Wereldoorlog voor dat de arbeidsomstandigheden beter en beter werden en men meer 

en meer vrije tijd overhield. Het zware ‘handwerk’ in de landbouwsector in combinatie 

met de lagere lonen dan in andere sectoren zorgde voor een trek van arbeid bij de 

landbouw vandaan. Deze factoren tezamen zorgden voor meer drang naar innovaties in 

de landbouw, om het werk geleidelijk aan draaglijker te maken en daarnaast minder 

arbeidsintensief. 

 

Van melkerskrukje naar melkmachine en melktank 

Aan het begin van de jaren ’50 vond het melken nog plaats op de ‘idyllische’ manier van de 

boer die met het melkerskrukje naar de koe ging om koe voor koe te melken. Ondertussen 

waren in het begin van de 20e eeuw de eerste melkmachines ontwikkeld. Hoewel rond 1910 

de melkmachine al was uitgevonden (de eerste melkmachine werd in 1912 nota bene op een 

boerderij bij Jorwert gebruikt bij wijze van demonstratie)84, duurde het een tijd voordat de 

machines ook echt populair werden op Nederlandse boerderijen. Tot in de Tweede 

Wereldoorlog waren er problemen met de machines, met name door het ontbreken van kennis. 

Daarnaast speelde de kleinschaligheid van de Nederlandse melkveehouderijen ook een rol. 

Rond 1940 had een gemiddelde Nederlandse veehouderij meestal minder dan tien koeien en 

het kopen van een melkmachine was dan ook vaak een (te) dure investering.85 Na de Tweede 

Wereldoorlog en met name in de loop van de jaren vijftig kwam er echter een vernieuwde 

interesse in de melkmachine, die het mogelijk maakte om met minder arbeid nog steeds te 

kunnen melken. Door de schaarste van de arbeid in de landbouwsector kwam deze 

ontwikkeling als geroepen. Het in dienst nemen van melkers voor het zeer arbeidsintensieve 

melken met de hand werd immers moeilijker en moeilijker. Dat er sneller kon worden gemolken 

opende daarnaast deuren om de veestapel uit te breiden. De hernieuwde interesse in de 

melkmachine bleek definitief: de stijging van het aantal melkmachines was explosief te 

noemen van 4000 bedrijven in 1950 naar 39.000 in 1960 en 85.000 in 1970. Het percentage 

koeien dat machinaal werd gemolken nam in diezelfde twintig jaar toe van 5 tot 90%.86 Ook in 

de onderzoeksgebieden doet de melkmachine zijn intrede. Boeren kregen les in het gebruik 

van de melkmachine, zoals in 1950 in hotel Gerbens in Wommels.87 Toch bleef een gedeelte 

van de, met name kleinere, boerenbedrijven nog handmatig melken, getuige advertenties uit 

het begin van de jaren ’60 waarin werd gevraagd om ‘beste melkers’.88 Hoewel melkmachines 

langzamerhand de norm werden, leefde er onder sommige boeren ook nog sentiment over de 

snellere veranderingen die op het boerenbedrijf plaatsvonden. Men verlangde soms terug naar 

de rust in de stal en de melken ‘met een pepermuntje of prúmke achter de kiezen’.89 

 
84 Leeuwarder Courant, 21-12-1962. 
85 Priester (2000), Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf. p. 103.  
86 Ibidem, p. 103. 
87 Heerenveensche koerier 02-02-1950. 
88 Leeuwarder Courant, 05-03-1960. 
89 Leeuwarder Courant, 12-02-1966. 
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Niet alleen de 

manier van 

melken 

veranderde na 

de tweede 

wereldoorlog. 

Vanaf het 

einde van de 

jaren 60 

veranderde 

ook de manier 

waarop de 

melk werd 

opgeslagen 

drastisch. De 

melktank 

kwam op. 

Deze maakte 

het mogelijk 

om de melk 

langer op te 

slaan, enkele 

dagen, en 

daardoor was het niet meer nodig dat de melk iedere dag werd opgehaald. Langzamerhand 

verdwenen er daardoor melkfabrieken, zoals te zien in afbeelding 18. In de jaren 70 nam het 

aantal bedrijven in Nederland dat gebruik maakte van een melktank behoorlijk toe. Waar in 

1971 nog 4% van de melkveebedrijven melktanks gebruikte, lag dit in 1979 al op 53%. 

Specifiek voor Friesland nam het aantal toe van 6% in 1972 naar 50% in 1979. Het waren met 

name de grotere bedrijven die de overstap naar de melktank maakten. De melktanks waren 

geschikter voor de grotere bedrijven en net zoals bij de melkmachine was ook de melktank 

een aanzienlijke investering. Niet alleen de melktank zelf hoorde hierbij: ook de infrastructuur 

rondom de boerderij moest worden aangepast om het ophalen van de melk met een 

tankwagen mogelijk te maken.90 In de periode voor de ruilverkavelingen waren veel 

boerenerven en toegangswegen nog onverhard, waardoor een verbetering van de 

infrastructuur noodzaak was. De overheid en de zuivelindustrie stimuleerden de overgang naar 

melktanks met subsidies en drukte vanaf 1976 grote druk uit op kleinere boerenbedrijven om 

ook de overgang te maken of anders met hun bedrijf te stoppen. In zijn totaliteit zorgde de 

volledige overgang naar het systeem met melktanks voor verdere schaalvergroting, doordat 

het voor erg kleine boeren vrijwel onmogelijk werd om hun melk nog af te zetten bij de fabriek.91 

  

 
90 Bruurs & Wijnen (1981), De ontwikkeling van het tankmelken in Nederland. p. 14-15. 
91 Priester (2000), Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf. p. 113-115. 

Afbeelding 18). Melkfabrieken in de jaren na de oorlog in en om de onderzoeksgebieden, met 
daarachter de jaren van sluiting. 



40 
 

Van grupstal en vaste mest naar ligboxenstal en drijfmest 

Nu er niet meer met de hand werd gemolken maar steeds meer door middel van de 

melkmachine, moesten de koeien naar de melkmachine worden gebracht in plaats van de 

melker die naar de koeien ging. Omdat dit logistiek nogal een operatie was, werd er een 

melkmachine ontwikkeld die in het veld kon staan. In de jaren ‘60 kwam dit type melkmachine 

in Friesland in opkomst. Deze zogenaamde doorloopmelkstallen (afbeelding 19) waren in het 

veld verplaatsbaar en werden dus gebruikt in de periode dat de koeien buiten werden geweid. 

Deze stallen waren ook in de onderzoeksgebieden aanwezig. Zo waren er 

melkmachinewagens die in de zomer in het weiland konden staan aanwezig in Jorwert (1966)92 

en in Baard (1967).93 Deze wagens waren meestal geschikt voor iets minder dan twintig 

koeien. 

In de winterperiode 

stonden de koeien in 

deze tijd nog altijd in de 

grupstal, waar de 

melkmachine naar de 

koe toe werd gebracht. 

In 1973 waren nog 

90% van de 

melkveestallen in 

Nederland van het 

grupstaltype.94 Er 

waren echter in die tijd 

ook steeds meer 

bezwaren tegen de 

grupstallen, dat 

wederom te maken had 

met het tekort aan 

arbeidskrachten en de 

gestage groei van de 

veestapel. Men zag 

daarnaast dat in Nederland de snelheid van het melken per persoon per uur lager lag dan in 

het buitenland.95 

In de jaren ’50 kwam als alternatief voor de grupstal een nieuw type stal op dat werd 

geïntroduceerd vanuit Amerika; de open loopstal. Hoewel dit type stal sommige van de 

problemen oploste die er bestonden in de grupstal, werkte ook dit type stal niet optimaal. De 

voordelen van dit nieuwe type stal, dat koeien vrij in de stal konden rondlopen, werd uiteindelijk 

gevonden in een volgende ontwikkeling; de ligboxenstal, naar Engels voorbeeld. In deze stal 

konden de koeien vrij rondlopen, maar was er voor iedere koe een ‘ligbox’ aanwezig, waar de 

koe kon rusten en vreten. In dit type stal is er een vaste melkplaats aanwezig: de koe loopt 

hierbij dus naar de melkmachine.96 In de Leeuwarder Courant wordt voor het eerst gesproken 

over deze ‘geheel andere wegen van landbouw’ in 1969. Hierin wordt voorspeld dat de Friese 

stal wel eens ‘volledig zou kunnen veranderen’.97 Het bleek te kloppen. In de jaren 70 groeide 

 
92 Leeuwarder Courant, 19-03-1966. 
93 Leeuwarder Courant, 05-04-1967. 
94 Landbouw-economisch Instituut (1980), Landbouwcijfers 1980. p. 47. 
95 Born & Vriend (1961), Machinaal melken in binnen- en buitenland. p. 826. 
96 Van der Ham (2010), De ontwikkeling van nieuwe bedrijfssystemen in de melkveehouderij. p. 6-8.  
97 Leeuwarder Courant, 25-02-1969.   

Afbeelding 19). Doorloopmelkstal in Friesland aan het begin van de jaren ’60, zoals 
die vanaf die tijd ook in de onderzoeksgebeiden verschenen. Bron: J.D. de 

Jong/Fries Landbouwmuseum. 
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het aantal ligboxenstallen flink. In 1968 waren er van dit type stal nog maar 6 te vinden in heel 

Friesland, maar vanaf 1973 was er al 10% van de stallen van dit type.98 Vanaf de jaren ’70 

verschenen ook rondom Wommels ligboxenstallen.99 In 1981 waren er in Friesland 2600 

ligboxenstallen te vinden.100 De moderne stallen waren net als andere technologische 

ontwikkelingen zoals de melkmachine een flinke investering van tot wel 2000 gulden per 

koe.101 De door de overheid verstrekte subsidies zorgden voor een boost in de overgang naar 

de ligboxenstallen.102 Toch bleef ook de grupstal nog altijd populair, met name bij de kleinere 

boeren.103 In de Leeuwarder Courant in 1969 wordt dan ook al voorspeld dat ‘voor beslagen 

tot 30 koeien zal een groepstal waarschijnlijk nog wel de beste oplossing zijn’.104 De relatief 

kleine boerenbedrijven in het onderzoeksgebied Mantgum maakten maar mondjesmaat de 

overgang naar ligboxenstallen. Met name in het gebied rondom Mantgum zelf, Jorwert en in 

de Leonserpolder hielden vrijwel alle bedrijven vast aan de grupstal.105 Ten zuiden van 

Mantgum werden in de tweede helft van de jaren ’70 wel veel ligboxenstallen gebouwd, zo 

blijkt uit aankondigingen uit de Leeuwarder Courant uit deze periode.106 

De ligboxenstallen zorgden voor een flinke besparing van arbeid, waardoor de 

boerenbedrijven die op deze nieuwe stallen overgingen nog efficiënter konden werken.107 Een 

Friese boer verklaart in 1969 dat door de ligboxenstal hij in plaats van 10 nog maar 5,7 minuten 

werktijd nodig heeft per koe. Hij geeft daarna aan het gevoel te hebben ‘mee te moeten doen’ 

met deze ontwikkeling om zijn beroep als boer in de toekomst uit te kunnen oefenen.108 Dit 

gevoel hadden meer boeren in het gebied, waardoor boeren die niet wilden vergroten soms 

hun bedrijf verkochten aan grotere boeren.109 De hogere efficiënte van de bedrijfsvoering van 

boeren met ligboxenstallen zorgde er voor dat de schaalvergroting doorzette. 

Met het opkomen van de ligboxenstal veranderde ook de manier waarop mest werd 

opgevangen. Bij de grupstal werd de vaste mest (vermengd met stro) gescheiden van de urine 

(gier). Met de opkomst van de ligboxenstal werd de mest niet langer meer gescheiden. De 

vloer van de ligboxenstal bevat een soort spleten, waar de mest door kan vallen die vervolgens 

onder de stal kan worden opgevangen.110 De mest werd dus niet langer gescheiden en op 

deze manier ontstond zogenaamde ‘drijfmest’ De vaste stalmest, goed voor de 

bodemstructuur en het insectenleven, verdween op deze manier langzaamaan parallel met de 

opkomst van de ligboxenstallen. De drijfmest werd nog steeds altijd in de winter uitgereden, 

bovengronds. Door middel van een verdeelklep werd de vloeibare mest als het ware over het 

land gespoten. Ook in de onderzoeksgebieden was dit een veelgebruikte methode om mest 

uit te rijden.111 Deze mest had echter niet hetzelfde bodemverbeterende effect als de ruige 

mest. Voor de weidevogels was deze ontwikkeling echter nog niet direct verkeerd. Nog steeds 

zorgde de mesttoediening voor insecten en dus voedsel. Van verstoring tijdens het 

broedseizoen was geen sprake omdat de mest vrijwel altijd in de winter werd uitgereden. Wel 

 
98 Terpstra (1977), Honderd jaar Friese Landbouw. p. 352. 
99 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
100 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 44. 
101 Leeuwarder Courant, 20-12-1968. 
102 Welink (2019), 1971: ligbox verving grup.   
103 Priester (2000), Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf. p 109-112. 
104 Leeuwarder Courant, 25-02-1969.  
105 Interview Germ en Teuni de Boer, 28 februari 2022. 
106 Onder meer: Leeuwarder Courant, 24-05-1977. 
107 Van der Ham (2010), De ontwikkeling van nieuwe bedrijfssystemen in de melkveehouderij. p. 9-10. 
108 Leeuwarder Courant, 15-12-1969. 
109 Leeuwarder Courant, 02-04-1977 
110 Onrust (2017), Earth, worms and birds. p. 11. 
111 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
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was bij het bovengronds uitrijden van drijfmest de ammoniakuitstoot enorm hoog, waardoor dit 

schadelijk was voor het milieu.112 De gift van drijfmest zorgde voor een snellere groei van het 

gras vroeg in het seizoen. Het gras was daardoor langer in de periode dat kuikens zich een 

weg door het gras moesten banen om hun voedsel bij elkaar te scharrelen.113 Toch verdween 

niet alle vaste mest uit het landschap. Tot diep in de jaren ’70 werd er nog mest uitgereden op 

de ouderwetse manier, dat bovendien steeds sneller kon gaan doordat er kranen kwamen om 

de mest op de wagens te laden, in plaats van dat dit met kruiwagens moest gebeuren. 

Daarnaast kon de mestwagen voortaan door trekkers worden getrokken in plaats van paarden. 

Men was daardoor in plaats van een week nog maar een dag bezig.114  

Inkuilen in plaats van hooien, maaien tijdens het broedseizoen 

Een belangrijk onderdeel van de melkveehouderij is uiteraard het oogsten van de gewassen 

die als voer voor het vee dienen. Vlak na de oorlog was het hooien nog veruit de belangrijkste 

methode voor het binnenhalen van het veevoer. Door de vele ontwikkelingen die tot 

schaalvergroting leidden, groeide ook de behoefte om meer voer binnen te halen. Na de oorlog 

kwam de techniek van het ‘inkuilen’ op. In Friesland nam name in de jaren ’70 het gebruik van 

kunstmest flink toe, onder andere door verbeterde voorlichting door bijvoorbeeld 

landbouwverenigingen.115 Door deze toenemende kunstmestgift, met name stikstof, 

vervroegde langzamerhand de eerste maaidatum van het gras waardoor de hooiperiode niet 

in de traditionele hooimaand juli of in juni viel. Eerst werd er nog voorgeweid om de maaidatum 

in de geschikte hooimaanden te laten vallen. Toch viel de eerste maaidatum steeds minder in 

de periode met het meest geschikte weer om te drogen. Doordat de oogstperiode meer in 

nattere en koudere periodes begon te vallen, werd het problematischer om de oogst droog 

binnen te halen, met daarbij een stijgend risico op hooibroei tot gevolg.116  

Al aan het einde van de jaren ’50 werd er in sommige gevallen gras ingekuild, ook in de 

onderzoeksgebieden. Niet langer werd er dan één keer per jaar gemaaid voor hooi, maar was 

er sprake van meerdere sneden. Het gras werd, vrijwel ongedroogd, in ronde kuilbulten 

opgeslagen, die eerst nog werden afgedekt met grond en later vaak met kunstmestzakken. 

Vanaf het einde van de jaren ’50 werd ook het landbouwplastic verder ontwikkeld, waardoor 

het afdekken van de kuilbult in de loop van de jaren ’60 steeds optimaler werd. 117 De ronde 

kuilbulten werden in de jaren ’60 rondom Wommels vervangen door rijkuilbulten, waarbij de 

kuil werd ingereden door een paard of een trekker.118 

Nog later kwam met name de methode van het ‘voordroogkuilen’ op en dit werd dan ook een 

wijdverspreide methode.119 Hierbij wordt het gras na enkele dagen van intensief drogen (door 

te schudden of eerst nog op ruiters te tassen) luchtdicht verpakt, bijvoorbeeld in de kuilbult of 

later ook door balen te verpakken in landbouwplastic, dat immers sterk werd ontwikkeld in de 

jaren ’60. In de jaren ’60 werd in ieder geval in de onderzoeksgebieden ook gekuild. Uit 

verkoopadvertenties van boerenboelgoederen in Jorwert (1966) en Spannum (1967) wordt 

gesproken over te koop aangeboden kuil.120 Door de vervanging van het hooien door het 

 
112 Talsma (2019), Mestinjectie schaadt worm en weidevogel. 
113 Vogelbescherming (s.d.), Factsheet bemesting en bodemkwaliteit. 
114 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
115 Ibidem.  
116 Van der Molen (1983), Geschiedenis van de Friese landbouw 1945-1980. p. 74. 
117 Priester (2000), Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf. p. 122-123 & interview Joris Viëtor, 19 
januari 2022. 
118 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022. 
119 Van Dijk (1995), Voederwinning, conservering en bewaring. p. 17. & Welink (2018), 1983: Kuilgras uithalen in 
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120 Leeuwarder Courant, 19-03-1966 & Leeuwarder Courant, 19-04-1967.  
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inkuilen werd het mogelijk om vaker dan eens per jaar te maaien op hooiland dat voorheen 

slechts één keer werd gemaaid. Dit was niet alleen een mogelijkheid maar veel boeren voelden 

zich ook meer en meer genoodzaakt om dit te doen, omdat hun veestapel moest groeien om 

de algehele ontwikkeling bij te houden. In de jaren ’60 en ’70 werd vaak eind mei gemaaid, 

waarna het vee de hele zomer buiten liep. Aan het einde van het seizoen werd er dan vaak 

nog een keer gemaaid, waardoor er uiteindelijk vaak 1,5 sneden van het land af werden 

gehaald.121  

Waar in 1961 in Friesland nog 49 procent van het gemaaide gras werd gehooid en 45 procent 

werd ingekuild, was deze verdeling in 1975 36% om 52% en in 1979 zelfs 11% om 65%. In 

deze tijd nam ondertussen ook het stalvoeren en het grasdrogen een vlucht. Duidelijk is dat 

het hooien langzamerhand uit het beeld verdween.122 

Het moge duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen implicaties hadden voor de weidevogels. Niet 

langer was het overgrote deel van het land hooiland dat maar één keer werd gemaaid, laat in 

het seizoen. Meer en meer grasland werd in mei al gemaaid, waardoor weidevogels minder 

lang ongestoord konden broeden. Een ingezonden stuk bij de BFVW, de overkoepelende 

vogelwachtorganisatie, uit het begin van de jaren ’60 geeft aan dat er in de eerste helft van 

mei al flink wat gras in Friesland is ingekuild. In de tweede helft van mei is daarnaast al een 

groot deel van het hooiland gemaaid!123 De capaciteit van de machines, met name bij het 

inkuilen, stond het nog niet toe om al het gras in één keer te maaien. Vaak werd er bijvoorbeeld 

7 à 8 hectare per keer gemaaid, totdat men aan de volgende kuilbult toe was.124 Kuikens 

kregen daardoor nog altijd de kans om elders dekking te zoeken. 

Toch groeide de kans dat legsels werden uitgemaaid of verstoord door de maaiactiviteiten. In 

jaarverslagen van de Vogelwacht Wommels wordt in het jaarverslag van 1953 al voor het eerst 

melding gemaakt van het vroege maaien. ‘De kommisjes ynsteld op de jiergearkomste hawwe 

mei de boeren preat om mei to wurkjen bij it bitide meanen. It resultaet moat ôfwachte 

wurde.’125 Door de vogelwacht werd in deze tijd de naar voren verschuivende maaidatum dus 

al als een bedreiging ervaren. De broedresultaten worden zelfs direct gelinkt aan de 

maaidatum. Zo wordt in 1965 gemeld dat de broedresultaten gunstig waren, ‘ook al omdat de 

boeren niet vroeg begonnen te maaien’.126 

  

 
121 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
122 Van der Molen (1983), Geschiedenis van de Friese landbouw 1945-1980. p. 75. 
123 Ibidem, p. 29. 
124 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
125 ‘De commissies ingesteld op de jaarbijeenkomst hebben met de boeren gepraat om mee te werken bij het 
vroege maaien. Het resultaat moet afgewacht worden.’ Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1954. 
126 Jaarverslag Vogelwacht Wommels 1965. 
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Van paard naar trekker en van maaibalk naar cyclomaaier 

Dat het maaien een steeds grotere bedreiging vormde voor de weidevogels, lag niet alleen 

aan het tijdstip van maaien. Waar tot en met de tweede wereldoorlog trekkers nog nauwelijks 

op grote schaal in Nederland waren geïntroduceerd, schoot de implementatie van deze 

landbouwmachine vanaf de jaren na de oorlog en met name de jaren ‘50 de lucht in, niet in de 

laatste plaats vanwege de Marshall-hulp.127 Vanaf deze jaren werden de trekkers ook vele 

malen beter en vernuftiger dan in de jaren ervoor. Ontwikkelingen zoals de aftakas, 

hefinrichting en de luchtband in plaats van ijzeren wielen, zorgden ervoor dat de machines 

geschikter werden voor Nederlandse boerenbedrijven. Met name de luchtband was een 

ontwikkeling die goed uitkwam voor veel Nederlandse boeren met slecht verkavelde bedrijven. 

Verder maakten deze wielen het mogelijk sneller te rijden en daarom ook meer werk in minder 

tijd te verzetten. 

Vanaf de jaren ’60 kwam de implementatie van trekkers al helemaal in een stroomversnelling, 

ook in de onderzoeksgebieden.128 Veel bedrijven kochten in dit decennium hun eerste trekkers, 

kleinere of late bedrijven soms in het begin van de jaren ’70. De familie Nijdam onder Wommels 

kocht in 1965 hun eerste trekker, een Ferguson 35. Dit was ‘zeker niet vroeg’ in de omgeving 

rondom Wommels.129 Tussen 1950 en 1970 steeg het aantal trekkers in Nederland van 18.000 

naar maar liefst 135.000. In dezelfde tijd nam het aantal paarden enorm af. Het paard werd 

vervangen door de trekker.130 Waar in de jaren ’60 nog in veel boerenboelgoedadvertenties uit 

de onderzoeksgebieden wordt gesproken over werkpaarden, doet in de jaren ’70 de trekker 

zijn intrede, zoals in Fûns.131 Dat sommige boeren zelf geen trekker hadden, betekende niet 

per se dat er geen werk door trekkers werd uitgevoerd. In de jaren ’60 waren er namelijk ook 

al loonbedrijven die bijvoorbeeld bij boeren kwamen maaien of hielpen bij het uitrijden van de 

mest. Een bekend loonbedrijf in de omgeving van Wommels was, en is, bijvoorbeeld Okkema 

uit Easterein.132 

Ook het maaien werd gemechaniseerd. Lang werd het maaien van het gras gedaan door 

middel van de maaibalk, die als het ware werkt met behulp van ‘scharen’. De maaibalk werd 

in het begin nog getrokken door paarden, 

maar meer en meer ook door trekkers. 

Heel snel kon er echter met de maaibalk 

niet worden gemaaid en daarnaast was 

er nog altijd het risico op verstopping; ook 

wanneer ze door trekkers werden 

getrokken. 

Vanaf 1965 kwam er een alternatief op 

de markt, de zogenaamde ‘cyclomaaier’ 

of ‘cirkelmaaier’. Dit type maaimachine 

werkt niet met scharen maar met snel 

roterende messen waardoor men sneller 

en met minder kans op verstopping kon 

maaien. Vanaf het moment dat de 

cirkelmaaier op de markt kwam, stapten 
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129 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
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131 Leeuwarder Courant, 09-04-1977.  
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veel boeren over van de maaibalk naar deze nieuwe manier van maaien. Ook bij de familie 

Nijdam werd in de jaren ’60 al met de cirkelmaaier gemaaid.133 Dit zorgde uiteindelijk voor een 

enorme tijdsbesparing in vergelijking met enkele tientallen jaren eerder. Het maaien met de 

maaibalk getrokken door twee paarden werd geschat op vier manuren per hectare; met de 

cirkelmaaier was dit nog maar 1,2.134 Naast het maaien kwamen er machines op de markt die 

het schudden van het gras vergemakkelijkten, zoals snelhooiers, trommelschudders en 

harkkeerders. Een gedeelte van deze machines was eerst al beschikbaar voor paarden maar 

werden later geoptimaliseerd voor het gebruik van trekkers, zoals de ‘hooimestschudder’ van 

het type Eureka (afbeelding 20), die in meerdere boerenboelgoedadvertenties uit de 

onderzoeksgebieden wordt genoemd aan het einde van de jaren ’60.135 Dit was een 

trommelschudder die kon worden gebruikt voor het schudden van zowel hooi als mest op het 

land, in het begin vooral getrokken door paarden.136 De opraapwagen zorgde ondertussen 

voor een snellere manier van het binnenhalen van het gras.137 

Meer verstoring en risico’s, nestbescherming als redding 

De nieuwe machines betekenden een andere kijk op het tot 

dan toe zo veelvoorkomende inegale, natte greppelland. ‘De 

finne (…), dêr siet in âlderwetske greppel yn. Wat ha ik die altiid 

ferwinske. Want krigest in trekker en dan wie it in probleem. 

Snút dr yn, meanmachine, it heakke allegear, (…) dêr is myn 

eerste dwarsgreppel eigenlijk wêr’t wy lêst fan hienen.’138 Al 

met paarden begonnen greppels een belemmering te vormen, 

maar met trekkers werd het probleem groter. Ook 

opraaapwagens hadden problemen met inegaliteit in het land: 

‘die gong dr oerhinne, de pick-up pakte dat net’.139 Daarnaast 

werden op de plaatsen waar voorheen de greppel in de sloot 

uitkwam, vanaf de jaren ‘60 dammen aangelegd. Pijpjes 

eronder zorgden voor de afwatering van de greppel in de sloot. 

Op deze manier konden machines om een perceel heen rijden 

zonder door een greppel heen te hoeven.140 

Ondanks de belemmering van het landschap, kon er over het 

algemeen sneller worden gemaaid, waardoor het maaien een 

grotere bedreiging werd voor de weidevogels. Door de grotere 

capaciteit kon er meer gras in één keer worden gemaaid, in 

een hoger tempo. De uitwijkmogelijkheden voor 

weidevogelkuikens werden beperkter en de kans dat nesten 

werden uitgemaaid groeide ook. De maaier had immers door 
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137 Priester (2000), Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf. p. 91. & Van der Molen (1983), 
Geschiedenis van de Friese landbouw 1945-1980. p. 119 & 122. 
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het hogere tempo steeds minder zicht op waar nesten zich bevonden. 

De vogelwachten bekommerden zich over de weidevogelnesten. Na de periode van het 

eierzoeken werden nestbeschermers geplaatst bij de nesten in percelen waarin vee liep, om 

de nesten te beschermen tegen vertrapping (afbeelding 21). In 1960  kocht de vogelwacht 

Wommels nestbeschermers aan.141 Met de komst van de cirkelmaaier moest er echter ook 

zorg worden besteed aan nesten in percelen die niet werden beweid. Door de vervroegende 

maaidatum en het hogere maaitempo konden boeren lang niet meer altijd op tijd de nesten 

zien om er omheen te maaien. De vogelwachten sprongen hier op in door stokjes te plaatsen 

bij de nesten, waardoor de boer zag waar hij omheen moest maaien. Al aan het einde van de 

jaren ’50 werden deze stokjes geplaatst, vanaf het moment dat grasland bemest werd met 

kunstmest. ‘Mei us hjoeddeiske greidekultuer leit der om distiid al hiel hwat stikstof oer it lân 

en heel maeije binne der al in heap boeren folop oan ‘it meanen. Hat men dan gjin minsken, 

dy’t der om tinke, dan giet alles kapot.’142 In 1957 schrijft de Vogelwacht Wommels: ‘Het 

uitzetten der stokken bij de nesten van de broedende vogels is naar ik meen zeker een 

beloning geworden voor hen die dit met toewijding verzorgd hebben, en zijn zeker veel 

broedsels tot hun recht gekomen.’143 

Groeiende bedrijfsgrootte 

Ligboxenstallen, nieuwe voermethoden en technologische vooruitgang van onder andere de 

maaimachines leidden samen tot een verdergaande schaalvergroting. Voor de kleinste 

bedrijven werd het steeds moeilijker om stand te houden, bijvoorbeeld door de genoemde 

grote investeringen. Tussen 1945 en 1980 daalde het totaal aantal boerenbedrijven in 

Friesland met meer dan twee-derde. Voor de bedrijven in de weidegebieden geldt een 

halvering.144 Het aantal stuks vee per bedrijf veranderde ondertussen ook. Bedrijven met meer 

dan 100 koeien waren in de jaren ’60 nog niet aan de orde, maar aan het eind van de jaren 

’70 wel degelijk. Bedrijven van minder dan 30 koeien waren van veelvoorkomend in 1964 

(84%) naar een stuk zeldzamer in 1981 gegaan (25%). De gemiddelde bedrijfsgrootte in het 

Friese kleiweidegebied ging van 12,1 hectare in 1945 naar 22,5 hectare in 1975. 

Ook in het gebied van de ruilverkaveling Wommels, waaronder ook het onderzoeksgebied van 

Wommels valt, groeide de bedrijfsgrootte snel. Waar in 1972 30% van de bedrijven meer dan 

40 melkkoeien had, was dat in 1978 al 60%.145 Op dergelijke bedrijven is het aannemelijk dat 

er in ieder geval ligboxenstallen aanwezig waren en dat er werd gekuild. 

De eerste landverbeteringen 

Door de mechanisatie en schaalvergroting werden er langzamerhand meer eisen gesteld aan 

de graslandpercelen. Zoals genoemd werden greppels lastiger naar mate er meer met 

machines werd gewerkt. Met name een egale grasmat was daarom belangrijk voor het efficiënt 

kunnen maaien en het oprapen van het gras met een opraapwagen. Verder moesten de 

percelen niet te nat zijn omdat er steeds zwaarder wordende machines steeds vroeger in het 

seizoen het land op moesten kunnen. Ook moest het gras het hele jaar door kunnen groeien 

en moest de grasgroei al vroeg in het seizoen kunnen beginnen. Niet langer was immers één 

keer hooien genoeg; er moest meerdere keren per jaar kunnen worden gekuild.146 

 
141 Jaarverslag Vogelwacht Wommels 1960. 
142 Leeuwarder Courant, 29-03-1958. 
143 Jaarverslag Vogelwacht Wommels 1957. 
144 Van der Molen (1983), Geschiedenis van de Friese landbouw 1945-1980. p. 42. 
145 Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Wommels (1982), Voorontwerp ruilverkaveling "Wommels". p. 6. 
146 Van der Molen (1983), Geschiedenis van de Friese landbouw 1945-1980. p. 82. 
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Vaak werd het grasland zelf bewerkt om de kwaliteit van de zode te verbeteren. Zo werd er 

bijvoorbeeld geploegd met de schalterploeg of gefreesd om de kwaliteit van de graszode te 

verbeteren en de productie te verhogen. Hierbij werd het permanente grasland dus 

doorbroken. In en rondom het onderzoeksgebied Wommels werd in de jaren ’50 

geëxperimenteerd met diepploegen en drainage. Met name in de omgeving van Kubaard zaten 

enkele vooruitstrevende boeren die zich ook al met zaken als diepploegen bezighielden.147 

Een boer die veel naar voren komt is boer Feite Klijnstra, die zelfs één van de hoofdrolspelers 

was in een documentaire over de vooruitgang na de oorlog (‘De lotgevallen van koe Meibloem 

Tops, uitgezonden in 1995).148 Zijn boerderij bevond zich tussen Wommels en Kubaard in, in 

feite dichterbij Wommels dan bij Kubaard. Hij was de eerste in de omgeving die effectief melkte 

met een melkmachine en promoot al in 1969 de ligboxenstal.149 Zijn boerderij diende in ieder 

geval vanaf 1966 als proefboerderij van het uitvoeren van proeven met diepploegen en 

drainage. Het diepploegen had als doel de kalkloze kniplaag te doorbreken en de grond 

eronder boven te halen. De drainage vond eerst nog plaats met takkenbossen maar later bij 

wijze van proeven ook met plastic buizen.150 Sommige boeren draineerden al in de jaren na 

de oorlog hun meest natte percelen, of lieten deze draineren. Vanuit de D.U.W., Dienst 

Uitvoering Werken, werd op sommige percelen grondverbetering of drainage uitgevoerd, 

zogenaamde ‘boerenwerken’.151 Ook in de omgeving van Wommels vonden zulke 

werkverschaffingsprojecten plaats. Zo zorgden ze bijvoorbeeld voor drainage van het 

sportveld in Easterein.152 Ook bij de familie Nijdam werden in het kader van de 

werkverschaffing enkele hoekjes land gedraineerd door middel van stenen pijpjes.153 

Drainage en peilverlagingen 

De waterstand van het Friese boezemwater schommelde jarenlang sterk, maar vanaf de jaren 

’60 werden de pieken een stuk minder hoog. Dit kwam onder andere door de in gebruik name 

van het Hooglandgemaal, dat het mogelijk maakte om in de winter tijdens natte perioden flinke 

hoeveelheden water weg te pompen.154 Door het wegvallen van het pieken van de 

waterstanden in de winter werd drainage van percelen meer en meer mogelijk.155 In de jaren 

’50 werd dus een overgang gemaakt van handmatige drainagemethoden naar mechanische 

methoden.156 Al voor de ruilverkavelingen werd er op veel plekken, vaak toch ook nog 

handmatig, drainage aangelegd. Dit gebeurde weliswaar al in de jaren na de oorlog, maar 

vaak nog op kleine schaal en op de meest natte en ongunstig gelegen percelen Zoals gezegd 

begon dit met pijpjes onder de dammen door, waar voorheen de greppels doorliepen tot aan 

de sloot. Soms werd de molploeg gebruikt om de grond open te scheuren, in combinatie met 

greppels.. Omdat deze manier van draineren het beste standhoudt bij zware kleigrond, was 

 
147 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
148 Leeuwarder Courant, 17-01-1995 &  en Tvenradiodb (s.d.), Na de oorlog.  
149 Friese Koerier, 24-01-1969.  
150 Leeuwarder Courant, 16-10-1953 & Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (1966), Lijst van proeven en 
proefbedrijven van rijkslandbouwconsulenten, instituten en andere instellingen. 
151 Cuppen (2003), De positie van de D.U.W.-arbeider in de Werkloosheidswet. p. 3. & Nationaal archief (1992), 
Inventaris van het archief van de Cultuurtechnische Dienst en de Centrale Cultuurtechnische Commissie, (1872) 
1924-1954 (1963). p. 15. 
152 Hiemstra (2019), Snypsnaren: De Donia’s. 
153 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
154 Wetterskip Fryslân (2022), Ontwerp revisiepeilbesluit Friese Boezem. p. 40 & 41.  
155 Ibidem, p. 82-85. 
156 Priester (2000), De cultuurtechnische verbouwing van Nederland. Bodemverbetering en waterbeheersing. p. 
43. 
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de methode relatief geschikt voor het grootste gedeelte van beide onderzoeksgebieden.157 

Toch was dit ook niet ideaal omdat de scheuren, de ‘mollengangen’, snel weer dichtslibten.158 

Hoewel de watersituatie verbeterde, was het nog altijd niet optimaal voor de landbouw. In de 

voorbereidende documenten voor de ruilverkaveling Wommels wordt vermeld dat de 

watersituatie vaak nog te wensen over laat. De verbetering van de waterbeheersing was dan 

ook het belangrijkste punt voor de ruilverkaveling. Het eens worden over een geschikt nieuw 

waterbeheersingsplan had nogal al wat voeten in de aarde en was één van de oorzaken van 

de vertraging van de ruilverkaveling.159  

In onderzoeksgebied Wommels waren in de tijd voor de ruilverkavelingen de gebruikers en 

eigenaren van land zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van pompen, gemalen, molens 

en andere waterstaatkundige werken. Het gebied was vrijwel volledig verdeeld in particuliere 

polders. Boeren waren daardoor als het ware zelf baas over het waterpeil in ‘hun’ polder. De 

familie Nijdam had bijvoorbeeld een eigen gemaaltje, die de bemaling verzorgde voor hun 

percelen en de percelen van enkele van hun boeren. Het gebied bestond uit zo’n 400 

hectare.160 Soms vroegen boeren om te mogen worden aangesloten op de bemaling van 

nabijgelegen particuliere polders. Ook bij de polder die wel onder leiding stond van een 

waterschap, namelijk de Tjaard van Aylvapolder, gebeurde dit geregeld. Boeren die graag 

drainage mogelijk wilden maken, probeerden met aansluiting op een nabij gelegen gemaal 

een laag genoeg waterpeil te realiseren rondom hun landerijen.161 Dat er zoveel particuliere 

polders bestonden, zorgde echter ook voor een grote variatie aan waterpeilen en daardoor 

ook in het grondwaterpeil. Daarnaast liet het onderhoud van de waterstaatkundige werken 

vaak te wensen over. ‘En wie it in keer heeg (wetter) dan wie dr net iens sa bot oer klage, want 

it wie us eigen gemaal en kosse net folle.’162 Toch had een hoge waterstand wel terugkerende 

problemen tot gevolg. De vaak hoge waterstanden in de winter zorgde in het vroege voorjaar 

voor vertrapping van de zode op percelen waarop vee liep, een lage draagkracht voor 

machines en belemmerde de snelle grasgroei vroeg in het seizoen.163 Het belemmerde 

daarnaast een goede vorm van drainage, waardoor greppels onmisbaar bleven voor het 

afwateren. Die greppels werden juist weer steeds onwenselijker op moderne 

boerenbedrijven…164 

Eén van de waterschappen die in het onderzoeksgebied bestonden was die van de Tjaard van 

Aylvapolder. Hier werd bijvoorbeeld in 1959 geklaagd over hoge waterstanden ‘waardoor 

verschillende werkzaamheden op het land niet tijdig konden worden verricht’.165 Als oplossing 

werd een dieselmotor in de molen geplaatst voor de momenten dat er niet genoeg wind was. 

Uit latere documenten blijkt dat er ook in onderzoeksgebied Mantgum peilverlagingen hebben 

plaatsgevonden, maar precieze data en peilen zijn helaas moeilijk te achterhalen. Hier liggen 

in tegenstelling tot het onderzoeksgebied Wommels wel veel polders die door de 

waterschappen werden beheerd.  

  

 
157 Van Slochteren (2021), Van greppel tot drainagebuis. p. 56 & 57. 
158 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
159 Boersma & Bokma (2002), "In goede set" : ruilverkaveling Wommels. p. 21. 
160 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
161 Archief Tresoar, toegang 382, inventarisnummer 1172. 
162 Ibidem. 
163 Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Wommels (1982), Voorontwerp ruilverkaveling "Wommels". p. 8. 
164 Boersma & Bokma (2002), "In goede set" : ruilverkaveling Wommels. p. 22. 
165 Archief Tresoar, toegang 382, inventarisnummer 1175. 
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Implicaties van landverbeteringen en de watersituatie voor de weidevogels 

Zoals al eerder uitgelegd, is een hoge waterstand gunstig voor weidevogels. Dat er in het 

gebied van Wommels enkele vooruitstrevende boeren zaten die bezig waren met 

landverbetering en drainage, zal voor de weidevogels nadelig hebben uitgepakt. Greppels 

zullen er in een vroeg stadium zijn verdwenen en door experimenten met drainage zal ook de 

waterstand naar beneden zijn gegaan door een suboptimaal peil voor de weidevogels. Veel 

particuliere polders hadden echter nog steeds een voor de landbouw nadelig waterpeil, wat 

voor weidevogels juist positief zal zijn geweest. Het feit dat er vaak werkzaamheden niet op 

tijd konden worden verricht, heeft rust voor de weidevogels in deze gebieden betekend. 

Daarnaast heeft de hoge waterstand vermoedelijk ook gezorgd voor een vertraagde grasgroei. 

Voor het gebied van Mantgum is niet bekend in hoeverre peilverlagingen zijn doorgevoerd, 

maar in latere paragrafen zal blijken dat de waterstand nog altijd vrij hoog was in dit gebied. 

Hier zullen weidevogels in deze periode weinig last hebben ondervonden van peilverlagingen 

of landverbetering.  
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3.3. De ontwikkeling van de landbouw van de jaren ’70 tot en met de jaren ’90: de 

ontwikkeling zet door 

 

In de na-oorlogse decennia was de landbouw enorm veranderd. Steeds meer machines 

maakten het boerenwerk makkelijker, efficiënter en minder arbeidsintensief. De 

gemiddelde arbeidsbezetting was tussen 1967 en 1978 af van 1,6 tot 1,3 arbeidskrachten 

per bedrijf.166 Dit zorgde voor intensivering en schaalvergroting: er kon met dezelfde 

inspanning meer worden geproduceerd. Daarnaast zorgde deze ontwikkelingen voor 

nieuwe dilemma’s. Onvlakke, kleine percelen pasten steeds minder in de 

bedrijfsvoering. Hooiland verdween en het kuilen en machines vereisten meer en meer 

ontwatering. De zoektocht naar meer mechanisatie, intensivering en schaalvergroting 

zette in de decennia erna onverminderd door, al bleek er ook een keerzijde aan de focus 

op productie te zitten. 

 

Het melkquotum 

Door de stijging van de productie in de jaren na de oorlog, ontstond een probleem. 

Langzamerhand werden er te veel melkproducten geproduceerd. Zo ontstonden de 

zogenaamde ‘boterbergen en melkplassen’.167 Als reactie hierop werd het melkquotum 

ingevoerd; een beleidsontwikkeling die een grote stempel heeft gedrukt op de veehouderij 

vanaf de jaren ’80. Het quotum werd in 1984 ingevoerd en betekende dat iedere boer nog 

maar een bepaald aantal kilo melk per jaar mocht produceren. Wanneer een boer wilde 

uitbreiden moest er worden geïnvesteerd in meer productierecht. Produceerde een boer meer 

dan zijn productierecht toestond, dan moest er ‘superheffing’ worden betaald; een soort boete 

voor het teveel produceren. 

Vanzelfsprekend had dit melkquotum gevolgen voor het boerenbedrijf. Zo beïnvloedde het 

quotum de efficiëntie. Omdat boeren vastzaten aan een maximale productie, werd het de kunst 

om met zo veel mogelijk efficiënte dit quotum te bereiken. Zo werd er bijvoorbeeld ingezet op 

een zo efficiënt mogelijk dieet voor de koeien om de productie van melk per koe te 

maximaliseren. Deze ontwikkelingen stimuleerden de innovatie verder. Het aantal melkkoeien 

nam na de invoering van het melkquotum niet langer toe.168 In het gebied van de 

ruilverkaveling Baarderadeel, met daarin het onderzoeksgebied Mantgum, nam het aantal 

‘groot-vee-eenheden’ van melkveehouderijbedrijven met ligboxenstallen tussen 1986 en 1993 

af van 2,7 naar 2,3 per hectare. In plaats hiervan kwamen er wel meer vee bij niet-

melkveebedrijven, bijvoorbeeld vleeskoeien.169 

  

 
166 Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Wommels (2002), Voorontwerp ruilverkaveling "Wommels". p. 6. 
167 Hadders (2015), Afschaffing melkquotum, het einde van een tijdperk. & Van der Horst (2015), Melkquotum 
heeft veel gebracht en veel gekost. 
168 CBS (2015), Meer melkvee, forse toename melkproductie.  
169 Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Baarderadeel (1993), Voorontwerp-plan Ruilverkaveling 
Baarderadeel. p. 14. 
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Van Hollands zwartbont naar Holstein-Friesian 

Vanaf de jaren ’70 veranderde ook het meest gangbare koeienras op de Nederlandse 

boerenbedrijven. In het begin van de jaren ’70 werden er namelijk proeven uitgevoerd met 

kruisingen met Amerikaanse koeienrassen, met als doel een ‘zo hoog mogelijke melkproductie 

te krijgen met een zo klein mogelijke veestapel’.170 Het nieuwe koeienras, Holstein-Friesian, 

was gefokt op eigenschappen die ideaal waren voor de productie in de nieuwe ligboxenstallen. 

Daarnaast waren de uiers beter geschikt voor de melkmachines, die hun weg hadden 

gevonden op Nederlandse boerenbedrijven. Wellicht het belangrijkste was nog wel dat met 

name de melkproductie per koe een stuk hoger was bij dit nieuwe ras. In combinatie met het 

melkquotum kwam dit uiteraard goed uit. Vrijwel de gehele Nederlandse veestapel werd in de 

jaren ’80 vervangen door het nieuwe ras. In 1975 was 0,7% van de veestapel van het 

Holsteinras, in 1995 95%.171 

Melkrobot en andere machines  

Een belangrijke ontwikkeling die het arbeidsleven van de boer verder veranderde, was de 

uitvinding van de melkrobot. De eerst melkrobot werd uitgevonden in Friesland in 1984, maar 

het duurde nog tot 1992 totdat de eerste melkrobot ook echt op de markt werd gebracht.172 

Hoewel de nieuwe ontwikkeling in het begin nog veel technische mankementen bevat, zorgt 

de machine voor een verdere verlichting van de arbeid van de boer en voor een verder 

stijgende melkproductie.173 Toch schoot de verkoop in de jaren 90 nog niet erg op, met in 2000 

nog altijd maar zo’n 400 melkrobots in totaal.174 Desondanks was het wederom een belangrijke 

innovatie die de productie per koe kon verhogen. 

Ook buiten de stal zette de mechanisatie door. Machines zoals de veldhakselaar en de 

grootpakpers werden door- en doorontwikkeld en kregen een steeds grotere capaciteit.175 

Maaien ging sneller en er kon steeds meer gras op een dag binnen worden gehaald om in te 

kuilen. Werden in de jaren ’70 vaak nog maar enkele hectares gras in één keer gemaaid, aan 

het eind van de 20e eeuw werden vaak heel wat hectares per dag gemaaid. Voor de 

weidevogels betekende het een enorme bedreiging. Werden nesten niet gemarkeerd of 

beschermd, dan was het vrijwel onmogelijk voor de boer om op tijd een nest te zien en er 

omheen te maaien. Wanneer meerdere hectares tegelijk waren gemaaid, moesten kuikens 

hun weg vinden in een grote kale vlakte, of een aanzienlijke afstand afleggen om een perceel 

te vinden met ongemaaid gras. Werden nesten beschermd door een klein blok gras te laten 

staan, dan werden dit als het ware eilandjes, die ook de predatoren goed konden vinden.176  

  

 
170 Nieuwsblad van het Noorden, 20-11-1972. 
171 Andere Tijden (2012), De laatste Friese Koe. & Koe-info (2021), Holstein-Friesians. 
172 Oppewal (2011). Robotisering is nog maar net begonnen. & Leeuwarder Courant, 01-12-1984. 
173 Groen Kennisnet (2020), Veertig jaar melkrobots.  
174 Ibidem. 
175 Priester (2000), Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf. p. 124. 
176 Interview Wybren Bruinsma, 4 november 2021. 
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Giftige en verstorende mestinjectie 

Na de opkomst van de ligboxenstallen en daarmee drijfmest, werd de mest in de winter 

bovengronds uitgereden. Zoals genoemd zorgde deze manier van uitrijden echter voor een 

grote ammoniakuitstoot. Daarom werden vanaf het einde van de jaren ’80 maatregelen 

getroffen om deze uitstoot terug te dringen. Het werd verplicht om de drijfmest in te brengen 

in de grond. Daarnaast kwam er een uitrijverbod voor het uitrijden van mest in de maanden 

oktober, november en december, en bij sneeuwbedekking tot half februari. De traditie van het 

uitrijden van mest in de winter en bij sneeuw verdween hierdoor. Vanaf 1994 werd dit verbod 

ook nog eens standaard uitgebreid met januari.177 Hierdoor werd het uitrijden van de mest 

verschoven naar het voorjaar waardoor het voor meer onrust tijdens het broedseizoen zorgde. 

Een gedeelte van de mestinjectie viel vanaf dat moment tijdens de start van het broedseizoen 

van met name de kievit. 

Vanaf 1994 werd het ook nog eens verplicht om op alle grondsoorten de mest direct in de 

grond in te brengen: de mest moest dus worden geïnjecteerd.178 Doordat de injectienaalden 

van de mestinjecteur om de paar centimeter over het land gaan, worden eventuele nesten die 

nog op een veld liggen vrijwel zeker kapotgemaakt. Voor het bodemleven had deze nieuwe 

manier van toedienen van mest nogal wat negatieve effecten. Het zorgt voor uitdroging van 

de grond en op het moment van inbrengen is de drijfmest giftig voor veel insecten in de grond. 

Het injecteren van de mest brengt dus nogal wat schade toe aan de grond en insecten zoals 

regenwormen en is daardoor ook nadelig voor weidevogels.179 Het droogt daarnaast de bodem 

uit, waardoor wormen dieper de bodem intrekken en het voor weidevogels moeilijker wordt om 

met hun snavel in de grond te prikken.180 Een verder bijkomend effect is dat deze manier voor 

het gras juist een extra boost aan de vroege groei geeft, waardoor het gras in de kuikenfase 

van veel weidevogels te lang en dicht is.181 En hoe sneller het gras vroeg in het seizoen groeit, 

hoe eerder er kan worden gemaaid. 

Al tijdens de invoering van nieuwe mestwetten was er kritiek vanuit vogelorganisaties, 

waaronder de BFVW. Er werd gevreesd voor grote legselverliezen, vooral in de gebieden 

zonder nazorg.182 Dit bleek niet voor niets. Uit nadere onderzoeken is gebleken dat het 

uitkomstsucces keldert ten gevolge van mestinjectie. Nestbescherming door de vogelwacht 

werd daarom nu ook bij het mest injecteren belangrijk. Binnen de Vogelwacht Wommels werd 

voorgesteld om deksels aan te schaffen om tijdens het injecteren over de nesten te plaatsen, 

zodat ze niet vernield zouden worden.183 Ook mét nestbescherming zorgt mestinjectie echter 

nog voor verliezen.184 

  

 
177 Leeuwarder Courant, 26-04-1991. 
178 Waterovermest (s.d.), Emissiearme mestaanwending: de stand van zaken. 
179 Onrust (2017), Earth, Worms & Birds. p. 11 & Tamsma (2019), Hoe de grutto verdween uit IJlst. p. 28. 
180 CDM. (2020). Effect van mesttoediening op regenwormen als voedsel voor weidevogels. p. 21. 1 
181 Leeuwarder Courant, 28-10-1987.  
182 Leeuwarder Courant, 17-07-1987. 
183 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1987. 
184 Huijsmans et al (2008), Emissiearme mesttoediening. Ammoniakemissie, mestbenutting en nevenaspecten. 
p. 50. 
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Niet overal ging men mee in de snelle vooruitgang. In en rond de Leonserpolder kwamen lange 

tijd nog steeds veel grupstallen voor, in sommige gevallen tot op de dag van vandaag. 

‘Vooruitstrevende boeren’ waren amper in het gebied amper te vinden, wat ook verband hield 

met de zware komklei in het gebied en de slechte watersituatie. Het landschap werd door vele 

boeren als ongeschikt ervaren om echt te intensiveren.185 In het gebied van de ruilverkaveling 

Baarderadeel waren in 1993 nog 37 bedrijven met grupstal te vinden, tegenover 142 

ligboxenstallen.186  

Het waren ook juist deze boerderijen met grupstallen waar nog werd geboerd op een manier 

zoals dat in de decennia ervoor gebeurde. Zo werd er op veel van de boerderijen maar weinig 

kunstmest gestrooid en bleef het strooien van vaste mest doorgaan, in plaats van het 

mestinjectie. Door het ontbreken van drainage en de natte situatie in het gebied werd er nog 

altijd niet heel vroeg in het seizoen gemaaid en werd er voor een gedeelte nog gehooid. De 

ideale omstandigheden voor de weidevogels die er in de afgelopen decennia waren geweest, 

waren bij deze boeren nog steeds aanwezig. In het onderzoeksgebied Wommels waren deze 

boeren een stuk schaarser. In deze hoek zaten juist veel vooruitstrevende boeren die volop 

meegingen in de ontwikkeling.187 Het landschap was er van nature geschikter voor door minder 

grote hoogteverschillen en over het algemeen een rechtere verkaveling. De familie Nijdam 

vormde een uitzondering op de intensieve boeren in de omgeving, waarover later meer. 

De dwang die werd gevoeld om mee te gaan in de ontwikkelingen, leefde ook bij de boeren 

die eerst doorgingen met het boeren op de ‘ouderwetse’ manier. Veel grupstallen waren niet 

berekend op meer vee of raakten sterk verouderd. Sommige boeren zagen het niet zitten om 

mee te gaan met de ontwikkelingen, maar moesten bijvoorbeeld wel hun stal aanpassen om 

überhaupt door te kunnen boeren. Germ de Boer die in de Leonserpolder boerde en nog 

steeds boert, stopte in 1995 met het melken van koeien omdat de stal niet geschikt was om 

uit te breiden en te verouderd was om door te gaan op huidige voet.188 In plaats daarvan ging 

hij over op het houden van schapen. 

Turbogras en snijmais, inferieur broedbiotoop? 

In 1985 werd zo’n driekwart van al het grasland in Nederland ingekuild. In plaats van één keer 

per jaar maaien voor hooi werd er nu soms wel vijf keer per jaar gemaaid. De toenemende gift 

van kunstmest en drijfmest bevorderde de grasgroei.189 Naast het gras groeiden ook de 

maaimachines. Maaibalken en de eerste cyclomaaiers waren vaak tussen de één en twee 

meter breed.190 Modernere maaiers zijn vaak wel vier of keer zo groot. Greppels werkten ook 

voor deze nieuwe maaimachines in het nadeel. Door de grote breedte van de maaimachines 

werd over lagere plekken in het landschap heen gemaaid, waardoor gras aan de rand van de 

greppel bijvoorbeeld vaak bleef staan.191 

  

 
185 Interview Germ en Teuni de Boer, 28 februari 2022. 
186 Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Baarderadeel (1993), Voorontwerp-plan Ruilverkaveling 
Baarderadeel. p. 11. 
187 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
188 Interview Murk Nijdam, 7 februari 2022. 
189 Tamsma (2019), Hoe de Grutto verdween uit IJlst. p. 88. 
190 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022 & Jongsma, Matterscape Taskscape Feltscape. p. 141. 
191 Jongsma (2017), Matterscape Taskscape Feltscape. p. 141. 

https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/mascr_matterscape_taskscape_feltscape_2017.pdf
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Tijdens de ruilverkaveling Wommels werd veel grasland opnieuw ingezaaid, vaak met (engels) 

raaigras, dat meer eiwit opbracht, meer kunstmest kon verdragen en sneller groeide dan het 

gras van voordien.192 Daarnaast werd het land langzamerhand droger en droger, waarover 

later meer. Het gras werd ‘eentoniger’. Het ontbreken van kruiden op deze raaigrasweilanden 

zorgde ervoor dat er steeds minder insecten waren te vinden. Dit had met name gevolgen voor 

weidevogelsoorten zoals de grutto en de tureluur. Zo is uit onderzoek gebleken dat 

gruttokuikens van kruidenrijk grasland een veel grotere kans hebben om succesvol op te 

groeien dan kuikens uit intensief engels raaigras,193 hetgeen direct te linken is aan de 

aanwezigheid van insecten.194 Voor kieviten is dit effect minder groot, omdat die meer 

foerageren op kort gras. Toch hebben ook kieviten baat bij kruidenrijk gras voor insecten en 

nestgelegenheid.195 De groeiende eentonigheid van het grasland na de ruilverkaveling is de 

weidevogels dus niet ten goede gekomen. In het minder intensieve onderzoeksgebied 

Mantgum, waar een gedeelte zelfs nog altijd hooiland was, speelde dit effect een stuk minder. 

Niet alleen het type gras veranderde. Al in het begin van de jaren ’70 werd mais in het zuiden 

van Nederland verbouwd en langzaamaan drong het gewas op naar het noorden van 

Nederland. In 1973 steeg de verbouw van mais in Nederland met 69% naar 50.000 hectare.196 

In Friesland bleef de ontwikkeling van de teelt van snijmais in eerste instantie achter, omdat 

de zware en natte veen- en kleigronden de oogst in het late najaar bemoeilijkten.197 Mais was 

in de jaren ’70 dan ook meer een teelt voor de zandgronden. In 1979 was dan ook nog maar 

2% van het ruwvoer in Friesland mais.198 In de jaren ’80 groeide het maisareaal echter snel: 

van ruim 2000 hectare in 1983 naar 7500 hectare in 1993.199 Dit werd mede veroorzaakt door 

de invoering van het melkquotum en de daarbij horende drang naar zoveel mogelijk efficiëntie. 

Er werden langzamerhand rassen doorontwikkeld die steeds meer geschikt waren voor een 

vroege oogst en die daarbij zoveel mogelijk opbrachten.200 Zo werden de maisrassen ook 

steeds geschikter voor de teelt in het noorden van het land. 

Toch werd mais in de onderzoeksgebieden in eerste instantie niet een veel gebruikt gewas. 

Op greppelland was dit sowieso een moeilijk verhaal. Zaaimachines voor mais waren meestal 

drie meter breed en dit was vaak niet handig voor de afstand die tussen veel greppels zaten.201 

Verder moest het land niet te nat zijn bij het verbouwen van mais, waardoor met name 

gedraineerd land in aanmerking kwam. Vanaf het einde van de jaren ’70 en in de jaren ’80 

werd mais in onderzoeksgebied Wommels wel meer verbouwd; vrijwel alleen door de grotere 

boeren met een ligboxenstal en (rij)kuilbult en op vlak land dat bij de ruilverkavelingen onder 

handen was genomen.202 In onderzoeksgebied Mantgum is in een groot gedeelte van het 

onderzoeksgebied tot op de dag van vandaag amper tot geen mais verbouwd.203 Alleen in het 

Mantgumernieuwland wordt de laatste jaren sporadisch mais geteeld.204 

 
192 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
193 Oosterveld et al. (2014), Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor bescherming en beheer. p. 42. 
194 Schekkerman et al. (2007),  Abundance of Invertabrates and Foraging Success of Black-Tailed Godwit Limosa 
limosa Chicks in Relation to Agricultural Grassland Management. p. 50 & 51. 
195 Ibidem, p. 20. 
196 Leeuwarder Courant, 21-07-1973. 
197 Leeuwarder Courant, 27-06-1980. 
198 Leeuwarder Courant, 18-10-1979. 
199 Leeuwarder Courant, 13-09-1982, Leeuwarder Courant, 19-11-1983 & Leeuwarder Courant, 22-07-1993. 
200 Wageningen Livestock Research (2018), Handboek snijmaïs. p. 9-11. 
201 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
202 Ibidem & interview Murk Nijdam, 7 februari 2022. 
203 Interview Germ & Teuni de Boer, 28 februari 2022. 
204 Mondelinge mededeling Bauke van der Kooij, 8 maart 2022. 
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In het onderzoeksgebied van Wommels waren het vooral de kieviten die in eerste instantie de 

maisakkers uitkozen als broedbiotoop. Het verlies aan greppels en ‘kale plekjes’ waarop een 

kievit graag broedt, werd door de maisakkers gecompenseerd. Hoewel de maisakkers soms 

veel broedgevallen van de kievit kunnen hebben, is het de vraag in hoeverre dit veel 

broedsucces zal hebben opgeleverd. Maisakkers moeten uiteraard worden ingezaaid en dit 

gebeurd veelal in mei. Nesten van kieviten en bijvoorbeeld scholeksters die er dan nog zijn 

moeten worden beschermd, omdat ze anders dreigen te worden ondergewerkt. Er vindt 

daardoor tijdens het broedseizoen verstoring plaats. Verder moeten de kuikens een kuikens 

in nabij gelegen percelen alsnog hun voedsel zoeken; in de maisakkers met maisstengels die 

de grond uit schieten herbergen vaak weinig voedsel. Er zijn genoeg gevallen bekend waarbij 

de vele nesten uiteindelijk maar heel weinig kuikens opleveren.205 

Drainage en peilverlagingen in onderzoeksgebied Wommels 

In de voorbereiding voor de ruilverkaveling Wommels, waren er twee plannen in omloop voor 

de watersituatie: plan A en plan B. Plan A ging uit van een verlaging van vrijwel alle slootpeilen. 

De nieuwe peilen moesten dan 0,90 tot 1,40 meter onder het maaiveld komen te liggen. De 

minimale diepte van 0.90 meter had te maken met de diepte van drainagebuizen, die meestal 

op minimaal 0,80 of 0,90 meter onder het maaiveld liggen.206 Plan B ging uit van het behouden 

van de waterwerken die er in het gebied nog lagen, waardoor de kosten beperkt bleven maar 

drainage alleen mogelijk zou kunnen worden op hoger gelegen percelen. De betrokken 

waterschappen, Marnelân en Middelseekrite, moesten een groot gedeelte van de pannen 

financieren en voerden druk uit om plan A uit te kunnen voeren, oftewel het plan met de meest 

rigoureuze waterpeilverlaging. Plan A werd uitgevoerd.207 Het betekende een flinke 

verandering voor de boeren in het gebied, die vanaf nu niet langer de zeggenschap hadden 

over hun eigen waterpeil. Ze moesten het beheer uit handen geven aan het waterschap.208 

Door de overname van de bemaling door het waterschap stegen ook de kosten en daarmee 

de verwachtingen. ‘Toen it Wetterskip it oernaam en it wie heeg, dan seist we betelje, dan mat 

jim ek sjen dat it wetter d’r útkomt hi’.209 

 
205 Interview Wybren Bruinsma, 4 november 2021. 
206 Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Wommels (1982), Voorontwerp ruilverkaveling "Wommels". p. 13. 
207 Boersma & Bokma (2002), "In goede set" : ruilverkaveling Wommels. p. 22 & 23. 
208 Ibidem, p. 23. 
209 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
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Feit was dat het 

waterpeil in het 

onderzoeksgebied 

Wommels naar 

beneden ging en het 

voor veel boeren 

mogelijk werd om te 

draineren. Dat 

gebeurde ook vrij snel. 

‘(…) drekt al toen de 

ruilverkaveling begong, 

toen bin d’r eigenlijk 

direct al hele stikken 

vlak makke en 

draineerd, dat gong dan 

vrij vlot.’210 Door 

verschillende 

drainagebedrijven werd 

reclame gemaakt voor 

drainage met v-

drainage, oftewel 

sleufloze drainage. 

Onder andere Grasso 

uit Stiens en Bergsma 

uit Terkaple waren 

actief in de 

onderzoeksgebieden. 

Uit advertenties uit 

1987 en 1989 blijkt dat er in deze tijd volop werd geadverteerd voor het aanleggen van 

drainage; vaak specifiek met subsidie vanuit ruilverkavelingsprojecten (afbeelding 22).211 

Drainage en peilverlagingen in onderzoeksgebied Mantgum 

Het waterschap Middelseekrite dat in de jaren ’80 het gebied van onderzoeksgebied Mantgum 

beheerde, had al voor het begin van de ruilverkaveling Baarderadeel het initiatief genomen tot 

‘verbetering van de waterbeheersing’. De ruilverkavelingen vorderden volgens hen niet snel 

genoeg. In 1989 werd daarom ‘waterbeheersingsplan Wammert - De Hem - Skillaerd’ 

uitgevoerd. De bemalingstoestand was in dit gebied decennia lang niet veranderd en stamde 

zodoende nog van vlak na de Eerste Wereldoorlog.212 De noodzaak om iets te doen aan de 

watersituatie was, vanuit landbouwopzicht, daarom in dit gebied hoog. Diverse duikers, 

dammen en pompen werden aangelegd om de afwatering te bevorderen, maar ook nieuwe 

waterpeilen werden ingesteld. De nieuw in te stellen waterpeilen waren gericht op ‘ontwatering 

van de cultuurgronden’, een wens die in het gebied leefde.213 De norm in het gebied werd een 

drooglegging van tussen de 0,85 en 1,40 meter beneden het maaiveld (jaarrond). Een 

spreiding van mate van ontwatering werd hierbij voor lief genomen, vanwege de 

 
210 ‘Direct al toen de ruilverkaveling begon, toen zijn er ook direct stukken vlak gemaakt en gedraineerd, dat 
ging dan vrij vlot’, Interview Jelle de Boer, 6 februari 2022. 
211 Leeuwarder Courant, 03-04-1987 & Leeuwarder Courant, 17-11-1989. 
212 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 421. 
213 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 722. 

Afbeelding 22 ). Drainage-advertenties uit de Leeuwarder courant uit 1987 en 1989. 
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‘geaccidenteerdheid van het gebied’.214 Er zouden dus altijd nog lagere plekken blijven 

bestaan waar het gewenste peil niet tot stand zou kunnen komen. 

Uit een situatietekening van de situatie in 1988, voor het instellen van het nieuwe peilbesluit, 

blijkt dat voorafgaand aan de uitvoering van het waterbeheersingsplan het wenselijke waterpeil 

van 0,85 meter of meer onder NAP lang niet overal werd gehaald. Zo lag het waterpeil rondom 

de dorpen Mantgum en Wiuwert vaak tussen de -0,60 en -1,00 meter onder NAP. Rondom 

Mantgum gold op sommige plekken zelfs een zomerpeil van 0,50 meter onder NAP. Dit komt 

neer op een waterpeil van ongeveer 80 centimeter onder het maaiveld en op sommige, lager 

gelegen percelen slechts 50 centimeter. Niet veel percelen zullen daarom voorafgaand aan de 

peilverlaging geschikt zijn geweest voor drainage. In veel lager gelegen gebieden, zoals de 

‘Lege Krite’ ten noorden van Skillaerd en Jeth, gold een winterpeil van 1,50 meter en zomerpeil 

van 1,20 meter onder NAP. Veel percelen in deze gebieden hebben een maaiveld van lager 

dan 0,50 meter onder NAP en daardoor werd ook hier de ‘drainagenorm’ niet jaarrond gehaald. 

Na 1989 is in een gedeelte van het gebied het waterpeil verlaagd. In laaggelegen gebieden 

werd het waterpeil vaak op 1,80 meter onder NAP gesteld in plaats van het tot dan toe 

geldende zomerpeil van 1,25 en winterpeil van 1,40 meter onder NAP. In de meeste gebieden 

werd een verlaging van tussen de 20 en 40 centimeter doorgevoerd. Op enkele plekken waar 

tot dan toe een zomer- en waterpeil gold, werd voortaan een vast peil gehanteerd. Een 

zomerpeil van 1,00 en winterpeil van 1,20 meter onder NAP werd op veel plekken een vast 

peil van 1,10 onder NAP. 

In 1994 werd ook in de overige gebieden van onderzoeksgebied Mantgum nieuwe peilen 

ingesteld, in het kader van de ruilverkavelingen. Zo ook in de Leonserpolder. In 1937 werd het 

streefpeil hier nog op -0,36 meter ten opzichte van NAP ingesteld,215 maar dit was al lang 

achterhaald. Tot aan het nieuwe peilbesluit, waren in het gehele gebied al een polderpeil van 

-0,65 meter ten opzichte van NAP of lager ingesteld.216 Wanneer dit peil is ingesteld, is moeilijk 

te achterhalen. Wel duidelijk is dat in 1985 al een waterpeilverlaging heeft plaatsgevonden. 

Omdat meer boeren hun percelen wilden laten bemalen door het gemaal van de Leonserpolder 

was destijds een krachtiger gemaal nodig. Dat deze peilverlagingen ingrijpend waren, blijkt uit 

briefwisselingen van boeren en bewoners in en om het gebied en het waterschap. In 1986 

kwamen klachten vanuit Jorwert dat het water in de sloten zo laag stond en de oevers 

afbrokkelden. In 1990 klaagde een boer over het lage waterpeil aan de Battenserreed, waar 

door de verlaging van het peil een woonhuis dreigde te verzakken.217 

Voor het nieuwe peilbesluit van 1994 werd door Natuurmonumenten gepleit voor het 

herinstellen van het boezempeil in het reservaatsgebied van de Leonserpolder, dat tijdens de 

ruilverkavelingen zou worden ‘gesticht’. Door enkele boeren in en net buiten het 

reservaatsgebied werd juist gepleit voor een verlaging van het waterpeil van 20 à 25 

centimeter, zoals dat ook in naastgelegen gebieden in 1989 was gebeurd.218 Uiteindelijk werd 

met de boeren overeenstemming gevonden in het behoud van het peil dat tot dan toe gold op 

de betreffende percelen, namelijk een zomerpeil van 1,25 meter en een winterpeil van 1,40 

meter onder NAP. Het gaat hier om de laagst gelegen delen van de Leonserpolder, ten oosten 

van Baard. 

 
214 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 722. 
215 Archief Tresoar, toegang 376, inventarisnummer 1165. 
216 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 293. 
217 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 625. 
218 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 293. 
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In polder ‘De Hem’, globaal gezien tussen Mantgum en Jorwert, werd op veel plaatsen een 

zomerpeil tussen de 0,50 en 0,90 meter onder NAP ingesteld. 219 Hier ligt het maaiveld dan 

ook enigszins hoger dan in de rest van het onderzoeksgebied, op veel percelen rond de halve 

meter boven NAP, hetgeen zijn oorzaak vindt in de restanten van de voormalige kwelderwal. 

Wel liggen er in het gebied nog oude slenken. Omdat hier hetzelfde peil gold dan in de 

omliggende, hoger gelegen delen, zal het water hier dichter onder het maaiveld hebben 

gestaan. De hogere plekken haalden hier wel het geschikte drainagepeil. 

Ook in de nieuwlandpolders werd een nieuw peilbesluit ingevoerd in 1994. Vrijwel in het hele 

gebied werd een peil rond de 1,00 meter onder NAP ingesteld.220 Een groot deel van dit gebied, 

ter hoogte van de voormalige Middelzee, ligt echter op of tot 0,30 meter onder NAP en 

daardoor werd ook in dit gebied lang niet overal de 0,80 à 0,90 meter onder het maaiveld 

gehaald. 

Waterpeilen en weidevogels 

De peilverlagingen in de beide onderzoeksgebieden hadden uiteraard implicaties voor de 

weidevogels. Met name in het onderzoeksgebied Wommels was de verandering groot. Van 

particuliere polders werd het waterbeheer overgenomen door het waterschap. Peilverlagingen, 

drainage en sterk verbeterde waterwerken waren de nieuwe norm. De ondergrens van een 

waterpeil dat ideaal voor de weidevogels was, was de bovengrens voor het ideale peil voor 

drainage dat op veel plekken werd ingevoerd. Het weidevogelbiotoop is in deze periode 

daarom in vrijwel het gehele onderzoeksgebied van Wommels gedegradeerd. Daarnaast 

werden veel percelen vlakgeschoven en werden greppels verwijderd. Lagere plekken waar het 

nog wel vochtig was, verdwenen daarmee ook. 

In de voorbereiding van de ruilverkaveling Wommels werden de weidevogels nadrukkelijk 

benoemd. De vrij hoge waterstand in het gebied door de gebrekkige bemaling zorgde voor een 

ideaal weidevogelbiotoop. De peilverlagingen die aan het einde van de jaren ’80 en in het 

begin van de jaren ’90 werden al bij voorbaat als bedreiging gezien. De achteruitgang van de 

weidevogels werd in zekere zin voorspeld. Hierbij werd overigens wel de aantekening gemaakt 

dat zonder ruilverkavelingen de weidevogelstand ook sterk zou teruglopen. De landbouw was 

daarvoor in het gebied rondom Wommels al voorafgaand aan de ruilverkavelingen zeer 

intensief.221 

In onderzoeksgebied Mantgum ging deze verandering een stuk minder snel en vonden ze later 

plaats. Vanaf het einde van de jaren ’80 werden vrij grootschalige peilverlagingen 

doorgevoerd. Toch bleven er nog plekken bestaan waar het water de het drainagepeil niet 

haalde, hetgeen alles te maken heeft met het geaccidenteerde terrein. Dat het drainagepeil 

niet werd gehaald, betekende ook dat veel greppels bleven bestaan. Hoewel er in een gedeelte 

van het gebied dus weidevogelbiotoop verslechterde, was er een groot gedeelte waar het 

biotoop redelijk op peil bleef. Het waterpeil bleef geschikt voor weidevogels en greppelland 

zorgde voor een ideaal biotoop voor bijvoorbeeld de kievit. In de nattere gedeelten kon het 

gras niet zo snel groeien dan in de ontwaterde gebieden van onderzoeksgebied Wommels. 

Het gras bleef daardoor geschikter voor kuikens om in op te groeien: minder dicht met meer 

kruiden. 

  

 
219 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 293. 
220 Ibidem. 
221 Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Wommels (1982), Voorontwerp ruilverkaveling "Wommels". p. 8. 



59 
 

In het voorontwerp van de ruilverkaveling Baarderadeel werd in de jaren ’70 en ’80 veruit het 

grootste gedeelte van het ruilverkavelingsgebied van Baarderadeel nog als zeer goed 

weidevogelgebied bestempeld, in latere rapporten uit de jaren ’90 waren dit alleen nog de 

laagste gebieden.222 Vermoedelijk een direct gevolg van de veranderingen in het waterpeil die 

aan het eind van de jaren ’80 hadden plaatsgevonden. In het voorontwerp-plan van de 

ruilverkaveling Baarderadeel werd het toenmalige agrarische gebruik van de beoogde 

reservaatsgebieden dan ook als knelpunt gezien voor de ontwikkeling van een ‘om 

natuurwetenschappelijke redenen gewenst beheer’.223 Door de Stichting Natuur en Milieu werd 

in 1994 nog bezwaar gemaakt tegen de peilverlagingen, omdat die niet te compenseren 

zouden zijn voor de weidevogels.224 

  

 
222 Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Baarderadeel, Voorontwerp-plan Ruilverkaveling Baarderadeel. p. 
16. 
223 Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Baarderadeel, Voorontwerp-plan Ruilverkaveling Baarderadeel. p. 
35 
224 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 293. 
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3.4. De ontwikkeling van de landbouw in de 21e eeuw: niet meer te stoppen 

In de 20e eeuw was het landschap van een bijzonder arbeidsintensief en kleinschalige 

sector getransformeerd in een sector met meer en meer machines en grootschaligheid. 

Hoewel de grootste ontwikkelingen die de landbouw volledig transformeerden in de 20e 

eeuw plaats hadden gevonden, ging ook in de 21e eeuw de ontwikkeling wel degelijk 

door. De landbouw intensiveerde nog verder. 

Vervroeging maaidata 

Door de verdergaande ontwatering en het gebruik van (kunst)mest, is de maaidatum van de 

eerste snede langzamerhand naar voren geschoven. Dat is geen ontwikkeling van de laatste 

twintig jaar, maar werd al vanaf de jaren ’70 ingezet. Het land werd eerder en eerder droog 

genoeg om te bewerken en bovendien stond er steeds eerder genoeg gras in het vroege 

voorjaar om te oogsten. Inmiddels speelt mogelijk ook klimaatverandering een rol. Door een 

stijging van de gemiddelde temperatuur in de winter, begint het gras eerder met groeien 

waardoor het nog eerder klaar is voor de eerste snede. Echte winters kennen we steeds 

minder. De gemiddelde eerste maaidatum lag dan in de afgelopen twee decennia ook wel 

bijna een week eerder dan in de decennia ervoor (landelijk).225 Hooiland is vrijwel verdwenen 

inmiddels. Ook percelen waarop de hele zomer koeien in de wei rondlopen, waren met name 

in het begin van de 21e eeuw schaars, waarover later meer. Bijna al het land wordt gebruikt 

als land om te kuilen. Alleen percelen waar nu subsidie voor wordt verstrekt vanuit het Anlb, 

bijvoorbeeld in de beheers- en reservaatsgebieden van de Leonserpolder, De werkzaamheden 

op het land vallen daarmee vrijwel onoverkomelijk voor een groot deel samen met het 

broedseizoen van de weidevogels. Tussen februari en de eerste snede wordt ook nog eens 

de drijfmest uitgereden en sommige gevallen na de eerste snede nogmaals. Het zijn daarmee 

allemaal bewerkingen die een bron van verstoring vormen tijdens het broedseizoen. 

Afschaffing melkquotum: schaalvergroting 

In 2015 werd het melkquotum afgeschaft, dat sinds de jaren ’80 had gezorgd voor een rem op 

de groei van boerenbedrijven. De afschaffing ervan heeft gezorgd voor een nieuwe impuls 

voor schaalvergroting. Het aantal melkkoeien is dan ook weer toegenomen. In de eerste 

decade van de jaren ’00 was het aantal melkkoeien gedaald tot onder de 1,5 miljoen, maar dit 

was al in 2015 weer gestegen tot 1,63 miljoen.226 In Friesland steeg het aantal melkkoeien in 

de 21e eeuw van 259.000 in 2000 tot bijna 300.000 in 2020. Tussen 2010 en 2015 steeg het 

aantal met bijna 27.000.227 Het aantal bedrijven met melkkoeien daalde van bijna 4.000 naar 

zo’n 2.500 in 2020. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het gemiddelde aantal koeien per 

bedrijf flink is gestegen en dat er dus flinke schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Dit heeft 

op zijn beurt ook weer diverse gevolgen gehad. 

Voor de grootste bedrijven is het moeilijker geworden om aan weidegang te doen, omdat er 

meer koeien op deze bedrijven worden gehouden.228 Pas in de laatste paar jaar vindt er weer 

een verplaatsing plaats naar meer weidegang, vanwege de premies die hiervoor worden 

betaald door onder andere Friesland Campina.229 Nog meer nadruk is daarmee komen te 

liggen op het zo veel mogelijk kuilen en daarmee het binnenhalen van zo veel mogelijk gras 

om het vee te voeren.  

 
225 Van Vliet (2018), Moment van maaien vervroegt sneller dan eilegdatum kievit.  
226 CBS (2015), Meer melkvee, forse toename melkproductie. 
227 CBS (2021), Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio.  
228 Grinsven (2015), Quick scan gevolgen van afschaffing melkquotum. p. 6.  
229 Duurzame Zuivelketen (2019), Factsheet Weidegang. p. 2. & Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022 
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Daarnaast is door de stijging van het vee ook de mestproductie toegenomen en op grote 

bedrijven wordt er dan veelal ook maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om mest 

uit te rijden. Vrijwel altijd wordt dit gedaan door middel van mestinjectie. Omdat het injecteren 

van mest is toegestaan vanaf begin februari, wordt vaak al vroeg in het seizoen de eerste mest 

over het grasland uitgereden maar onvermijdelijk ook tijdens het broedseizoen.230 Ruige mest 

is vrijwel volledig uit het beeld verdwenen. Alleen extensievere boeren, vaak zonder 

ligboxenstal, maken hier nog gebruik van, zoals ook Murk Nijdam.231 Daarnaast wordt in veel 

beheers- en reservaatsgebieden van ruige mest gebruik gemaakt, omdat hier kunstmest (en 

soms ook drijfmest) wordt vermeden en de weidevogels worden geholpen. 

Veel van de machines die zijn geïntroduceerd in paragraaf 2 en 3 zijn in de afgelopen decennia 

alleen maar groter, sneller en breder geworden. Maaimachines hebben een capaciteit van 

soms wel 10 meter, schudders wel 20.232 Hierdoor is de behoefte voor egaal, droog grasland 

nog groter geworden. Vrijwel het gehele areaal van een boer wordt in één keer gemaaid, wat 

vaak minder dan een dag lang duurt.  

Droog en gedraineerd 

In de afgelopen decennia was veel moeite gedaan om met name het land in onderzoeksgebied 

Wommels droger te krijgen, zodat het geschikter was voor moderne landbouwmachines. De 

ruilverkaveling heeft voor een enorme boost hierin gezorgd, zoals eerder geschetst in 

paragraaf 3. Nadat in 2002 de ruilverkaveling Wommels was afgerond, kon ‘Sels de grutste 

masine it lân op’.233 Ook na de ruilverkaveling werd nog gedraineerd, maar de grootschalige 

ontwatering van de percelen was achter de rug.234 

In het onderzoeksgebied van Mantgum werd voorafgaand aan de ruilverkaveling een stuk 

minder aan drainage gedaan en ook tijdens de ruilverkaveling vond er een stuk minder 

drainage plaats dan in onderzoeksgebied Wommels. Wel werd in een groot deel van het 

gebied het waterpeil aan het einde van de jaren ’90 naar beneden gebracht, vaak met 20 à 40 

centimeter. Uitgangspunt werd een maximaal waterpeil van 0,85 meter onder het maaiveld, 

om drainage mogelijk te maken. Duidelijk werd al dat dat niet in het hele gebied gehaald kon 

worden. 

Waar in Wommels vrijwel in het hele gebied werd gedraineerd tijdens de ruilverkavelingen, 

waren er in onderzoeksgebied Mantgum grote gebieden waar dat niet is gebeurd. Vrijwel in 

het hele gebied van de huidige Leonserpolder is geen drainage gelegd dat de greppels kon 

vervangen.235 Dit heeft ook te maken met het feit dat vrijwel dit hele gebied is omgevormd tot 

reservaat- of beheersgebied. Al in de voorbereidingsfase werd door Natuurmonumenten 

gepleit voor een hoog waterpeil in deze gebieden omdat dit essentieel zou zijn voor een 

gezonde weidevogelpopulatie.236 Wie de huidige peilbesluiten bekijkt, ziet dat in een groot deel 

van het gebied de waterpeilen sinds de jaren ’90 niet meer zijn aangepast. In een groot deel 

van de Leonserpolder geldt nog steeds het zomerpeil van -1,25 meter ten opzichte van NAP. 

 
230 Bakker & Janssen (2016), Melksector verdeeld over oplossing mestoverschot & Melkveebedrijf.nl, Mest 
uitrijden. 
231 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
232 Interview Joris Viëtor, 18 januari 2022. 
233 ‘Zelfs de grootste machine het land op’, Boersma & Bokma (2002), "In goede set" : ruilverkaveling 
Wommels. p. 25. 
234 Interview Joris Viëtor, 18 januari 2022. 
235 Interview Germ en Teuni de Boer, 28 februari 2022. 
236 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 293. 



62 
 

Ook het lokale boezempeil ten noordwesten van de Jaanvaart dat hier ook al voor de jaren ’90 

gold, wordt nog steeds gehandhaafd. 

Ten westen en noordwesten van Mantgum geldt tegenwoordig peilbesluit Hoxwier, in het 

gebied dat in 1994 onder peilbesluit De Hem viel en gedeeltelijk onder het Mantgumer- en 

Weidumer Nieuwland. Op veel plekken tussen Mantgum en Jorwert is een peilverlaging van 

meestal 10 tot lokaal 20 of 25 centimeter doorgevoerd en enkele bemalingseenheden zijn 

samengevoegd. In de nieuwlandpolders zijn alleen kleine peilverlagingen van 5 of 10 

centimeter doorgevoerd, maar zijn de peilen grotendeels onveranderd gebleven. Het is 

daarmee, ook al is het maar een beetje, wederom droger geworden en een gedeelte van het 

land heeft daarmee een waterpeil gekregen dat onder de marge ligt die geschikt is voor 

weidevogels. Het lagere waterpeil heeft daarnaast drainage mogelijk gemaakt, waardoor 

nattere en laaggelegen plekken naar alle waarschijnlijkheid gedeeltelijk zijn verdwenen. Het 

land werd geschikt om mais op te verbouwen, al gebeurt dat maar in zeer kleine mate. In 

onderzoeksgebied Wommels was de teelt van mais al eerder aan de orde, omdat hier het 

landschap er eerder voor geschikt is gemaakt. In de nieuwlandpolders van onderzoeksgebied 

Mantgum is de degradatie van het weidevogelbiotoop echter een kwestie van de laatste 

decennia en niet eentje van de vorige eeuw. 

Opvolging 

Met name in onderzoeksgebied Mantgum bevinden zich nog steeds boeren die boeren op een 

manier zoals in de jaren ’80. Hetzelfde geldt in onderzoeksgebied Wommels voor het bedrijf 

van Murk Nijdam. Is er een bedrijf dat stopt, dan bestaat de kans dat een boer uit de omgeving 

het bedrijf overneemt. In de afgelopen decennia zijn al veel boerenbedrijven verdwenen zoals 

blijkt uit de eerder genoemde cijfers. Grotere intensieve bedrijven breiden zich ondertussen 

verder uit. Extensieve boeren zonder opvolging staan daarom tegenwoordig in zekere zin 

‘onder druk’ voor de toekomst. 
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3.5. Hoe weidevogels en de landbouw een steeds minder vanzelfsprekende combinatie 

werd 

In de afgelopen paragrafen is geschetst hoe de landbouw veranderd is van 1950 tot het 

heden. Vrijwel op elk vlak hebben veranderingen plaatsgevonden. Telkens is duidelijk 

geworden dat veel ontwikkelingen een effect konden hebben op weidevogels dat niet 

altijd positief was. 

De jaren ’50 tot ’70: ideaalsituatie 

Vaak wordt er met weemoed gepraat over de periode van vlak na de oorlog als het gaat om 

het landschap en weidevogels. Het is de periode die werd gekenmerkt door een paar factoren 

die dit tot ideale periode voor de weidevogels hebben gemaakt. Er werd ruige mest in de winter 

gestrooid vanuit de grupstal, die zorgde voor een rijk bodemleven aan het begin van het 

broedseizoen. Daarna werd het grootste gedeelte van het grasland vrijwel het hele voorjaar 

met rust gelaten, waardoor weidevogels ongestoord konden broeden. Het waterpeil was er 

namelijk hoog, waardoor het gras vroeg in het voorjaar maar weinig kon groeien. Ook de 

beperkte gift van kunstmest zorgde ervoor dat de grasgroei niet snel ging. Het gras dat er 

groeide was niet eentonig maar kruidenrijk. Weidevogels konden daardoor niet alleen 

ongestoord broeden, maar konden in het relatief natte land ook voldoende voedsel vinden en 

de kuikens konden zich in het vrij korte gras goed rondbewegen. Werd er wel gemaaid tijdens 

het broedseizoen, dan gebeurde dit eerst nog met paarden en later met kleine trekkers en 

maaibalken. Nesten konden daarmee op tijd worden opgemerkt en kuikens kregen de tijd om 

te vluchten. Door de geringe capaciteit was er vaak nog genoeg ongemaaid gras in de buurt 

te vinden. 

De voorgenoemde situatie was vrijwel volledig in het voordeel van de weidevogels. Voor een 

groot deel was dit echter een door mensen gecreëerd ideaal, zoals de ruige mest. Daarnaast 

werd er nog slechts sporadisch gewerkt met drainage en dus lagen er op veel percelen 

greppels: een door de mens gecreëerd systeem van afwatering. Deze greppels, een vorm van 

microreliëf, zorgde voor nog meer natte plekken en variatie zoals bijvoorbeeld kale plekjes in 

het landschap, die voor soorten zoals de kievit erg ideaal zijn. 

Het heden: de ideaalsituatie verdwenen? 

Wie naar de huidige gangbare landbouw kijkt, kan concluderen dat er vrijwel niets over is van 

dat wat ooit een ideaalsituatie was. Op een normaal, intensief veebedrijf zoals die er met name 

in onderzoeksgebied Wommels zijn, heeft een weidevogel die niet wordt beschermd of wordt 

geholpen met Anlb niets meer te zoeken. Het gras groeit er te snel en is te eentonig, het 

waterpeil ligt te laag, oneffenheden zijn verdwenen. Daarnaast vinden er dermate veel 

bewerkingen tijdens het broedseizoen dat de kans nihil is dat een nest niet wordt verstoord. 

Er zijn echter ook uitzonderingen op de intensieve boerenbedrijven. Met name in 

onderzoeksgebied Mantgum zitten nog boerenbedrijven waar wordt geboerd op de ‘ideale’ 

manier uit de jaren ’50 tot ’70. Hier wordt nog gehooid, of gekuild vanaf laat in het seizoen, 

wordt weinig of geen stikstof gestrooid en wordt vaste mest uitgereden in plaats van drijfmest. 

Vrijwel al deze boerenbedrijven liggen in beheers- of reservaatsgebieden en ontvangen 

daarom subsidie voor hun manier van boeren en beheren van het landschap. Binnen 

onderzoeksgebied Wommels boert Murk Nijdam nog op deze manier. Het zijn juist deze 

boeren waar de ideale beheersituatie voor de weidevogels nog is gehandhaafd, een absolute 

voorwaarde voor het behoud van de weidevogel. Uit alles blijkt: boeren die nog de kennis van 

de manier van boeren in grofweg de jaren ’70, zijn onmisbaar voor een goed 

weidevogelbeheer. 
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3.6. Conclusie 

De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal stond, luidde ‘Hoe heeft de landbouw zich 

ontwikkeld in de onderzoeksgebieden van 1950 tot nu en wat heeft dit betekend voor de 

weidevogels?’ In de afgelopen paragrafen is duidelijk geworden dat de landbouw op vrijwel 

ieder vlak een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Twee kernwoorden die hierbij vrijwel 

steeds terugkomen, zijn intensivering en schaalvergroting. Boerenbedrijven zijn groter 

geworden en hooiland heeft plaatsgemaakt voor intensief grasland dat wordt gebruikt om in te 

kuilen om op deze manier de gegroeide veestapel per bedrijf te kunnen voeden. Grupstallen 

hebben plaatsgemaakt voor ligboxenstallen, waarmee ook de ruige mest is vervangen door 

drijfmest, dat tegenwoordig wordt geïnjecteerd om de ammoniakuitstoot te beperken. Al voor 

en vooral ook tijdens de ruilverkavelingen is verder in een groot gedeelte van de 

onderzoeksgebieden het waterpeil drastisch verlaagd ten behoeve van de grasgroei en 

mechanisatie in de landbouw. 

Bovengenoemde ontwikkelingen, die maar een deel vormen van het totale pakket aan 

veranderingen dat de landbouw in de onderzoeksgebieden hebben meegemaakt, hebben een 

enorme invloed gehad op de weidevogels. Vrijwel elke genoemde ontwikkeling heeft, ten 

opzichte van de periode ervoor, een verslechtering voor de weidevogels betekend. Grote 

gedeelten van de gebieden zijn nu een stuk droger geworden dan pakweg in de eerste jaren 

na de oorlog. Daarnaast is rust op het land tijdens het broedseizoen in intensieve 

landbouwgebieden tegenwoordig nog ver te zoeken, in contrast met de jaren na de oorlog 

waar vrijwel al het grasland nog hooiland was. 

Een uitzondering op de negatieve ontwikkelingen voor de weidevogels wordt gevormd 

door enkele gebieden in onderzoeksgebied Mantgum, waar de natuurlijke situatie van 

het landschap en de mentaliteit van de agrariërs er voor heeft gezorgd dat veel van 

het oorspronkelijke landschap inclusief waterpeil en bedrijfsvoering is behouden. Het 

zijn juist deze gebieden die daarom voor de weidevogels nog erg aantrekkelijk zijn.  
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Hoofdstuk 4. Veranderingen in het landschap van 1950 tot heden 

Niet alleen de landbouw heeft vanaf 1950 tot heden een enorme transformatie 

doorgemaakt. Al meerdere keren is naar voren gekomen dat onder andere de 

veranderende landbouw nieuwe eisen stelde aan het landschap. In dit hoofdstuk staat 

daarom juist het landschap centraal aan de hand van enkele factoren. 

4.1. Inleiding 

De factoren op basis waarvan het landschap zal worden geanalyseerd, komen niet uit het niks. 

In het onderzoek naar het landschap van de Grutto rondom IJlst is gebruik gemaakt van een 

factorenmodel van acht factoren die het landschap van de Grutto bepalen. De meeste van 

deze factoren worden bepaald door de (intensiteit van de) landbouw, zoals het maairegime en 

de bemesting. Een ander deel zijn factoren die direct te zien zijn in het landschap. Dit zijn de 

factoren reliëf, openheid en rust. In de volgende paragrafen zal per tijdsperiode aandacht 

worden besteed aan deze drie factoren.237 Reliëf voert hierbij de boventoon. 

Reliëf 

Reliëf is van groot belang voor weidevogels. De lagere en daardoor vaak nattere onderdelen 

van een perceel worden bijvoorbeeld door een grutto gebruikt om makkelijker in te kunnen 

foerageren.238 Een belangrijk voorbeeld van dit reliëf op perceelsniveau is greppelland. 

Greppels kwamen in de onderzoeksgebieden voor vanuit de geschiedenis en zijn aangelegd 

om te zorgen voor de afwatering van graslandpercelen. Het gaat hierbij om de afvoer van het 

oppervlaktewater. Door de boer moesten de greppels goed worden onderhouden. Zo werden 

ze vrijwel ieder jaar weer leeggemaakt zodat ze niet te veel dicht zouden slibben. In de winter 

stond er soms water in de greppel, in het voorjaar en in de zomer stonden de greppels juist 

weer droog.239 Ondanks dat de greppels tijdens het broedseizoen niet gevuld waren met water, 

zijn het voor onder andere de grutto wel de ideale laaggelegen plekken waar voedsel is te 

vinden. 

Het is niet echter niet alleen de grutto die van greppelland profiteert. Met name voor de Kievit 

is structuurrijk grasland met open en/of natte plekken het ideale broedbiotoop. De kievit heeft 

geen lange snavel zoals de grutto en is daardoor meer afhankelijk van insecten die in de 

bovenste laag van de bodem en tussen het gras te vinden zijn. Kort gras is daarom extra 

belangrijk voor de soort. Greppels bieden al deze karakteristieken waarop de Kievit goed 

gedijt.240 Rondom en in de greppels is het gras vaak korter doordat het er natter is en daarmee 

vormen juist deze plekken een voedselbron voor de kievit. Reliëf in de vorm van greppels biedt 

daarnaast voor veel weidevogelsoorten een plek waarin kan worden geschuild bij bijvoorbeeld 

slecht weer. Dat de greppels een goede plek zijn om te schuilen bij bijvoorbeeld een harde 

koude wind, blijkt wel uit een anekdote die Joris Viëtor vertelde tijdens zijn interview. Tijdens 

een wandeling met zijn kleinzoon door het greppelland in de Leonserpolder in koud weer met 

een snijdende wind, zegt hij tegen zijn kleinzoon ‘mast ris troch de knibbels sakje’. ‘Wat is it jir 

moai waar!’ roept zijn zoon daarna uit.241 Niet alleen weidevogels, of in dit geval mensen, 

profiteren van deze luwte. ‘Mar ik gean jir wei, want it stikt jir fan de miggen!’ zegt de kleinzoon 

van Joris vervolgens.242 Ook de insecten zoeken de luwte op en de meest vochtige, 

 
237 Tamsma (2019), Hoe de grutto verdween uit IJlst. p. 5. 
238 Ibidem, p. 25. 
239 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
240 De Jong (1985), De Kievit. p. 41 & 42. 
241 ‘Je moet eens door je knieën zakken’. ‘Wat is het hier mooi weer!’ Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
242 ‘Maar ik ga hier weg, want het stikt hier van de muggen’ Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
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laaggelegen plekken in het perceel. Greppels zijn op deze manier op meerdere manieren van 

belang voor weidevogels. 

In dit onderzoek is op meerdere manieren gekeken naar reliëf in de onderzoeksgebieden. Het 

belangrijkste onderdeel is de greppelanalyse. Door de provincie Fryslân zijn luchtfoto’s 

beschikbaar gesteld. Voor de analyse zijn de luchtfoto’s van 1949, 1970, 2003 en 2018 

gebruikt. De keuze voor deze jaartallen is gedaan in navolging van eerdere onderzoeken van 

Boonstra (2019)243 en Van Slochteren (2020)244. Zo is er gekozen voor 1949 in plaats van 1950 

omdat de kwaliteit van de foto’s van 1950 nogal te wensen over laat. Voor 2003 is bewust 

gekozen omdat de ruilverkaveling Wommels tot en met 2002 heeft plaatsgevonden. 

Er is bij het intekenen van greppelpercelen uitgegaan van het principe dat er normaal 

gesproken geen greppelland is bijgekomen sinds 1950. Het greppelland van 2018 is daardoor 

automatisch ook onderdeel van het greppelland van 2003, enzovoorts. Voor 1949 en 1970 is 

alleen op basis van de luchtfoto’s ingetekend. De kwaliteit van de foto’s van 1970 is niet 

optimaal en door het ontbreken van contrast was het in sommige hoeken van de foto’s moeilijk 

om de percelen met greppels te onderscheiden. Als aanvullend materiaal bestaat er echter 

een greppelkartering die is gemaakt ter voorbereiding op de ruilverkaveling Wommels, uit een 

rapport uit 1974.245 Hierin zijn per perceel 4 elementen aangegeven, namelijk het 

greppelpatroon, de greppelafstand, de greppelinhoud en het overige reliëf. De toegekende 

codes op de oorspronkelijke kaart in het ruilverkavelingsrapport, zijn voor dit onderzoek 

inzichtelijk gemaakt door middel van kleuren. Naast het voorkomen van greppels zeggen deze 

kaarten dus ook iets over de vorm waarin greppels voorkwamen. Hetzelfde type kaarten zijn 

gebruikt uit het rapport ter voorbereiding van de ruilverkaveling Baarderadeel, uit 1980.246 De 

kaarten van de ruilverkavelingen zijn betrouwbaarder dan de analyse op basis van luchtfoto’s, 

omdat het verzamelen van data op dat moment zelf heeft plaatsgevonden en de analyse 

daardoor niet afhankelijk is van de visuele kwaliteit van het te analyseren materiaal. 

De analyse van de greppels van 2003 en 2018 is net als die van 1949 en 1970 ook op basis 

van de luchtfoto’s gedaan, maar hierbij zijn de AHN1 (voor 2003) en de AHN4 (voor 2018) als 

extra hulpmiddel gebruikt. De luchtfoto’s zijn echter altijd leidend geweest. Bij sommige 

twijfelgevallen op de luchtfoto’s is de AHN als extra hulpmiddel gebruikt. 

Aanvullend op de greppelanalyse is op basis van de topografische kaarten van 1950 en 2020 

in beeld gebracht op welke manier het slotenpatroon zich heeft ontwikkeld. Slootkanten 

bieden, in feite net als greppels, waterkanten, waar weidevogels kunnen foerageren of zich 

kunnen verschuilen.247 Daarnaast is in eerder onderzoek aangetoond dat het voorkomen van 

veel sloten invloed heeft op de dichtheden Scholeksters, Kieviten en Grutto’s.248 Door middel 

van deze analyse wordt inzichtelijk waar en in hoeverre sloten zijn verdwenen. 

  

 
243 Boonstra (2019), Het eeuwenoude cultuurlandschap van Schrins. p. 26. 
244 Van Slochteren (2021), Microreliëf in de Friese weilanden. p. 13. 
245 Stiboka (1974), Het ruilverkavelingsgebied Wommels. De bodemgesteldheid. Bijlage 2.  
246 Dodewaard & Rutten (1980), De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied van Baarderadeel. Bijlage 
7. 
247 Howison et al. (2019), Een horizon voor weidevogels in Zuidwest-Friesland. p. 55. 
248 Teunissen et al. (2005), Predatie bij weidevogels. p. 36 & 55. 



67 
 

Openheid & rust 

Openheid in het landschap is belangrijk voor weidevogels. Het zijn typische vogels van de 

uitgestrekte weilanden en niet voor niks. Bosjes, struiken en andere landschapselementen zijn 

vaak schuilplaatsen voor rovers en zorgen ervoor dat weidevogels minder goed overzicht 

kunnen houden over hun omgeving, om mogelijke predatoren op tijd te signaleren.249 Met 

andere woorden neemt de predatiedruk af naar mate de openheid van het landschap hoger 

wordt.250 Veel anekdotes in interviews over predatoren zoals de bunzing (‘mud’) en de 

steenmarter, wijzen op plekken als houtbulten of kuilresten als ideale nestelplaats voor 

predatoren.251 Het zijn vaak dit soort plekken die op bijvoorbeeld een boerenerf of in een klein 

bosje aanwezig zijn, waar vanuit predatoren vervolgens het veld kunnen afspeuren naar 

weidevogelnesten of -kuikens. 

Naast openheid is rust een belangrijke karakteristiek voor het leefgebied van veel weidevogels. 

Landschapselementen beïnvloeden de locatiekeuze. Zo is uit eerder onderzoek gebleken dat 

grutto’s bij hun nestkeuze rekening houden met wegen en een strook weiland rond deze wegen 

vermijden om bijvoorbeeld in te nestelen. Het type weg speelde hierbij niet een grote rol, wat 

inhoudt dat zowel rustige als drukke wegen worden vermeden.252 Voor weidevogels in het 

algemeen kan de verkeersintensiteit wel degelijk van belang zijn. Bewezen is dat voor drukke 

wegen de afstand die wordt bewaard door weidevogels om te nestelen soms wel een kilometer 

kan bedragen.253 Tot dorpen wordt ook vaak een afstand gehouden. Hier geldt wederom dat 

bebouwing en de bijbehorende bomen, struiken en andere landschapselementen een 

schuilplaats kunnen zijn voor predatoren en het overzicht belemmeren. Uit eerder onderzoek 

is gebleken dat tot dorpsranden soms tot wel een kilometer afstand gehouden door broedende 

weidevogels.254 

Op basis van de topografische kaarten van 1950 en 2020 is in beeld gebracht hoe het 

wegennet en de dorpsgebieden zich hebben uitgebreid in de afgelopen 70 jaar in het 

onderzoeksgebied. Hoewel het dorpsgebied zelf maar een klein onderdeel van de totale 

bebouwing in een gebied omvat, geeft het wel een indicatie van de veranderingen die zich 

hebben voorgedaan. Het in kaart brengen van de grotere wegen geeft daarnaast een indicatie 

van hoe de rust in het gebied zich heeft ontwikkeld. Het beeld dat hier wordt geschetst van 

rust en openheid in het onderzoeksgebied moet niet worden gezien als volledig overzicht, 

maar dient meer als een indicatie van de veranderingen die zich hebben voorgedaan.  

 
249 Tamsma (2019), Hoe de grutto verdween uit IJlst. p. 29. 
250 Teunissen et al. (2005), Predatie bij weidevogels. p. 36 & 57. 
251 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022. 
252 Fikenscher et al (2015). Invloed van broedgebiedkwaliteit op het vermijden van wegen door nestelende 
Grutto’s. 
253 Van der Vliet et al. (2010), How Different Landscape Elements Limit the Breeding Habitat of Meadow Bird 
Species. 
254 Ibidem. 
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4.2. Het landschap rond 1950 

Reliëf 

In afbeeldingen 23 en 24 is het 

greppelland gemarkeerd dat op de 

basis van de luchtfoto’s lon worden 

vastgesteld in de 

onderzoeksgebieden. Het 

landbouwgebied van beide 

gebieden werd gekenmerkt door 

percelen met greppels. In 

Wommels bestaat dit uit zo’n 1550 

hectare, in Mantgum 1630. Dit 

beslaat respectievelijk zo’n 75% en 

78% van de totale 

onderzoeksgebieden (inclusief 

bebouwing). Grote clusters van 

percelen zonder greppels zijn 

eigenlijk in beide percelen niet te 

vinden. Het grootste 

noemenswaardige hiaat is de 

Tjeerd van Aylvapolder in het 

zuidwesten van het 

onderzoeksgebied Wommels. 

Mogelijk dat hier vanuit de 

geschiedenis vanwege 

bijvoorbeeld de relatief vlakke 

ligging minder het greppelpatroon 

aanwezig is geweest om voor de 

afwatering te zorgen, zoals in de 

rest van de gebieden wel het geval 

was. 

 

  

Afbeelding 23). Greppelland in 1949 in onderzoeksgebied Wommels. 

Afbeelding 24). Greppelland in 1949 in onderzoeksgebed Mantgum. 
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Rust en openheid 

In afbeeldingen 25 en 26 zijn de 

grotere wegen en belangrijkste 

dorpsgebieden rond 1950 in de 

onderzoeksgebieden 

weergegeven. In beide gebieden 

waren weinig echt grote wegen. 

De meeste dorpen waren nog vrij 

klein. Alleen Wommels was een 

wat groter dorpsgebied, maar 

nog steeds vrij klein. In 

onderzoeksgebied Mantgum 

waren Mantgum zelf en Jorwert 

de enige dorpen van betekenis. 

Dat er weinig wegen waren, was 

niet verwonderlijk. Melktransport 

ging nog met paard en wagen, 

machines waren er nog amper. 

De wegen die er waren werden 

daardoor vooral gebruikt door 

paarden en een enkele keer een 

trekker van een boer die vroeg de 

overstap van paard naar trekker 

maakte. Veel wegen waren dan 

ook nog smal en amper 

verzwaard. De meeste 

gemarkeerde wegen op de 

afbeeldingen zullen van beton 

zijn geweest, maar vrijwel alle 

zijwegen waren veelal van puin 

en werden onderhouden door de 

boeren zelf. Dit waren 

privéwegen die niet door ander 

verkeer gebruikt mochten 

worden. Veel van deze wegen 

waren zelfs afgesloten met 

hekken. Dergelijke wegen 

kwamen in ieder geval veel voor 

in het noordwesten van het 

onderzoeksgebied Mantgum, in de omgeving van Leons en Fûns. De gemarkeerde 

Hesenserreed, die vanuit Jorwert naar het noordwesten liep bijvoorbeeld tot de grens van het 

onderzoeksgebied en liep daarna over in een privéweg. Feitelijk liep de weg dus dood.255 

Alleen de wegen die echt van dorp tot dorp liepen of bijvoorbeeld naar de wat grotere dorpen 

zoals Wommels zullen wat meer verkeer van bijvoorbeeld arbeiders hebben gekend. Andere, 

kleinere wegen werden waarschijnlijk uitsluitend gebruikt door boeren(arbeiders) en door de 

melkrijder. Voor de weidevogels betekende het dat er weinig percelen echt minder geschikt 

waren vanwege verkeer of bebouwing.  

 
255 Interview Germ en Teuni de Boer, 28 februari 2022. 

Afbeelding 25). Wegen en dorpsgebieden rond 1950 onderzoeksgebied 
Wommels. 

Afbeelding 26). Wegen en dorpsgebieden rond 1950 in 
onderzoeksgebied Mantgum. 
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4.3. De ontwikkeling van het landschap van de jaren ’50 tot en met de jaren ’70 

Reliëf 

In afbeelding 27 is het 

greppelland in 

onderzoeksgebied 

Wommels in 1970 te zien 

op basis van de 

luchtfoto’s, dus uit de 

periode voor de 

ruilverkavelingen. In 

onderzoeksgebied 

Wommels lijkt op basis 

van deze analyse op 

diverse plaatsen al 

redelijk wat greppelland te 

zijn verdwenen. De 

verdwenen 

greppelpercelen liggen 

vrij verspreid over het 

gebied, maar met name in 

de oostelijke helft van het 

gebied zijn greppels 

verdwenen. De afname 

van het oppervlak 

greppelpercelen bedraagt 

tussen 1949 en 1970 bijna 

460, wat neerkomt op 

bijna 30%. Hierbij moet 

wel nadrukkelijk worden aangemerkt dat de kwaliteit van de luchtfoto’s van 1970 aanmerkelijk 

minder was dan van 1949, waardoor het goed mogelijk is dat er in de analyse greppelpercelen 

zijn gemist.  

In afbeeldingen 28 tot en met 31 zijn de greppelkaarten te zien op basis van het 

voorbereidingsrapport op de ruilverkaveling Wommels.256 Het rapport waarin deze kaarten 

voorkwamen stammen uit 1974 en dus zal de inventarisatie van greppels in de beginjaren van 

de jaren ’70 hebben plaatsgevonden en dus ongeveer in dezelfde tijd als de luchtfoto van 

1970.  

  

 
256 Stiboka (1974), Het ruilverkavelingsgebied Wommels. De bodemgesteldheid. Bijlage 2. 

Afbeelding 27). Greppelland in 1970 in onderzoeksgebied Wommels. 
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De kaarten uit dit rapport 

bestaan uit vier 

onderdelen. In afbeelding 

28 is het patroon van de 

greppels te zien. Allereerst 

valt op dat in deze kaart 

veruit het grootste 

gedeelte van het 

onderzoeksgebied bestaat 

uit greppelland. Het toont 

daarmee ook aan dat de 

analyse van 1970 

inderdaad onbetrouwbaar 

is geweest door de slechte 

kwaliteit van de luchtfoto 

en dat daardoor de 

afname tussen 1949 en 

1970 niet al te serieus 

moet worden genomen. 

Wat betreft het patroon 

van de greppels is te 

noemen dat veruit het grootste gedeelte bestaat uit lengtegreppels. Dit zijn de minst storende 

greppels voor landbouwmachines. Dwarsgreppels zijn een stuk lastiger, zeker wanneer deze 

zijn gecombineerd met lengtegreppels, zoals op de kaart in het geel aangegeven. Hier kon 

door machines niet omheen worden gewerkt, zoals eerder genoemd in hoofdstuk 2. Met name 

in het noordwestelijke gedeelte van het onderzoeksgebied komt het onregelmatige 

greppelpatroon voor, hetgeen betekent dat er binnen een perceel zowel lengte- als 

dwarsgreppels voorkomen, met een onregelmatig verloop ten opzichte van elkaar.257 

In afbeelding 29 is de 

greppelafstand te zien. 

Het gaat hier dus om de 

onderlinge afstand tussen 

de greppels. Deze afstand 

is van oorsprong in het 

algemeen bepaald door 

de bodemgesteldheid. 

Hoe natter een perceel en 

hoe slechter de 

doorlatendheid van de 

bodem, hoe korter de 

afstand tussen de 

greppels.258 Een groot 

gedeelte van het 

onderzoeksgebied bestaat 

uit een greppelafstand van 

10 – 14 meter (geel op de 

kaart). Een aanzienlijk 

 
257 Stiboka (1974), Het ruilverkavelingsgebied Wommels. De bodemgesteldheid. p. 10. 
258 Jongsma (2017), Matterscape Taskscape Feltscape. p. 148.. 

Afbeelding 29). Afstand tussen de greppels onderling in het begin van de jaren 

’70 in onderzoeksgebied Wommels. 

Afbeelding 28). Greppelpatroon in het begin van de jaren ’70 in 
onderzoeksgebied Wommels. 
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gedeelte van de greppelpercelen bestaat daarnaast uit greppels met minder dan 10 meter 

tussenafstand. Een afstand van 14 meter of meer komt weinig voor. In het rapport wordt hier 

geen kwalificatie ‘breed’ of ‘smal’ opgeplakt. Uit onderzoek van Van Slochteren kan echter de 

conclusie worden getrokken dat een greppelafstand van minder dan 10 meter zeer smalle 

akkers oplevert. Dergelijke percelen waren vaak al moeilijk te bewerken met paarden,259 voor 

machines zal dit nog meer problemen hebben opgeleverd. De noodzaak om deze percelen 

aan te pakken zal vanuit het standpunt van de intensiverende landbouw daarom erg groot zijn 

geweest. De greppels zullen een grote belemmerende factor zijn geweest. 

In afbeelding 30 is de 

greppelinhoud te zien. 

Het gaat hierbij om de 

gemiddelde inhoud van 

een greppel op een 

perceel. Hierbij geldt over 

het algemeen dat hoe 

minder doorlatend de 

grond is, hoe groter de 

greppelinhoud.260 In het 

onderzoeksgebied 

Wommels hebben de 

meeste greppels een 

inhoud van minder dan 

0,3 kubieke meter, wat 

neerkomt op gemiddeld 

of geen landverlies. Voor 

de landbouw was dus niet 

de inhoud van de 

greppels een probleem, 

maar meer de korte afstand en het in sommige gevallen storende patroon. 

  

 
259 Van Slochteren (2021), Van greppel tot drainagebuis. p. 42-44. 
260 Stiboka (1974), Het ruilverkavelingsgebied Wommels. De bodemgesteldheid. p. 11 

Afbeelding 30). Inhoud van greppels in het begin van de jaren ’70 in 
onderzoeksgebied Wommels. 
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In afbeelding 31 is 

tenslotte het reliëf te zien. 

Dit lijkt wellicht wat 

dubbelzinnig, aangezien 

ook greppels reliëf zijn. 

Hier gaat het dan ook om 

het reliëf van het 

maaiveld buiten de 

greppels om. In het 

rapport worden vier 

klassen onderscheiden, 

van vlak tot sterk 

onegaal. De laatste 

klasse komt in het 

onderzoeksgebied 

Wommels niet voor. Over 

het algemeen zijn de 

percelen vlak of licht 

egaal, een enkel perceel, 

met name rondom 

Kubaard, matig onegaal. 

Dit zijn, niet toevallig, de 

percelen waarbij op de hoogtekaart in afbeelding 10 grote hoogteverschillen te zien zijn. Bij 

licht onegaal wordt aangemerkt dat dit ‘enige beperkingen heeft bij het gebruik van 

landbouwmachines’, bij matig onegaal is dit ‘vrij sterke beperkingen’.261  

Zoals uit deze kaarten blijkt, waren er veel percelen in het onderzoeksgebied waar greppels 
voorkwamen, soms met een erg kleine tussenafstand. Het maakt de toenmalige noodzaak van 
de ruilverkaveling eens te meer duidelijk. Stalruimte was door de komst van de ligboxenstal 
niet langer een belemmering op de groei van de veestapel, maar de ‘ongunstige 
cultuurtechnische omstandigheden’ waren dat wel.262 55% van de percelen in het gebied van 
de ruilverkaveling Wommels, ook wel ‘Landinrichting Wommels’, had een ‘storend 
greppelpatroon’, op 60% was sprake van een slechte maaiveldsligging. Het was tijd voor 
verandering. 
 
Voor weidevogels was de situatie zoals die er was juist goed. Niet alleen blijkt uit deze kaarten 
dat in vrijwel het hele gebied greppels aanwezig waren, uit deze kaarten blijkt ook nog eens 
dat de tussenafstand tussen greppels vaak erg klein was. Dit moet hebben gezorgd voor veel 
mogelijkheden om voedsel te zoeken en voor met name de kievit veel kalere, open plekken 
die ook voor voldoende nestgelegenheid zullen hebben gezorgd. De vele greppels zullen 
daarnaast veel mogelijkheden hebben geboden voor kuikens om te schuilen bij gevaar of 
slechte weersomstandigheden. 
 
  

 
261 Stiboka (1974), Het ruilverkavelingsgebied Wommels. De bodemgesteldheid. p. 11 
262 Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Wommels (1982), Voorontwerp ruilverkaveling "Wommels”. p. 6 & 
7. 

Afbeelding 31). Reliëf (los van eventuele greppels)  in het begin van de jaren ’70 
in onderzoeksgebied Wommels. 
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In Mantgum is de afname 

in de periode 1949 tot 

1970, op basis van de 

luchtfoto’s, minder sterk 

dan in Wommels, zie 

afbeelding 32. Met name 

in de noordelijke hoek zijn 

vrijwel geen 

greppelpercelen 

verdwenen. In de rest van 

het gebied zijn het vaak 

losse percelen. Bij het 

dorp Mantgum zijn 

vermoedelijk 

greppelpercelen 

verdwenen door de 

voorbereiding op de 

uitbreiding van het dorp 

en rond Skillaerd zijn 

enkele aaneengesloten 

percelen verdwenen. De 

afname van greppelland 

in het gebied van 

Mantgum bedraagt 10%, 

wat neerkomt op zo’n 163 

hectare. 

Rust en openheid 

In de periode tot de jaren ’70 is er weinig veranderd wat betreft de wegen en de dorpsgebieden 

in beide onderzoeksgebieden. Nieuwe wegen werden amper aangelegd. Wel kwam er meer 

verkeer op gang. In de jaren ’70 werd de melk bijvoorbeeld steeds meer opgehaald met de 

melkauto. Al vanaf de jaren ’60 deed de trekker zijn intrede, wat ook voor meer verkeer zal 

hebben gezorgd. In het voorbereidingsrapport van de ruilverkaveling Wommels werd 

geconcludeerd dat een groot gedeelte van de wegen nog onverhard was. Wegen die 

boerderijen ontsloten waren vaak nog steeds van erg slechte kwaliteit en slecht begaanbaar 

in de winter.263 Tijdens de ruilverkavelingen moesten veel wegen in het gebied worden 

verzwaard en/of verbreed, waardoor dezen beter geschikt werden voor het verkeer. Voor de 

weidevogels betekende het tot dan toe nog steeds dat er veel rust was in het gebied.  

 
263 Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Wommels (1982), Voorontwerp ruilverkaveling "Wommels". p. 7. 

Afbeelding 32). Greppelland in 1970 in onderzoeksgebied Mantgum. 
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4.4. De ontwikkeling van het landschap van de jaren ’70 tot en met de jaren ’90 

Reliëf 

Hoewel er tussen 1950 en 

de jaren ’70 in het 

onderzoeksgebied 

Wommels al een afname 

was te zien in oppervlakte 

greppelland, was hierbij 

nog niet zeker of dit effect 

ook toe te schrijven was 

aan de kwaliteit van de 

foto’s. De kaarten uit de 

ruilverkavelingsrapporten 

lieten zien dat er ook in de 

jaren ’70 nog veel 

greppelland was. Tussen 

1970 en 2003 is het wel 

duidelijk dat er zeker iets 

is veranderd. In afbeelding 

33 is te zien dat er maar op 

een paar plaatsen in het 

onderzoeksgebied nog 

clusters greppelland te 

vinden zijn, met name 

rondom Iens en langs de 

Krabbedyk, in het 

zuidwesten van het 

gebied. Verder is in de 

Súdhoek nog her en der een greppelperceel te vinden. De afname is overduidelijk. Maar liefst 

910 hectare greppelland is verdwenen. Ten opzichte van 1970 is dit een afname van meer 

dan 83%. Het is duidelijk dat er in de periode van de ruilverkavelingen een enorm aantal 

percelen met greppels is verdwenen.  

Voor de weidevogels heeft deze periode daardoor een enorme degradatie van het 

broedbiotoop betekend. In dezelfde periode dat op veel plaatsen het waterpeil naar beneden 

is gebracht, zijn ook de laaggelegen plekjes die zo belangrijk waren om te foerageren, 

verdwenen. In de vorige paragraaf is gebleken dat een groot deel van het greppelland ook nog 

eens bestond uit greppels met een korte tussenafstand en daarom voor de weidevogels van 

extra waarde waren. Voor de kievit betekende dit het verdwijnen van de geschikte kale plekjes 

om te kunnen broeden, zeker in combinatie met het herinzaaien van veel percelen met Engels 

raaigras. 

Voor onderzoeksgebied Mantgum dient het voorbereidende ruilverkavelingsrapport uit 1980 

als aanvullende bron voor het voorkomen van greppels, zoals eenzelfde rapport uit 1974 als 

bron voor Wommels diende. Dit rapport bevatte dan ook dezelfde kaarten met dezelfde 

opbouw. Zo is in afbeelding 34 het greppelpatroon in onderzoeksgebied Mantgum te zien. 

Veruit het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied bestaat uit percelen met greppels. 

Alleen rondom Skillaerd (ten zuidwesten van Mantgum) is een cluster van greppelloze 

percelen te vinden. De patronen van de greppels verschillen nogal met die in Wommels 

Afbeelding 33). Greppelland in 2003 in onderzoeksgebied Wommels. 
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(afbeelding 28). Het 

grootste gedeelte van het 

gebied bestaat uit een 

onregelmatig 

greppelpatroon. Een 

uitzondering hierop vormt 

de Nieuwlandpolder van 

Mantgum in het oosten 

van het gebied, waar het 

merendeel van de 

percelen uit 

lengtegreppels bestaat. 

Dit vindt zijn oorsprong in 

de ontstaansgeschiedenis 

van dit land. Doordat het 

land recenter is 

ingepolderd heeft de mens 

hier meer de hand gehad 

in de inrichting van het 

gebied. Zo liggen er geen 

natuurlijke kronkelende oorspronkelijke slenken in dit gebied waar rekening mee hoefde te 

worden gehouden. De verkaveling is hier ook een stuk rechter zoals al eerder geconcludeerd 

in hoofdstuk 1. 

In afbeelding 35 is de 

afstand tussen greppels te 

zien. Het beeld hierbij is 

enigszins vergelijkbaar 

met de kaart van 

Wommels. Het grootste 

gedeelte van de percelen 

heeft een greppelafstand 

van 10 tot 14 meter. Een 

aanzienlijk deel heeft 

daarnaast een afstand van 

minder dan 10 meter, 

oftewel kleine afstand 

tussen de greppels. Deze 

percelen liggen 

voornamelijk in de 

noordelijke helft van het 

gebied en langs de 

zuidwestelijke grens. 

  

Afbeelding 34). Greppelpatroon aan het einde van de jaren ’70 in het gebied 
van de vogelwacht Mantgum. 

Afbeelding 35). Afstand tussen de greppels onderling aan het einde van de 
jaren ’70 in onderzoeksgebied Mantgum. 
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In afbeelding 36 is de 

greppelinhoud te zien. Dit 

laat een opvallend beeld 

zien. Waar in de eerdere 

afbeeldingen te zien was 

dat de ‘lastige’ greppels 

met weinig tussenafstand 

en een onregelmatig 

patroon vooral in het 

noordwestelijke gedeelte 

lagen en juist niet in het 

Mantgumer Nieuwland, 

valt hier op dat de 

greppels met ‘meestal veel 

landverlies’ juist in de 

nieuwlandpolder liggen. 

Het zijn dus vrij diepe of 

brede greppels geweest, 

met vrij veel water er in. 

Mogelijk dat dit verband 

houdt met de 

doorlatendheid van de 

grond in dit gebied, zoals 

eerder besproken in 

paragraaf 2. 

Tenslotte is in afbeelding 

37 het overige reliëf te 

zien. Hier is de 

nieuwlandpolder juist weer 

opvallend vlak, het 

noordwestelijke gedeelte 

van het onderzoeksgebied 

juist niet.  Hier zijn veel 

percelen licht onegaal en 

enkele percelen zelfs 

matig of sterk onegaal. Dit 

komt sterk overeen met 

het beeld van de 

hoogtekaart in afbeelding 

13.  

  

Afbeelding 37). Reliëf (los van eventuele greppels)  aan het einde van de jaren 
’70 in onderzoeksgebied Mantgum. 

Afbeelding 36). Inhoud van de greppels onderling aan het einde van de jaren 
’70 in onderzoeksgebied Mantgum. 
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In 1996 is in 

onderzoeksgebied 

Mantgum de uitvoering 

van de ruilverkaveling 

Baarderadeel begonnen. 

In het gebied werden 

ruilverkavelingen lang 

tegengehouden. De 

behoefte naar 

intensivering en 

schaalvergroting was er 

een stuk minder groot 

dan in onderzoeksgebied 

Wommels. Toen de 

ruilverkavelingen één 

keer waren begonnen, 

was er een stuk minder 

geld beschikbaar dan in 

andere 

ruilverkavelingsgebieden 

zoals Wommels, 

waardoor de 

ontwikkelingen 

uiteindelijk minder 

ingrijpend waren voor het 

landschap. Egalisatie 

was één van de aspecten die minder grootschalig werden uitgevoerd.264 Hoewel ook hier 

greppelland is verdwenen in deze periode, is de afname tussen 1970 en 2003 lang zo sterk 

niet als in het gebied van Wommels, zoals te zien in afbeelding 33. De afname bedraagt zo’n 

520 hectare, wat neerkomt op 35%. Met name rondom het dorp Mantgum zijn aanzienlijke 

aantallen greppelpercelen verdwenen. Hier is onder andere de nieuwe wijk aan de 

noordoostkant van Mantgum voor in de plaats gekomen. Daarnaast is rondom Wiuwert en 

Britswerd greppelland verdwenen. Het greppelland in de noordelijke helft is vrijwel 

onaangetast gebleven. 

De noordelijke hoek van het onderzoeksgebied, voor een groot deel de Leonserpolder, heeft 

in deze periode de greppels dus niet verloren zien gaan. Uit de voorgaande kaarten blijkt 

daarnaast ook nog eens dat de afstand tussen de greppels hier klein was en het patroon 

onregelmatig. Daarnaast er in dit gebied ook nog eens vrij veel overig reliëf, waardoor er voor 

weidevogels zowel nattere als drogere plekken zijn geweest. Hier waren daarmee voor de 

weidevogels uitermate geschikte greppelpercelen die voor een groot deel in deze periode niet 

verloren zijn gegaan. Hetzelfde geld voor het gebied langs de grens van het gebied ten 

noorden van Britswerd. Ook hier was de afstand tussen de greppels erg klein en de inhoud 

van de greppels erg groot, waardoor dit tot een voor weidevogels erg geschikt biotoop was. In 

de nieuwlandpolders was met name de inhoud van de greppels vrij groot, maar is een groot 

gedeelte van de greppels wel verdwenen. Hier is het biotoop dus wel achteruitgegaan. 

Rust en openheid 

 
264 Jongsma (2017), Matterscape Taskscape Feltscape. p. 89. & Wouda (2017), Feestje en frustratie rond laatste 
Friese ruilverkaveling. 

Afbeelding 38. Greppelland in 2003  in het gebied van de vogelwacht Mantgum. 
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De relatieve rust in de onderzoeksgebieden zoals besproken in de vorige twee hoofdstukken, 

veranderde in de decennia erna. In beide gebieden werd een provinciale weg aangelegd, die 

uiteraard voor meer verkeer zouden zorgen. In onderzoeksgebied Wommels is dit de N359, 

die het onderzoeksgebied dwars doorsnijdt en langs het dorp Wommels loopt. Het vormt de 

doorgaande route tussen Leeuwarden en Bolsward. In onderzoeksgebied Mantgum ligt de 

N384 meer in een uithoek, namelijk bij Britswerd en Wiuwert. Dit vormt min of meer de 

doorgaande route van Franeker richting Sneek. 

Naast meer en grotere wegen kwam er in deze periode over het algemeen ook meer verkeer 

in de gebieden. Zo waren er meer en meer personenauto’s die door het gebied reden. De 

weidevogelgebieden werden bijvoorbeeld met de auto bezocht door mensen buiten het gebied 

om te gaan eierzoeken, waarover later meer in hoofdstuk 4. Het was een volledig nieuw 

fenomeen in gebieden die tot dan toe met name op de fiets werden bezocht of met paard en 

wagen en de eerste trekkers en vrachtwagens. Tijdens de ruilverkaveling Wommels zijn in de 

jaren ’80 en ’90 veel wegen aangepakt, zodat ze geschikt werden voor zwaarder 

landbouwverkeer en bijvoorbeeld melkauto’s. Veel lokale wegen zijn verzwaard en/of 

verbreed. Daarnaast zijn er nieuwe wegen aangelegd en zijn veel boerderijen en 

landbouwpercelen beter ontsloten door middel van bijvoorbeeld betonpaden.265 In 

onderzoeksgebied Mantgum veranderde er lange tijd nog niet veel en bleven veel wegen van 

slechte kwaliteit en niet geschikt voor veel verkeer.266 In de volgende paragraaf volgt een 

definitieve vergelijking van de belangrijkste wegen in de gebieden in 1950 en 2020. 

 

  

 
265 Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Wommels (1982), Voorontwerp ruilverkaveling "Wommels". p. 7. 
266 Interview Germ en Teuni de Boer, 28 februari 2022. 
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4.5. Veranderingen van het landschap in de 21e eeuw 

Reliëf 

In afbeelding 39 is het 

greppelland in 2018 te 

zien in onderzoeksgebied 

Wommels. Ook in de 

laatste vijfiten jaar zijn er 

nog greppelpercelen 

verdwenen in het gebied. 

Het cluster 

greppelpercelen bij de 

Krabbedyk is grotendeels 

verdwenen en ook in de 

buurt van Iens zijn nog 

percelen vlakgemaakt. Dit 

is echter ook de hoek waar 

nog percelen met greppels 

zijn overgebleven, 

evenales in de Sudhoek. 

De afname van 2003 tot 

2020 bedraagt nog eens 

115 hectare, wat toch nog 

weer meer dan een 

halvering is. Het illustreert 

dat de ‘landverbetering’ 

niet is gestopt na de 

ruilverkaveling. Nog 

steeds wordt er op 

sommige plaatsen greppelland vlakgeschoven omdat het niet meer past in de huidige 

intensieve landbouw. Ook in de interviews kwam naar voren dat er in de gebieden nog steeds 

wel eens greppelland verdwijnt.267 

  

 
267 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 

Afbeelding 39). Greppelland in 2018 in onderzoeksgebied Wommels. 
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In onderzoeksgebied 

Mantgum is in de periode 

van 2003 tot 2018 iets 

meer dan 200 hectare 

greppelland verdwenen 

(afbeelding 40). Dat komt 

neer op zo’n 21%. Met 

name in de 

Nieuwlandpolder zijn 

clusters greppelland 

verdwenen en ten westen 

Mantgum. In het noorden 

is echter totaal geen 

greppelland verloren 

gegaan. De 

ruilverkaveling 

Baarderadeel is 

afgesloten in 2018. De 

afname van 21% zal voor 

een groot deel hierdoor 

kunnen worden verklaard. 

Het behoud van de 

greppelpercelen in het 

noorden van het 

onderzoeksgebied, 

grotendeel de Leonserpolder, vindt zijn oorzaak in het feit dat in dit gebied de natuur op de 

eerste plaats is komen te staan sinds de ruilverkavelingen. De landbouw kwam er op de 

tweede plaats te staan en daarom was de noodzaak om te draineren en het land te verbeteren 

ook verdwenen.268  

  

 
268 Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Baarderadeel (1993), Voorontwerp-plan Ruilverkaveling 
Baarderadeel. p. 60. 

Afbeelding 40). Greppelland in 2018 in onderzoeksgebied Mantgum. 
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Omdat ook sloten een 

vorm van reliëf zijn en net 

als greppels een 

schuilplaats en 

foerageerplaats voor 

weidevogels en hun 

kuikens kunnen zijn, is 

de verandering van het 

slotenpatroon globaal 

geanalyseerd. Dit is 

gedaan op basis van 

topografische kaarten 

van 1950 en 2020, 

beschikbaar op ArcGIS 

online. De veranderingen 

van het slotenpatroon 

zijn weergegeven als 

verschil tussen deze 

twee jaren, zonder 

onderlinge tussenstappen. Het is echter aannemelijk dat veel van de verdwenen sloten 

gedempt zijn tijdens de ruilverkaveling.269 

In afbeelding 41 zijn de sloten van 2020 in het blauw te zien en de sloten van 1950 in het rood 

in onderzoeksgebied Wommels. Op sommige plekken zijn de sloten van 1950 vlak naast de 

sloten van 2020 te zien, maar dit is vermoedelijk gekomen door kleine verschillen in de 

topografische kaarten op basis waarvan de sloten zijn ingetekend. Sloten in het dorpsgebied 

zijn niet ingetekend; dit verklaart de vele rood gemarkeerde sloten in het huidige dorpsgebied 

van Wommels.  

In het gehele gebied zijn op plekken sloten verdwenen. Veel kleine of kronkelende slootjes 

tussen percelen in zijn tijdens de ruilverkaveling gedempt omdat ze storend waren bij het 

bewerken met grote machines. Toch is veruit het grootste gedeelte van de sloten in stand 

gebleven. Percelen zijn over het algemeen wel groter geworden, maar het gebied blijft vrij 

waterrijk. Voor weidevogels zal de verdwijning van sloten op zich in het onderzoeksgebied 

Wommels dan ook niet heel veel invloed hebben gehad op hun biotoop. 

  

 
269 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022 & interview Joris Viëtor, 19 februari 2022. 

Afbeelding 41). Slotenpatroon in 1950 en 2018 in onderzoeksgebied Wommels. 
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In afbeelding 42 zijn de 

verdwenen sloten in het 

onderzoeksgebied van 

Mantgum in kaart 

gebracht. In het gebied 

van de huidige 

Leonserpolder zijn amper 

tot geen sloten 

verdwenen. Een grote 

cluster aan verdwenen 

sloten valt op in de 

omgeving van Skillaerd, 

ten westen van Mantgum. 

Het is in hetzelfde gebied 

als waar al vroeg 

greppelland verdwenen is 

en de enige grote cluster 

greppelloos land te zien 

was in afbeelding 34. In dit 

gebied is het biotoop van de weidevogels dus wel minder geschikt geworden. In de rest van 

het gebied zijn er geen grote clusters sloten verdwenen. 

Rust en openheid 

In afbeelding 43 zijn het 

wegenpatroon en de 

dorpsgebieden in 

onderzoeksgebied 

Wommels in 2020 te zien. 

Vergeleken met 1950 

(afbeelding 25) zijn er 

nogal wat extra wegen bij 

gekomen. Op de kaart 

zijn alleen de provinciale 

weg, de hoofdwegen en 

de b-wegen 

weergegeven. Eventuele 

kleinere particuliere 

wegen zoals betonpaden 

zijn er niet in opgenomen, 

maar een snelle visuele 

analyse van de kaart laat 

zien dat ook dit type weg 

veel vaker voorkomt dan 

in 1950. Verder is het dorpsgebied van Wommels is door de jaren heen enorm uitgebreid, de 

overige dorpsgebieden zoals van Kubaard vrijwel niet. De uitbreiding van het wegennetwerk 

en het dorp Wommels heeft de rust en openheid in het gebied flink aangetast. In het gebied 

zijn een stuk minder plekken overgebleven die echt een grote afstand  hebben tot wegen of 

bebouwing. Dat de uitbreiding van het dorpsgebieden zelf ten koste is gegaan van geschikt 

Afbeelding 43). Wegen en dorpsgebieden in 2020 in onderzoeksgebied 
Wommels. 

Afbeelding 42). Slotenpatroon in 1950 en 2018 in onderzoeksgebied Mantgum. 
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broedbiotoop blijkt wel uit de interviews. Op de plek waar nu de nieuwe wijken van Wommels 

staan, werd vroeger fanatiek naar eieren gezocht…270 

In het onderzoeksgebied 

Mantgum is het met 

name het dorpsgebied 

van Mantgum zelf dat is 

uitgebreid (afbeelding 

44). Dit is voor een groot 

gedeelte ten koste 

gegaan van greppelland. 

Ook Wiuwert is groter 

geworden ten opzichte 

van 1950. Wat betreft de 

wegen zijn de 

veranderingen in het 

gebied van Mantgum op 

het eerste gezicht minder 

groot dan in het gebied 

van Wommels. De 

provinciale weg ligt 

redelijk in de hoek en in 

de Leonserpolder zijn 

nog steeds maar een 

paar b-wegen te vinden. Toch is er wel veel veranderd. Nog tot in de jaren ’90 waren sommige 

wegen, zoals de Hesenserreed en de Battensreed ten noorden van Jorwert, nog in particulier 

beheer en werden ze dus niet gebruikt door veel verkeer. Tijdens de ruilverkaveling werden 

dergelijke wegen geschikt gemaakt voor groter en zwaarder verkeer.271 De Hesenserreed 

wordt tegenwoordig bijvoorbeeld door veel sluipverkeer gebruikt dat vanuit de dorpen 

Mantgum en Jorwert naar de doorgaande weg Bolsward – Leeuwarden rijdt.272 Een heel 

contrast met de afgesloten, particulier beheerde puinwegen!  

  

 
270 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022. 
271 Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Baarderadeel (1993), Voorontwerp-plan Ruilverkaveling 
Baarderadeel. p. 46. 
272 Interview Germ en Teuni de Boer, 28 februari 2022. 

Afbeelding 44). Wegen en dorpsgebieden in 2020 in onderzoeksgebied 
Mantgum. 
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4.6. Hoe de landschappen van de onderzoeksgebieden zich verschillend hebben 

ontwikkeld en wat dit heeft betekend voor de weidevogels 

In de afgelopen paragrafen is geschetst wat er per periode in het landschap veranderd in de 

beide onderzoeksgebieden. Het is duidelijk gebleken dat er veel is gebeurd en het landschap, 

onder invloed van onder andere de landbouw, enorm is veranderd. 

Reliëf 

Op het gebied van reliëf hebben beide onderzoeksgebieden zich verschillend ontwikkeld In 

tabel 1 is de afname van greppelland in beide gebieden te zien. Zowel het percentage van het 

oppervlak van het onderzoeksgebied dat greppelland was als de afname ten opzichte van 

1949 is in de tabel opgenomen. 

Onderzoeksgebied Wommels 
 

Jaartal Percentage oppervlak 
greppelland van het totale 

onderzoeksgebied 

Percentuele afname ten opzicht 
van 1949 

1949 75,2 0 

1970 52,9 29,6 
2003 8,8 88,3 

2018 3,2 95,7 
 

Onderzoeksgebied Mantgum 
 

Jaartal Percentage oppervlak 
greppelland van het totale 

onderzoeksgebied 

Percentuele afname ten opzicht 
van 1949 

1949 78,7 0 
1970 70,8 10,0 

2003 45,7 42,0 
2018 35,9 54,4 

Tabel 1). Afname van greppelland in de onderzoeksgebieden op basis van de luchtfotoanalyse. 

In Wommels heeft vanaf 1987 tot aan 2002 de ruilverkaveling plaats gevonden. Voorafgaand 

aan de ruilverkaveling waren er ontwikkelingen gaande die er voor zorgden dat reliëf 

verdween. Zo is in hoofdstuk 2 besproken dat er rondom Kubaard enkele vooruitstrevende 

boeren zaten die experimenteerden met diepploegen en drainage. Het ligt in de lijn der 

verwachtingen dat dergelijke boeren de ruilverkaveling mede een impuls hebben gegeven.273 

Tijdens de ruilverkavelingen is het landschap ingrijpend veranderd. In hoofdstuk 2 werd al 

duidelijk dat het waterpeil tijdens deze periode flink is verlaagd ten behoeve van de landbouw. 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat veruit het grootste gedeelte van het greppelland in de laatste 

decennia van de 20e eeuw is verdwenen.  

  

 
273 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
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De luchtfotoanalyse gaf aan dat tussen 1949 en 1970 al een groot deel van de greppelpercelen 

is verdwenen, maar door het combineren van deze bron met de kaarten uit de 

ruilverkavelingsrapporten is gebleken dat deze bron te onbetrouwbaar is om als enige bron te 

gebruiken. De afname van greppelland tussen 1949 en 1970 is waarschijnlijk een stuk lager 

dan op de kaart wordt geschetst en de afname tussen 1970 en 2003 daarmee juist een stuk 

hoger. Uiteindelijk is een totale afname van 96% van het greppelland vastgesteld in 

onderzoeksgebied Wommels op basis van de luchtfotoanalyse. Dit wil dus zeggen dat slechts 

4% van het greppelland van 1949 nu nog steeds greppelland is. 

De ruilverkavelingsrapportkaarten gaven naast een indicatie van het voorkomen van greppels 

ook informatie over hoe dit greppelland er uit zag. Het grootste gedeelte van de 

greppelpercelen heeft bestaan uit lengtegreppels. De onderlinge afstand tussen greppels was 

over het algemeen minder dan 14 meter en een aanzienlijk deel nog minder dan 10 meter. Dit 

betekende dat er binnen een perceel enorm veel reliëf was. Hoewel de inhoud van de meeste 

greppels niet heel groot was, namelijk minder dan 0,3 kubieke meter, betekende het grote 

aantal greppels veel schuilplaatsen en geschikte foerageerplaatsen voor weidevogels. Daaruit 

valt te concluderen dat er niet alleen veel greppelland is verdwenen, maar ook nog eens 

greppelland dat erg geschikt was als broedbiotoop voor weidevogels. Het gebied moet rond 

de jaren ’50 niet alleen qua beheer door boeren, maar ook qua landschap ideaal zijn geweest 

voor weidevogels, met een hoog waterpeil en op ieder perceel (veel) greppels. Van deze 

situatie is nu niets meer over. 

In onderzoeksgebied Mantgum is de situatie anders. De afname tussen 1949 en 2003 

bedraagt hier 54%. Weliswaar is dit een behoorlijk gedeelte; het is in geen geval te vergelijken 

met de enorme afname in deze periode in onderzoeksgebied Wommels. Ook de geografische 

verspreiding verschilt. In Wommels heeft de afname in het gehele gebied plaatsgevonden. In 

Mantgum is in de noordelijke helft van het onderzoeksgebied vrijwel geen greppelland 

verdwenen. Ook ten noord(west)en van Britswerd en noord(oost)en van Wiuwert zijn nog 

clusters met greppelland.  

Op basis van de ruilverkavelingsrapporten kan worden geconcludeerd dat de greppels in deze 

gebieden voor een groot deel een onregelmatig patroon hadden en voor een groot gedeelte 

ook nog eens een zeer kleine tussenafstand. Het gebied bij Britswerd had daarnaast ook nog 

eens greppels met vrij veel inhoud. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het niet 

zomaar greppelpercelen zijn die zijn bewaard, het zijn ook nog eens de percelen die voor de 

weidevogels extra geschikt zijn. Tegenwoordig is ‘greppel-plas-dras’ een veel gebruikte 

methode van agrarisch natuurbeheer om weidevogels te helpen. Hierbij wordt een brede 

strook rondom een greppel onder water gezet. Hoewel bij greppelbeheer ten behoeve van de 

landbouw in het broedseizoen in principe geen water in de greppels stond, komt een brede 

greppel met veel inhoud het dichtst bij deze huidige maatregel. Het moge daarom duidelijk zijn 

dat greppels met veel inhoud voor de weidevogels extra voordelig uitpakken.274 Het 

onregelmatige patroon, de korte afstand en de grote inhoud van een gedeelte van de greppels 

zorgt voor veel reliëf op ieder perceel. Naast greppels zijn er ook nu nog percelen waar van 

nature hoogteverschillen van soms wel een halve meter voorkomen.275 

  

 
274 WUR (2017), ‘Greppel plas-dras’ positief voor weidevogelkuikens. 
275 Interview Germ en Teuni de Boer, 28 februari 2022. 
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In het Mantgumernieuwland is een groot deel van de greppels verdwenen. Dit waren vooral 

lengtegreppels, maar wel met een kleine tussenafstand en met relatief veel inhoud. Dit is 

daarmee het gebied met het grootste verlies van goed weidevogelbiotoop in 

onderzoeksgebied Mantgum. 

Naast greppels, werd in de inleiding gesteld dat ook het voorkomen van veel sloten een 

weidevogelgebied versterkt. Tussen 1950 en 2020 zijn weliswaar in beide gebieden sloten 

verdwenen, nog steeds zijn het gebieden met relatief veel sloten. De inschatting is daarom dat 

dit geen grote degradatie van het broedgebied heeft betekend. 

Over het algemeen kan de conclusie worden getrokken dat er in beide onderzoeksgebieden 

door het verdwijnen van greppels en daarmee het verdwijnen van reliëf veel 

weidevogelbiotoop sterk in kwaliteit achteruit is gegaan. In onderzoeksgebied Wommels is de 

afname vele malen groter en over een groter gebied verspreid dan in onderzoeksgebied 

Mantgum. Hier is de afname met name beperkt tot de nieuwlandpolders en is vrijwel alle reliëf 

in de Leonserpolder en in gebieden bij Britswerd en Wiuwert bewaard gebleven. Het benadrukt 

daarmee de waarde van deze gebieden, die niet alleen nog greppelpercelen herbergen maar 

ook nog eens greppelpercelen van goede kwaliteit. Dat wil zeggen, met een korte 

tussenafstand, een onregelmatig patroon en soms grote inhoud. 

Rust en openheid 

Op basis van wegen en dorpsgebieden op topografische kaarten, aangevuld met informatie 

uit interviews, is globaal gekeken naar rust en openheid in beide onderzoeksgebieden. Hoewel 

dit maar een klein fragment is van wat er nodig zou zijn om echt iets te kunnen zeggen over 

de algemene rust en openheid in het gebied, geeft het wel een indicatie van de veranderingen 

die hebben plaatsgevonden. In beide gebieden waren in 2020 een stuk meer wegen dan in 

1950, met name in onderzoeksgebied Wommels. Dit gebied wordt ook nog eens dwars 

doorsneden door de provinciale weg van Leeuwarden naar Bolsward. Daarnaast zijn vrijwel 

alle wegen, met name tijdens de ruilverkavelingen, geschikt gemaakt voor groter, zwaarder en 

meer verkeer. Zelfs op plekken waar niet veel grote wegen lopen maar met name b-wegen het 

gebied doorsnijden, zoals in de huidige Leonserpolder, rijdt tegenwoordig een stuk meer 

verkeer dan in de tijd voor de ruilverkavelingen. Op basis van eerder onderzoek kan er daarom 

vanuit worden gegaan dat de totale geschiktheid als broedgebied voor weidevogels in beide 

onderzoeksgebieden is afgenomen. 

Daarnaast heeft met name het dorp Wommels zich uitgebreid, wat ten koste is gegaan van 

gebieden waar vroeger weidevogels broedden. Ook het dorpsgebied van Mantgum en in iets 

mindere mate Wiuwert heeft zich uitgebreid. Het gebied in zijn algemeenheid is daarom minder 

open geworden. 
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4.7. Conclusie 

De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal stond, luidde ‘Hoe is het landschap in de 

onderzoeksgebieden veranderd van 1950 tot nu en wat heeft dit betekend voor de 

weidevogels?’ Dat het landschap enorm is veranderd in een groot gedeelte van de gebieden, 

is duidelijk. Aan de hand van de greppelanalyse is gebleken dat met name onder invloed van 

de ruilverkavelingen er een enorm aantal greppelpercelen is verdwenen. Deze ontwikkeling 

heeft zich met name voorgedaan in onderzoeksgebied Wommels en in het meest centrale deel 

van onderzoeksgebied Mantgum. Daarnaast is gebleken dat er veel meer in het landschap is 

verdwenen, zoals sloten, maar ook openheid door de aanleg van nieuwe wegen en de 

uitbreiding van enkele dorpen. 

Het verdwijnen van een groot deel van de greppels, met name in onderzoeksgebied Wommels, 

heeft een enorme degradatie van het weidevogelbiotoop betekend. Uit de verdere analyse van 

de greppels is gebleken dat op veel percelen enorm veel microreliëf aanwezig was met in 

sommige gevallen brede greppels die een ideaal weidevogelbiotoop moeten hebben 

gecreëerd. In combinatie met de verlaging van het waterpeil zijn deze positieve 

karakteristieken in met name onderzoeksgebied Wommels vrijwel volledig verdwenen. Een 

uitzondering vormt hier opnieuw een groot deel van onderzoeksgebied Mantgum. Het uitblijven 

van een echte intensivering van de landbouw in combinatie met het behoud van veel 

greppelland zorgt ervoor dat dit nu nog een gebied is dat het meest lijkt op de situatie van na 

de oorlog. Desalniettemin is ook hier het één en ander veranderd, zoals de aanleg van wegen 

tijdens de ruilverkaveling. 
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Hoofdstuk 5. Weidevogels en de weidevogelcultuur van 1950 tot heden 

Bij de veranderingen die in de afgelopen twee hoofdstukken naar voren zijn gekomen, 

zijn de implicaties voor weidevogels altijd benoemd. In dit hoofdstuk staan de 

weidevogels helemaal centraal. Het gaat hierbij niet alleen om de weidevogels zelf, maar 

ook de cultuur en tradities die er rondom de weidevogels bestaan in Friesland en in de 

onderzoeksgebieden specifiek. Er wordt dus een beeld geschetst van de veranderende 

weidevogelcultuur en de verandering van de weidevogelstand in de 

onderzoeksgebieden, in dezelfde periodes als in de afgelopen hoofdstukken. 

Een groot deel van dit hoofdstuk zal aandacht besteden aan de vogelwacht Wommels. 

Dit komt door de hoeveelheid bronnen die beschikbaar zijn gesteld. Zo werden door de 

vogelwacht Wommels notulen en jaarverslagen ter inzage aangeboden. Vergelijkbare 

bronnen waren van de vogelwacht Mantgum niet beschikbaar. 

 

5.1. De ‘weidevogelcultuur’ rond de jaren ’50: aaisykers en het begin van vogelwachten  

Het aaisykjen 

Wie aan de weidevogelcultuur in Friesland denkt, denk aan het zoeken van kievitseieren, 

oftewel het ‘ljipaaisykjen’ of ‘aaisykjen’. Dit kan als een echte Friese traditie worden gezien. Al 

voor de oorlog maar ook in de jaren na de oorlog trok men in het vroege voorjaar massaal de 

velden in, gewapend met een polsstok, om op zoek te gaan naar nesten van met name 

kieviten. Werd er een nest gevonden, dat gingen de eieren vaak mee onder de pet. Voor de 

vinder van het eerste kievitsei was er een beloning. Zo werd voor de eerste vinder van de 

provincie Fryslân de ‘sulveren ljip’ beschikbaar gesteld. Voor de landelijk eerste vinder was dit 

zelfs een gouden kievit. Per gemeente werd het eerste kievitsei vaak aangeboden aan de 

burgemeester.276 De geraapte eieren werden vervolgens naar huis meegenomen en 

opgegeten, weggegeven, maar ook wel verkocht en verhandeld naar bijvoorbeeld 

poeliersbedrijven.277 De handel in eieren en het eierzoeken leefde in de provincie. In sommige 

gevallen werd in pachtcontracten zelfs als voorwaarde gesteld dat de pachter bijvoorbeeld 100 

eieren moest leven.278 

Het eierzoeken was een sociale bezigheid. Als eierzoeker was je vaak een bekend persoon in 

het dorp. Men wist dat je naar eieren zocht, men zag je vaak fietsen of lopen. Vond je het 

eerste ei, dan kwam dat op elke mogelijke manier in het nieuws. Het dorp en de streek wist 

precies wie waar het eerste ei had gevonden. Het was daarmee een sport die maatschappelijk 

breed gedragen werd.279 

  

 
276 Van Dijk (1967), Hijkes en Sijkes, p. 4 & 9-15. 
277 Ibidem, p. 35. 
278 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022. 
279 Interview Wybren Bruinsma, 4 november 2021. 
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Oprichting van de Vogelwacht Wommels en de BFVW 

Na de oorlog ontstonden in Nederland voor het eerst ‘vogelbeschermingswachten’ oftewel 

vogelwachten. De noodzaak om de vogels te beschermen was min of meer voortgekomen uit 

de oorlog, waar door hongersnood veel eieren waren geraapt. Er waren daarom veel mensen 

die van mening waren dat het eieren rapen moest worden verbonden aan regels, die door 

middel van vogelbeschermingswachten konden worden opgelegd. De stroperij en ‘eierroof’ 

van tijdens de oorlog moest daarmee in de toekomst worden voorkomen. 

De zorgen over de natuur en in hoeverre deze beschermd moest worden, bestonden oveirgens 

ook al voor de oorlog. Al in de jaren ’20 werd in vogelbeschermingsverslagen gesproken over 

het verdwijnen van vogelsoorten zoals de ‘Kuikendief’, ‘Waterral’ en ‘Velduil’, op plekken waar 

nu ‘alledaags bouw- of weiland’ is. In de oorlog zelf was door een uiteenlopend scala aan 

oorzaken een verdere achteruitgang van heel wat soorten te zien. Zo ook van weidevogels. 

Met name de kieviten waren achteruitgegaan en als één van de oorzaken werd hierbij expliciet 

‘eierenroof’ genoemd. Gedeeltelijk tijdens de oorlog, maar met name na de oorlog schieten als 

tegenbeweging tegen deze neergang van de weidevogelstanden de vogelwachten uit de 

grond. In 1946 worden op deze manier 58 nieuwe vogelwachten opgericht, waar Vogelwacht 

Wommels er één van was. 

De Vogelwacht Wommels werd opgericht met 21 leden.280 De motivatie was destijds duidelijk: 

‘acht jaen op ‘e fûgelwrâld, (…) die fûgelwrâld útwreidzje en biskermje’.281 De Vogelwacht is 

primair opgericht met eierzoekende leden, of zoals in het eerste jaarverslag wordt geschreven: 

‘straks kinne wij yn ‘e Frsyke greiden mei de polsstok yn ‘e hân wer aeisykje’. Maar niet alleen 

dit hoorde tot de activiteiten van de vogelwacht. De vogelwacht was een sociale vereniging en 

daarom werden vrijwel jaarlijks filmavonden georganiseerd en werden er excursies gehouden. 

Voor het eerste kievitsei werden wisselbekers uitgegeven, waardoor de sport van het zoeken 

naar het eerste ei nog eens een extra boost kreeg. Het ging immers om een beker en het 

aanzien bij de sociale vereniging die een vogelwacht was! 

Vaak waren de opgerichte vogelwachten van na de oorlog overigens geen volledig nieuwe 

verenigingen. Voor die tijd bestonden er al ‘eendenverenigingen’. Dergelijke verenigingen 

‘oogstten’ eendeneieren en zorgden voor afschot van overtollige woerden (mannetjeseenden). 

In de winter daarentegen werden de eenden gevoerd. Hoewel er van de Vogelwacht Wommels 

niet bekend is of deze vogelwacht ook voortvloeit uit een zogenaamde eendenvereniging, was 

het bijvoederen van eenden ook een primaire taak van de vogelwacht, zeker in de beginjaren. 

In het jaarverslag van 1952 wordt vermeld ‘Ek de einen farden wol by de sêfte winter, en 

hoechde it bistjûr dy net to fuorjen.’282 

In 1947 werd de BFVW opgericht, als overkoepelend bestuur van 67 vogelwachten. Toezicht 

houden werd één van de belangrijkste taken van deze nieuwe gestichte organisatie. De 

vogelwachten groeiden al in hun eerste jaren snel. Waar veel vogelwachten werden opgericht 

als verenigingen met ongeveer 20 à 30 deelnemers, liep dit in sommige gevallen daarna op 

tot boven de honderd. Ook de vogelwacht Wommels groeide snel. In 1950 was het ledenaantal 

al 70, een groei van krap 50 leden in drie jaar tijd.283 Veel eierzoekers of sympathisanten sloten 

zich aan. 

 
280 Leeuwarder Koerier, 16-04-1946. 
281 ‘acht slaan op de vogelwereld, (…) die vogelwereld uitbreiden en beschermen’. Jaarverslag Vogelwacht 
Wommels, 14 maart 1951. 
282 ‘Ook de eenden vaarden wel bij de zachte winter, en hoefde het bestuur die niet te voeren’. Jaarverslag 
Vogelwacht Wommels, 14 maart 1951. 
283 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 14 maart 1951. 
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Rond de jaren ’50 was het eierzoeken iets vanzelfsprekends dat leefde bij veel mensen. Bij 

het beleven van het eierzoeken en de nazorg werd de jeugd zoveel mogelijk betrokken. Vanuit 

de Vogelwacht Wommels werden elk jaar filmavonden- of middagen georganiseerd en er 

waren activiteiten speciaal voor de jeugd. Zo werd de jeugd bijvoorbeeld op speciale 

eierzoekdagen meegenomen het veld in. 

Toch was ook in de jaren ’50 het eierzoeken al aan regels gebonden. Vanaf het begin van de 

oprichting van de BFVW was er een uiterste datum tot wanneer kievitseieren mochten worden 

gezocht, namelijk 19 april.284 Na deze tijd kregen die kieviten dus ruim baan om ongestoord te 

broeden. Het zoeken naar kievitseieren werd gezien als een belangrijke reden om de natuur 

te beschermen. Het vormde als het ware een enorm belangrijke motivatie om het veld in te 

trekken en stimuleerde daarmee ook het enthousiasme van bijvoorbeeld de jeugd voor de 

natuur. Ook voor de landschap werd de interesse en het enthousiasme opgewekt. Men trok 

de natuur in en had een sterke binding met het lokale landschap.  

Beschermingstaak vanaf het begin 

Dat er meer was dan alleen het eierzoeken, blijkt wel uit de jaarverslagen van de vogelwacht 

Wommels uit 1952: ‘Mar  ek, biskermje de fûgels en aeien sa folle moochlik nei de 19 de 

april.’285 Het voorlichting geven aan de jeugd wordt daarbij als een essentieel onderdeel 

gezien. Bescherming van de weidevogelstand gebeurde op diverse vlakken. Enerzijds werden 

de nesten zelf beschermd en werden boeren in sommige gevallen ingelicht als er 

werkzaamheden op het betreffende perceel plaats zouden vinden. Veel werkzaamheden 

vonden er rond de jaren ’50 echter nog niet plaats tijdens de eifase, zoals eerder besproken. 

Veel boeren waren daarnaast zelf ook begaan met de weidevogels, waardoor bescherming 

vaak een vanzelfsprekendheid was. Dat alle boeren begaan waren met de eierzoekers is 

echter een utopie. Zo probeerden er in de Sudhoeke in 1951 boeren te verhinderen dat 

eierzoekers vrij over hun land liepen, door bordjes te plaatsen die het eierzoeken verboden.286 

De Vogelwacht Wommels probeerde met deze boeren in gesprek te gaan om er voor te zorgen 

dat de eierzoekers overal weer welkom waren. 

Vanuit de BFVW bestond het beschermingswerk ten tijde van de oprichting met name uit het 

handhaven van de regels, zoals handhaving van de uiterste datum van het eierzoeken. Dit 

handhaven vond plaats met de lokale veldwachters en zorgde zelfs voor speciale 

‘vogelwachters’.287 

  

 
284 Leeuwarder Courant, 29-03-1958. 
285 ‘Maar ook, bescherm de vogels en eieren zoveel mogelijk na de 19e april’. Jaarverslag Vogelwacht Wommels 
18 maart 1952. 
286 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1952. 
287 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 31. 
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Jacht en predatie 

Hoewel het tegenstrijdig lijkt, ging eierzoeken en het beschermen van de weidevogels hand in 

hand met de traditie van het jagen. Veel eierzoekers waren zelf ook jagers.288 Op deze manier 

werden de vijanden van de weidevogels bestreden. Predatie was ook in de jaren ’50 al een 

‘probleem’ vanuit weidevogelperspectief. In 1950 was er in het wachtgebied van Wommels 

bijvoorbeeld veel eierroof door hermelijnen, die zich flink hadden kunnen voortplanten door 

een muizenplaag het jaar ervoor. De jagers bestreden ondertussen de ‘roeken en eksters’.289 

Immers, ‘it binne fijânnen fan ‘us greidefûgels en dêrom ek ús fijânnen’.290 Naast het bejagen 

van deze gevleugelde predatoren werden ook bunzingen actief bejaagd door de zogenaamde 

‘murdejeiers’ (een murd is een bunzing in het Fries). Dit waren jagers die ’s nachts het veld 

ingingen met hun honden om de bunzingen ‘kort te houden’. De pelzen van de bunzing werden 

vaak verkocht aan handelaren.291 Meerdere geïnterviewden hebben herinneringen aan het ’s 

nachts horen van schoten. Het was een vertrouwd gevoel: ‘oh, de murdejeiers binne dr wer’.292 

Duidelijk is dus dat predatie vanuit weidevogelsperspectief en met name vanuit 

weidevogelbeschermingsperspectief een probleem van alle tijden is.  

 

5.2. De weidevogelstand in de onderzoeksgebieden rond de jaren ’50: vrijwel geen harde 

gegevens 

De vogelstand in de onderzoeksgebieden rond de jaren ‘50 is vrijwel onmogelijk in cijfers uit 

te drukken. Over de periode zijn geen telgegevens bewaard gebleven. Ondanks meerdere 

oproepen via diverse wegen, zijn nergens gegevens over deze tijd gevonden. Wanneer tijdens 

interviews dit onderwerp aan bod kwam, was het antwoord vrijwel altijd hetzelfde: ‘greidefûgels 

wienen d’r gewoan, die telden je net’.293 Toch wordt in de jaarverslagen van de vogelwacht 

Wommels in 1952 vermeld: ‘Lit ús hoopje dat de fûgelstân wer foarút gean mei yn ús 

greidhoeke, nei in tiid fan efterútgong, (…)’.294 Mogelijk dat deze ‘jaren van achteruitgang’ 

sloegen op de oorlogstijd, waarvan bekend is dat veel stroperij plaatsvond die de vogelstand 

zeker niet ten goede kwam. Van het land van de familie Nijdam is het bekend dat dit gebied in 

deze tijd al zeer weidevogelrijk was. In dit geval was dat nog Tjeerd Nijdam, die ook erg actief 

was bij de vogelwacht. Binnen de vogelwacht leefde de vraag of er in hun gebied ook een 

reservaat moest komen. Hun oog viel hierbij op het land tussen de boerderij van Nijdam en de 

Trekvaart, vanwege de vele vogels die hier zaten.295 Later meer hierover. 

 

  

 
288 Interview Wybren Bruinsma, 4 november 2022. 
289 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1951. 
290 ‘Het zijn vijanden van onze weidevogels en daarom ook onze vijanden’. Jaarverslag Wommels, 1952. 
291 De wetterhoun (2011), Bunzingjacht.  
292 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
293 ‘Weidevogels waren er gewoon, die telde je niet’. Interviews Jelle de Boer, 7 februari 2022, Murk Nijdam, 8 
februari 2022 en Wybren Bruinsma, 7 november 2021. 
294 ‘Laat ons hopen dat de vogelstand weer vooruitgaan mag in onze Greidhoeke, na een tijd van 
achteruitgang’. Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1952. 
295 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1951. 
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5.3. De weidevogelcultuur van de jaren ’50 tot en met de jaren ’70: de eerste 

veranderingen 

Hoogtijdagen voor het populaire eierzoeken, maar ook bedreigingen en conflicten 

Gedurende de jaren ’50 en ’60 blijft de interesse voor het eierzoeken en de weidevogels groot. 

Sterker nog: de interesse wordt groter. De vogelwacht Wommels groeit bijvoorbeeld van 70 

leden in 1951 naar 100 in 1961.296 Toch groeide in deze tijd ook voor het eerst de kritiek op de 

traditie. Er waren mensen die de BFVW en de vogelwachten aanzagen voor louter 

‘eierzoekbewegingen’ en daarmee de beschermingstaak van de wachten over het hoofd 

zagen. Juist deze beschermingstaak werd belangrijker en belangrijker doordat de landbouw 

intensiveerde. De directeur van de BFVW wist in 1958 bijvoorbeeld te melden dat er in andere 

provincies dan Friesland heel wat eieren en nesten verloren gingen doordat ze niet werden 

beschermd bij landbouwactiviteiten.297 

De sluitingsdatum van het aaisykjen heeft vrijwel altijd ter discussie gestaan. Vaak waren er 

vogelbeschermers, meestal van buiten Friesland, die de datum naar voren wilden schuiven, 

zodat er minder lang naar eieren kon worden gezocht en de weidevogels meer rust kregen. In 

Friesland was men hier vaak fel tegen; het betekende een aantasting van de zo geliefde traditie 

van het zoeken naar eieren. In de jaren ’60 kwam het voorstel om het eierzoekseizoen aan te 

passen aan de weersomstandigheden in het voorjaar. Dit vond zijn directe oorzaak in de 

veranderende landbouw. In een vroeg voorjaar kon al in de jaren ’60 het gras steeds vroeger 

worden gemaaid, zoals eerder besproken.298 De kans werd dan ook steeds groter dat wanneer 

pas vanaf 20 april de nesten met rust zouden worden gelaten, maaiwerkzaamheden zouden 

plaatsvinden tijdens het broeden of in de vroege jongenfase. Het maaien verschoof in 

intensieve landbouwgebieden immers naar voren naar half mei.299 Het zorgde ervoor dat de 

vogelwacht Wommels eind jaren ’50 een commissie instelde om te praten met de boeren over 

medewerking bij vroege maai-activiteiten.300 De intensiverende landbouw zorgde soms ook 

voor fricties tussen lokale boeren en eierzoekers. Sommige boeren pleitten actief voor het 

vooruitschuiven van de uiterste eizoekdatum, omdat ze zelf van dichtbij zagen hoe hun 

activiteiten steeds bedreigender werden voor weidevogels.301 

Door de intensivering van de landbouw kreeg de boer een steeds belangrijkere rol in de 

bescherming van weidevogels. Sommige boeren waren zelf actief bij de vogelwacht of waren 

zelf jager, zoals Tjeard Nijdam. Lang niet alle boeren waren echter zelf zo betrokken. Over het 

algemeen zorgden de boeren wel voor de vogels op hun land en hielden ze er rekening mee 

wanneer er bijvoorbeeld moest worden gemaaid. Weidevogels hoorden bij het boerenbedrijf, 

enige kennis ervan hoorde bij de algemene kennis van de boer. Zo werd op de landbouwschool 

ook het onderwerp weidevogels aangesneden.302 

  

 
296 Jaarverslag Vogelwacht Wommels 1960 en 1961. 
297 Leeuwarder Courant, 29-03-1958.  
298 Van Dijk (1967), Hijkes en Sijkes, p. 21. 
299 Ibidem, p. 22. 
300 Jaarverslag Vogelwacht Wommels 1957. 
301 Van Dijk (1967), Hijkes en Sijkes, p. 74. 
302 Interview Wybren Bruinsma, 4 november 2022. 
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Het vooruitschuiven van de uiterste eizoekdatum zou betekenen dat de zo geliefde traditie een 

week minder lang zou kunnen worden uitgeoefend. En dat terwijl het zoeken naar kievitseieren 

een populaire sport was. Sterker nog, meer en meer mensen trokken in het vroege voorjaar 

het veld in. De manier waarop dit gebeurde veranderde wel langzamerhand. Van oudsher was 

het zoeken naar kievitseieren iets wat men in de eigen omgeving deed, op de fiets, met de 

polsstok onder de arm. Rond de jaren ’70 begonnen mensen ook naar andere gebieden te 

gaan om daar naar eieren te zoeken. Het leidde soms tot heuse concurrentie. ‘… die mat dr 

net hinne, want ik ha in kans sjoen. Raar sein, mar dat wie vroeger it aaisykjen ek, je gunden 

eigenlijk it net oan in oar.’303 

Inperking van de jacht 

Predatie bleef een belangrijk punt. In jaren dat de aantallen weidevogels of weidevogelnesten 

tegenvielen, werd de oorzaak door weidevogelbeschermers en eierzoekers vaak gelegd bij 

predatoren. In 1966 vielen de resultaten in vogelwachtgebied Wommels bijvoorbeeld tegen, 

wat volgende de wacht gewijd kon worden aan wezels, hermelijnen en eksters.304 Jagen 

gebeurde nog steeds volop, maar er kwam een verandering in de manier waarop er naar de 

jacht werd gekeken. Met name de murdejeiers konden vanaf de jaren ’70 meer en meer 

klachten verwachten, omdat hun schoten midden in de nacht nog wel eens voor schrik 

zorgden. Het was namelijk geen uitzondering dat de murdejeiers ’s nachts ook op boerenerven 

op zoek gingen naar de felbegeerde beesten.305 Daarnaast werd de jacht minder breed 

geaccepteerd, maar kwam er over het algemeen meer kritiek op. Aan het einde van de jaren 

’70 werd de bunzingenjacht aan banden gelegd door middel van een nieuwe jachtwet. Eerst 

werd alleen in een bepaalde periode van het jaar het jagen op bunzingen verboden, later 

mochten alleen jagers met een jachtvergunning nog op bunzingen jagen. Murdejeiers hadden 

die vaak niet.306 Het betekende het einde van de traditie. 

  

 
303 ‘Die moet er niet naartoe, want ik heb een kans gezien. Raar gezegd, maar dat was vroeger ook het 
eierzoeken, je gunde het een ander niet.’ Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
304 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1967. 
305 Leeuwarder Courant, 12-05-1982. 
306 Leeuwarder Courant, 12-05-1982 &  Nieuwsblad van het Noorden, 15-05-1982. 
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5.4. De weidevogelstand in de onderzoeksgebieden van de jaren ’50 tot en met de 

jaren ’70: niet overal rozengeur en maneschijn 

Het reservaat bij Wommels 

Over de vogelstand in Friesland in het algemeen in de periode van de jaren ’50 tot en met de 

jaren ‘70 deze periode verschilden de meningen. Sommigen meenden dan de vogelstand 

groeiende was, maar omdat deze tellingen vooral zouden zijn gebaseerd op zogenaamde 

‘reservaten’, meenden anderen dat deze tellingen niet representatief waren. In sommige 

gebieden zou de stand zelfs drastisch achteruit aan het gaan zijn, waarvoor als reden 

bijvoorbeeld het in bewerking brengen van land werd gegeven, maar door anderen juist de 

eierzoekers. Het bestuur van de BFVW legde de oorzaak van de langzame neergang van de 

kievit ook bij afschot in het buitenland.307 De genoemde reservaten werden in de jaren ’50 en 

’60 in veel vogelwachten opgericht. Hier werden, in tegenstelling tot in de rest van de 

wachtgebieden, maar tot april eieren gezocht. De sluitingsdatum lag er dus een stuk eerder 

dan in de rest van het gebied. Hiermee wilde men als het ware het verschil zien tussen een 

gebied waar eieren werden geraapt en waar dit niet gebeurde.308 

Een reservaat werd ook in het 

gebied van de vogelwacht 

Wommels, vrij dicht bij het dorp 

aan de zuidoostzijde (afbeelding 

45). In de afbeelding is op basis 

van de aanwijzingen van 

vogelwachtvoorzitter Teade de 

Boer op de topografische kaart 

van de jaren ’60 de grens van 

het reservaat aangegeven. Het 

reservaat werd ingesteld in 

1962. Bij dit reservaat werden 

borden geplaatst en de 

gebieden werden begin april al 

gesloten waarna de 

weidevogels alle kans kregen 

om te broeden.309 In dit gebied 

werd vaak op een vaste datum 

de vogelstand in kaart gebracht, op 30 april. Vanaf 1969 worden de resultaten van deze 

tellingen in de jaarverslagen vermeld. Het is daarmee de eerste keer dat er specifieke 

telgegevens bekend zijn uit het onderzoeksgebied. De focus lag in die tijd nog erg op de eieren, 

wat immers ook vaak de hoofdreden was dat men het veld in trok. In afbeelding 46 zijn de 

tellingen van de nesten en eieren van het reservaat te zien. 

 
307 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 22-25. 
308 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
309 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022 & Jaarverslagen Vogelwacht Wommels, 1961. 

Afbeelding 45). Het reservaat van de Vogelwacht Wommels. 
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Hoewel over de jaren ’60 en ’70 altijd positief wordt gesproken als het gaat om de weidevogels, 

vallen in deze telresultaten, die tot en met 1976 lopen, de flinke achteruitgang van vrijwel alle 

soorten op, ook de hoofdsoorten weidevogels. Het is opvallend: juist in een reservaat, waar 

meer rust gold dan in andere gebieden met onder andere een vervroegde sluitingsdatum van 

het eierzoeken, zou juist een stijgende lijn verwacht kunnen worden. Met name de enorme 

neergang van de aantallen grutto-eieren valt op. De piek van deze soort lag in 1972 met een 

aantal van bijna 200 eieren (194 om precies te zien); in 1976 zijn het er nog maar 11. De piek 

van 200 eieren zal een aantal van richting de vijftig nesten hebben betekend, uitgaande van 

zo’n vier eieren per nest. Op een oppervlak van iets meer dan 20 hectare was dat een flinke 

dichtheid, waarvan enkele jaren later dus nog weinig over was. De kievit laat enigszins 

hetzelfde patroon zien. Hier steeg vanaf 1969 het aantal eieren tot een piek in 1972 met 75 

eieren, waarna een vrij val inzet. In 1976 zijn het er nog 22. Scholeksters en tureluurs bereiken 

in de telperiode geen hoge aantallen. Beide soorten bereiken in 1970 hun hoogtepunt van 15 

respectievelijk 14 eieren. 

De tegenvallende resultaten bleven zeker niet onopgemerkt bij de vogelwacht. In 1975 wordt 

hier de uitbreiding van het dorp Wommels als mogelijke oorzaak voor genoemd.310 Op de 

luchtfoto van 1970 zijn de voorbereidingen van deze nieuwbouw te zien, gedurende de jaren 

’70 werd het dorp langzaam maar zeker verder en verder afgerond.311 Dat de aantallen in het 

reservaat afnamen, was precies het tegenovergestelde van wat men voor ogen had met het 

instellen van een reservaat. Kieviten in de omgeving die door eierzoekers hun legsel waren 

verloren, konden bijvoorbeeld in het reservaat een tweede poging wagen, waardoor de 

aantallen hier hoger zouden moeten zijn. Toch nam het aantal af.312 

  

 
310 Jaarverslag vogelwacht Wommels, 1976. 
311 BAGviewer, 17 maart 2022. 
312 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 

Afbeelding 46). Nesten (links) en eieren (rechts) in het reservaat van de vogelwacht Wommels. 
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Veel mensen zijn van mening dat de beperking van het eierzoeken mede een rol heeft 

gespeeld bij het afnemen van de stand van de kievit, ook in het reservaat. Van oudsher is de 

opvatting onder veel eierzoekers dat het een goede zaak is dat veel eerste legsels van de 

kievit worden geraapt. Mochten deze legsels allemaal worden uitgebroed, dan groeien de 

jongen op in een periode met vrij veel kans op koud weer, waardoor de kans op sterfte van de 

kuikens ook groter zou zijn. Door het rapen van veel eerste legsels legt de kievit opnieuw 

eieren, waardoor de jongen in een ‘gunstigere’ periode uitkomen. Men ziet daarom in sommige 

gevallen de achteruitgang van de Kievit als een resultaat van het stoppen of verkorten van het 

zoeken en rapen van eieren. De afname in het reservaat zou daar een ideaal voorbeeld van 

zijn.313 Toch verklaart het bij lange na de afname van het aantal grutto-eieren niet, waardoor 

er een andere reden aan ten grondslag moet liggen. Zoals in het vorige hoofdstuk al is 

behandeld, kan de nabijheid van bebouwing wel degelijk zorgen voor een afname van het 

aantal broedgevallen. Het is daarom zeer aannemelijk dat de uitbreiding van Wommels de 

aantallen heeft doen slinken. 

Overige aantallen: geen gegevens 

Over de aantallen in de wachtgebieden van Wommels en Mantgum, buiten het reservaat bij 

Wommels, zijn uit deze periode verder helaas geen aantallen bekend. Ook in de jaarverslagen 

van de vogelwacht Wommels wordt maar weinig gesproken over achteruitgang of een 

groeiende populatie. Het lijkt erop dat de populatie in deze tijd stabiel op een hoog niveau zit, 

getuige de verhalen in de jaarverslagen over de vele weidevogels en het rapen van de eieren.  

Over de broedpopulaties van weidevogels in Friesland in het algemeen werd in deze periode 

wel geschreven. In het onder aaisykers welbekende boek ‘Hijkes en Sijkes’ uit 1967 wordt in 

meerdere ingezonden brieven gewezen op de snelle achteruitgang van de weidevogelstand 

in de afgelopen jaren. Anderen meenden juist dat er van achteruitgang geen enkele sprake 

was, en dat de groeiende ledenaantallen van vogelwachten alleen maar zou zorgen voor meer 

bewustwording en een groeiend aantal weidevogels.314 Immers: hoe meer mensen er naar 

eieren zouden zoeken, hoe meer mensen actief zouden meehelpen met het beschermen van 

de nesten, zo veronderstelde men. De tegengestelde meningen over de weidevogelstand 

vergrootte ondertussen de urgentie van het systematisch tellen van de weidevogels, waar tot 

dan toe geen sprake van was. Dat het echter niet alleen maar rozengeur en maneschijn was 

in de vogelwereld maar er ook wel degelijk al vrees voor een achteruitgang bestond, is 

inmiddels wel duidelijk. 

 

  

 
313 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022 & telefonisch gesprek Fre Vellinga, 18 november 2022. 
314 Van Dijk (1967), Hijkes en Sijkes, p. 93. 
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5.5. De weidevogelcultuur van de jaren ’70 tot en met de jaren ’90: eierzoeken en 

weidevogelbescherming als maatschappelijke discussie 

Verschuiving sluitingsdatum, onvrede bij eierzoekers 

In 1975 werd de sluitingsdatum van het eierzoeken met maar liefst twee weken naar voren 

gehaald. 6 april werd de nieuwe sluitingsdatum: de laatste dag dat er naar (kievits)eieren 

mocht worden gezocht.315 Binnen de BFVW zorgde het voor een hoop protest en ook veel 

eierzoekers kwamen in actie tegen dit besluit van de landelijke politiek. Er werd zelfs een 

protest gehouden in Thialf. Een jaar later werd de uiterste datum tocht weer met een week 

verlengd naar 13 april, tot hij in de jaren ’90 weer naar voren wordt gehaald.316 

Uiteraard speelde de kwestie van de sluitingsdatum ook binnen de vogelwachtgebieden. 

Binnen de Vogelwacht Wommels was de onvrede dermate groot, dat werd besloten in 1975 

gewoon door te zoeken tot 13 april, totdat de BFVW de wachten aanraadde om zich aan de 

wet te houden. Tien leden van de vogelwacht reizen op 8 maart af naar Thialf om zich bij het 

actiecomité tegen de verkorting te voegen.317 De verkorting van de eierzoekperiode werd als 

grote bedreiging van de traditie gezien. 

Het enthousiasme in 1976 is dan ook groot wanneer de uiterste datum weer werd verlegd naar 

13 april. Vogelwachtleden werden opgeroepen door middel van nazorg aan de buitenwereld 

te laten zien dat er niet alleen eieren werden geraapt, maar dat er ook voor de vogelstand werd 

gezorgd. De bescherming van de weidevogels werd daarmee als maatschappelijk middel 

ingezet om het eierzoeken te kunnen verantwoorden. Het eierzoeken was hiermee al lang niet 

meer louter een traditie die om de vogels zelf draaide: Friese trots en een politiek spel speelden 

een steeds grotere rol. Ondertussen bleef het voor de beoefenaars van het eierzoeken wel 

een sport en uitlaatklep. In de jaarverslagen van de Vogelwacht Wommels komen vrijwel 

jaarlijks poëtische teksten voor zoals ‘Sjoch de natoer, tsjoch de fjilden yn en forjit dan de 

swierrichheden en pomp jinsels wer fol mei energy, sadat men wer foldwaende krêft hat om it 

ûnnatuerlik jachtige, hastige libben to libjen.’318 Het eierzoeken, het veld in gaan, genieten van 

het voorjaar en de natuur zijn elementen waar veel mensen voor leven. De beleving van het 

landschap was onder deze groep mensen enorm. Het zijn niet alleen de vogels waarvoor men 

passie had, maar met name de beleving van eropuit zijn in het veld, omringd door de natuur. 

Hoe diep dit zit, blijkt wel uit een anekdote van oud-voorzitter Wybren Bruinsma. Eén van de 

mooiste momenten uit zijn jeugd noemt hij ‘dat ik allinnich achter de hikke siet en de fûgels om 

my hinne, dat het sa’n prachtige tiid west, en dan praatst net oer de eerste keer dat ik 

brommerride of autoride, nee die beleving…’319 

  

 
315 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 94. 
316 Ibidem, 90-94. 
317 Jaarverslagen vogelwacht Wommels, 1976. 
318 ‘Zie de natuur, trek de velden in en vergeet de zwarigheden en pomp jezelf weer vol met energie, zodat men 
weer voldoende kracht heeft om het onnatuurlijke, haastige leven te leven.’ Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 
1980.  
319 ‘Dat ik alleen achter het hek zat en de vogels om me heen, dat is zo’n prachtige tijd geweest en dat praat je 
niet over de eerste keer brommerrijden of autorijden, nee die beleving…’ Interview Wybren Bruinsma, 4 
november 2022.  
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Door de kritiek op het eierzoeken voelde men zich als eierzoeker enigszins te kort gedaan 

door een gedeelte van de maatschappij vanaf de jaren ’70 en ‘80. Men zag in dat de positie in 

de maatschappij van ‘bekend persoon’ zoals die in de jaren ’50 nog bestond, langzaam aan 

het afbrokkelen was tot iemand die zich continu moest verdedigen voor zijn hobby. Daarnaast 

zag men de mechanisatie en intensivering van de landbouw verder en verder gaan en voelde 

men de noodzaak om de weidevogels te beschermen groter worden. Ondanks dat een groot 

gedeelte van deze eierzoekers actief aan deze vogelbescherming meewerkte, werden ze door 

bepaalde natuurorganisaties nog altijd als ordinaire eierrapers aangezien die een bedreiging 

voor de weidevogels vormden. Men vond het binnen de vogelwacht Wommels jammer dat er 

op deze manier tegenaan werd gekeken en vond het spijtig dat er niet meer waardering voor 

hun werk was.320 

Groeiende populariteit ondanks kritiek: druk, drukker, drukst 

Enerzijds nam de kritiek op het eierzoeken toe, anderzijds nam ook de populariteit ervan toe 

in de jaren ’70 en ’80. In de jaren ’80 zorgde dit voor volledig nieuwe taferelen in het veld. Men 

werd mobieler, kreeg meer vrije tijd en ging soms met de auto eropuit om kievitseieren te 

zoeken. De verrekijker deed zijn intrede, tot ergernis van de ‘klassieke’ eierzoekers die vanuit 

hun jeugd gewend waren om in eigen omgeving het veld in te trekken. Soms ging men met de 

auto op dammen staan en werd met de verrekijker het hele veld afgespeurd, of ging men met 

een hele groep op pad en struinde simpelweg het complete veld af op zoek naar alle eieren. 

Door andere eierzoekers werd dat als onsportief ervaren.321 Rondom Mantgum werd in een 

ingezonden brief uit de Leeuwarder Courant gemeld dat er soms wel zes auto’s per dag op 

een dam stonden, waardoor de weidevogels nauwelijks nog tot rust konden komen.322 In de 

notulen van de ledenvergadering van de vogelwacht Wommels werd in 1989 gemeld: ‘Wij zijn 

gast op het land van de boer en wij dienen ons als gast te gedragen, dus geen auto’s in het 

land of op de dammen, geen verrekijkers gebruiken, en voldoende tijd en zorg voor de 

nazorg.’323 Dat de populariteit van het eierzoeken en de vogelwachten toenam ondanks de 

kritiek, blijkt wel uit de stijging van het ledenaantal van de vogelwacht Wommels. In 1986 lag 

dit op 210, ten opzichte van 130 in 1961.324 

De drukte in het veld viel ook niet altijd even goed bij de boeren. Toen rondom Wommels de 

mais zijn intrede deed, wisten eierzoekers vaak goed dat dat de percelen waren waar ze 

moesten zijn. Soms liepen er zoveel mensen door deze percelen dat de kieviten amper nog 

rust kregen, ‘… stappen yn de drek… It wie suver hast swart rûn.’325 Dit zette vaak kwaad 

bloed bij de boeren, waardoor de weerstand tegen het ‘grenzeloze’ eierzoeken steeg. Niet 

langer werden eierzoekers in hun land altijd gedoogd. Onder tegenstanders van het 

eierzoeken werd de grotere massa eierzoekers als extra tegenargument gezien. Men vroeg 

zich af of de kievit überhaupt nog de kans kreeg om op het nest te zitten. ‘De massa oan 

aaisykers dat wie wol ferskrikkelijk’.326 Een boer uit Mantgum ergerde zich in 1987 aan de 

beschuldigingen aan het adres van de intensiverende landbouw en vond het verwonderlijk dat 

 
320 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1983. 
321 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022, Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022 & Roodbergen (1999), 
B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 103. 
322 Leeuwarder Courant, 27-03-1990. 
323 Notulen jaarvergadering Vogelwacht Wommels, 1989. 
324 Ibidem, 1988. 
325 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
326 ‘De massa aan eierzoekers dat was wel verschrikkelijk’. Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
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er überhaupt nog weidevogels in het veld broedden, vanwege de massale opkomst van 

eierzoekers.327 

Bescherming steeds belangrijker 

De beschermingstaak die al zo vaak voorbij is gekomen, werd vanaf de jaren ’70 en ’80 nog 

belangrijker voor de vogelwachten. Al meerdere malen is aangestipt hoe de vooruitschuivende 

maaidata de noodzaak vergrootten voor de vogelwachters om nesten te vinden, te markeren 

en boeren te waarschuwen. Niet alle boeren waren dermate begaan met de weidevogelstand 

dat ze bij het maaien rekening hielden met de weidevogelnesten of de vogelwachten inseinden 

alvorens ze met hun cyclomaaier het land ingingen. In 1976 werden briefjes bij de boeren in 

het gebied van de vogelwacht Wommels langsgebracht, om ze te verzoeken de vogelwacht in 

te seinen wanneer ze van plan waren om te maaien. Enigszins cynisch wordt in het jaarverslag 

vermeld: ‘It is wennen, mar dochs binne der in pear boeren west dy’t de wacht warskôge 

hawwe!’328 Ook bij goed contact tussen boer en vogelwachter ging het nog wel eens mis. ‘”Nee 

we meane fan’e wike net”, seinen se dan, en in oere letter tinkst wat docht d’r no…’ 329 De 

drang om te maaien was soms groot en niet altijd werd de vogelwacht dan op tijd ingeschakeld. 

De binding tussen boer en weidevogels werd kleiner, het economische belang belangrijker. 

Voornamelijk in een vroeg seizoen met een zacht voorjaar zorgde het vroege maaien voor veel 

mislukte nesten. In 1981 viel bij de vogelwacht Wommels het broedresultaat tegen ‘trochdat 

er bitiid meand waerd en in soad jonge fûgels har net rêdde koenen.’330 

In 1985 wordt verder melding gemaakt van het verleggen van eieren tijdens het egaliseren. 

Het maakt duidelijk dat in deze periode de ruilverkaveling volop aan de gang was, ook in het 

broedseizoen. Ook hierbij was het de vogelwacht die ervoor zorgde dat de weidevogels niet 

de dupe werden. Men voelde wel aan dat de ruilverkavelingen de noodzaak tot 

nestbescherming alleen maar zou vergroten. Daarnaast werd er volop gebruik gemaakt van 

nestbeschermers, die volgens de jaarverslagen vaak een positief resultaat hadden. Met name 

aan late broedsels moest veel aandacht worden besteed door middel van bescherming, want 

men constateerde in deze periode de meeste dode kuikens. En dan was er ook nog eens het 

uitrijden van de drijfmest waarvoor aandacht werd gevraagd: hierbij werd het noodzakelijk de 

nesten te beschermen door middel van een deksel over de eieren. De vogelwacht kreeg er zo 

langzamerhand zijn handen aan vol. 

  

 
327 Leeuwarder Courant, 08-11-1978.  
328 ‘Het is wennen, maar toch zijn er een paar boeren geweest die de wacht gewaarschuwd hebben!’ 
Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1976. 
329 ‘‘Nee we maaien van de week niet’, zeiden ze dan, en een uur later denk je wat doet hij nu…’ Interview 
Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
330 Jaarverslagen Vogelwacht Wommels, 1982. 
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De aaisykerskaart: indamming van de eierzoekmassa, verandering van de traditie  

Halverwege de jaren ’80 werd er vanuit boerenorganisaties bij de BFVW aangedrongen om 

iets aan het probleem van drukte in het veld te doen. Een mogelijkheid zou zijn om voortaan 

niet langer zomaar iedereen op het land toe te staan, maar te verplichten tot het vragen van 

schriftelijke toestemming. Een compromis werd uiteindelijk gevonden in de invoering van 

Aaisikerskaart.331 Deze kaart was voortaan nodig om bij je te dragen tijdens het kievitseieren 

zoeken. De kaart werd uitgegeven door de BFVW en de vogelwachten.332 Hoewel het geen 

rechtsgeldig middel was, werd het door boeren en vogelwachten gebruikt als sociaal 

controlemiddel.333 Vanaf 1989 kwamen er bordjes beschikbaar voor boeren die verboden het 

land te betreden zonder aaisykerskaart. Deze bordjes waren erg populair, wat laat zien dat de 

aaisykkaart breed gedragen werd en dat boeren de drukte massaal zat waren.334 

De aaisykerskaart was niet alleen een bewijs dat men aangesloten was bij een vogelwacht en 

daarmee een middel om de wildgroei aan eierzoekers tegen te gaan. Naast de aaisykerskaart 

werd namelijk ook de nazorgpas uitgegeven, waardoor de vogelwacht controle hield over een 

goede verhouding tussen pure eierzoekers en eierzoekers die zich ook inzetten voor de 

weidevogelbescherming. Het was een voorwaarde om aan de in Europa aangescherpte 

regelgeving te voldoen.335 Op de nazorgplicht bestond sociale controle en men kon makkelijk 

worden aangesproken door mede-vogelwachtleden of boeren. De nazorg werd steeds meer 

het ‘wisselgeld’ om te mogen eierzoeken. Wie niet zijn plicht als nazorger vervulde, werd 

uitgenodigd voor een gesprek met het vogelwachtbestuur. Mocht het een tweede jaar 

nogmaals voorkomen, dan kon de pas worden ingenomen.336 ‘Dagjeseierzoekers’, mensen die 

met de auto erop uit trokken en ergens naar eieren zochten maar verder niet aan nazorg 

deden, werden met de komst van de aaisykerskaart uitgesloten. 

De aaisykerskaart betekende voor veel eierzoekers meer dan alleen een bewijs dat men het 

veld in mocht en een verplichting tot nazorg. De traditie en het gevoel erbij veranderde. Een 

groot onderdeel van de tot dan toe zo geliefde traditie was het ‘vrij veld ingaan’, genieten van 

de natuur om je heen en in je eentje zonder enige verplichting rondstruinen. Dat kon niet meer. 

Ook al was het maar een simpele kaart die je bij je moest dragen, voor sommigen betekende 

het het einde van het ongedwongene en het vrije. Sommigen voelden zich zelfs buitengesloten 

en de echte sport was daarmee voor die groep mensen ten einde gekomen. Het vrije veld was 

niet meer van iedereen.337 

  

 
331 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 103. 
332 Ibidem, p. 105 & 106. 
333 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 104-106. 
334 Ibidem. 
335 Ibidem & Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1987. 
336 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1990. 
337 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022 & Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 106. 
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De invoering van de aaisykerskaart zorgde overigens niet per definitie voor een betere 

verstandhouding tussen boer en nazorger. In het jaarverslag over 1987 van de Vogelwacht 

Wommels wordt per nazorger in één zin een beeld geschetst van het seizoen. Sommige 

nazorgers vermeldden zeer goede resultaten en goede contacten, ‘ook al wordt er door 

sommige boeren laat gebeld’. Andere nazorgers waren slecht te spreken over hun contacten 

en één nazorger berichtte over het sluiten van alle landerijen op 1 april, waarna op 12 april alle 

nesten kapot geëgd werden.338 Op de ledenvergadering van de vogelwacht Wommels in 1987 

werd door een lid gepleit dat er mondeling overleg moest zijn tussen boer en wachter. Het feit 

dat dit moest worden besproken op een vergadering, laat wel zien dat dit lang niet altijd het 

geval was.339 Juist door de intensiverende landbouw was een goede verstandhouding tussen 

boer en weidevogelbeschermer belangrijker ooit. 

Sluitingsdata in de jaren ‘90 

Vanaf 1989 en in het begin van de jaren ’90 werd er vanwege 

relatief warme voorjaren gebruik gemaakt van een flexibele 

sluitingsdatum, waarbij de sluitingsdatum vroeger lag dan op 

13 april, namelijk op 8 april. Aan deze oproep van de BFVW 

en de wachten werd goed gehoor gegeven, zoals te zien in 

afbeelding 47. In 1992 wordt de sluitingsdatum definitief 

flexibel gemaakt vanuit de BFVW.340 Ondertussen hielden de 

discussies over het al dan niet eierzoeken in het voorjaar de 

gemoederen in Nederland, maar met name Friesland, flink 

bezig. Politiek getouwtrek en welles-nietes tussen de 

Vogelbescherming en BFVW volgden elkaar in rap tempo 

op.341 De voorzitters van de vogelwachten en de BFVW 

bleven pleiten voor het voorzetten van de eierzoektraditie en 

de bijbehorende link met de nazorg. Niet zelden werd de 

krant gebruikt om deze standpunten te laten weten.342 De 

aaisykerskaart veranderde in 1994 van een handig middel 

voor vogelwachten naar een wettelijke voorwaarde om naar 

eieren te mogen zoeken. De verplichting om aan nazorg te 

doen in combinatie met het eierzoeken werd daarmee 

langzaamaan wettelijk verplicht. In Friesland werd in de 

laatste jaren van de jaren ’80 ongeveer door de helft van de 

mensen in bezit van de aaisykerskaart ook aan nazorg 

gedaan. Het aantal beschermers in de provincie als geheel steeg nog altijd aan het einde van 

de jaren ’90.343 

  

 
338 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1988. 
339 Notulen jaarvergadering Vogelwacht Wommels, 1987. 
340 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1992. 
341 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 116-127. 
342 Leeuwarder Courant, 29-03-1993.  
343 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 128. 

Afbeelding 47). Bedankje aan de 
mensen in het veld voor het 
aanhouden van de uiterste 

eizoekdatum van 8 april 1990. Bron: 
Leeuwarder Courant, 18-04-1990. 
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Predatie 

Predatie in de jaren ’80 en ’90 bleef een punt van discussie. De mogelijkheden om te jagen 

werden langzaamaan ingeperkt, zoals met het verbieden van het murdejeien (zie paragraaf 

2). Tijdens vogelwachtvergaderingen van de vogelwacht Wommels wordt echter in 

verschillende jaren opgemerkt dat er nog steeds last is van predatie. ‘Er zijn te veel eksters, 

kraaien en kauwen.’344 Als oplossing werd de mogelijkheid voor een kraaienvangkooi 

onderzocht. Op veel vergaderingen werden de jagers bedankt voor hun inzet voor de 

vogelbescherming, sommige leden meenden zelfs dat er een financiële vergoeding tegenover 

moest staan. Ook andere predatoren waren een probleem, zoals ‘zeevogels en verwilderde 

katten’.345 

 

5.6. De weidevogelstand in de onderzoeksgebieden van de jaren ‘70 tot en met de jaren 

’90: groeiende zorgen en een nieuwe jaarlijkse telling 

Van reservaat naar Brewaard 

Vanaf halverwege de jaren ’70 begint men zich langzamerhand zorgen te maken om de 

vogelstand. Voor Friesland algemeen richtten deze zorgen zich in eerste instantie op de 

zogenaamde 'kritische soorten’; watersnip, kemphaan, maar ook tureluur, en dan met name in 

ruilverkavelingsgebieden. Er werd daarnaast geconstateerd dat ook de gruttostand tijdens het 

broedseizoen al zo sterk terugliep dat men vreesde dat ze zich onvoldoende kunnen 

voortplanten.346 De tegenvallende resultaten in het reservaat onder Wommels passen in dit 

beeld en vond in dezelfde tijd plaats. 

Vanaf 1977 werd er niet meer in het reservaat geteld maar vanaf toen werd er jaarlijks geteld 

bij Tjeerd en later Murk Nijdam, de zogenoemde ‘Brewaerd’ of Brewaard. Het was het gebied 

waar al eerder over was gesproken vanwege de grote aantallen weidevogels en vanwege het 

enthousiasme en de betrokkenheid van vader en zoon Nijdam.347 De teldatum bleef hetzelfde: 

jaarlijks op 30 april werden de nesten en eieren op dit land geteld. De resultaten van deze 

tellingen zijn te vinden in afbeelding 48. Hierin zijn zowel de nesten als de eieren zichtbaar 

voor alle soorten en apart voor de hoofdsoorten weidevogels.  

  

 
344 Notulen jaarvergadering Vogelwacht Wommels, 1986. 
345 Notulen jaarvergadering Vogelwacht Wommels, 1986. 
346 Roodbergen (1999), B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. p. 94. 
347 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022 en Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 1961 & 1978. 
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Gedurende de periode die in de grafieken is weergegeven, hebben er enkele belangrijke 

veranderingen plaatsgevonden op het land van de familie Nijdam. In 1987 nam Murk het van 

vader Tjeerd Nijdam over. In de geest van de tijd werd ook hier het aantal koeien langzaam 

opgeschroefd en werd er kunstmest gestrooid om een snellere grasgroei en hogere opbrengst 

van het land te krijgen. In de daaropvolgende jaren zag Murk echter dat de weidevogelstand 

in zijn omgeving te lijden had van deze veranderingen. 

Deze achteruitgang komt uit de Brewaardtellingen niet direct naar voren komen. De tellingen 

vonden dan ook niet plaats op al het land van de familie Nijdam (28 van de 44 hectare). 

Mogelijk dat daarom zich de afname op het ‘overige land’ heeft voorgedaan en dat de tellingen 

op de beste weidevogelpercelen plaats hebben gevonden. 

  

Afbeelding 48). Resultaten van de Brewaardtellingen van 1977 tot en met 2000 voor alle soorten (boven) en van alleen de hoofdsoorten 
weidevogels (onder). 
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Vanaf 1992 ging het roer om en kwamen de vogels weer op de eerste plaats. Met financiële 

steun van de provincie werd het land weer geschikter gemaakt voor vogels en in het bijzonder 

de grutto. Het aantal koeien werd in de periode erna teruggebracht van 41 naar 29, kunstmest 

werd weer vervangen door alleen nog ruige stalmest. De trend van het vroeger maaien werd 

doorbroken. In de jaren ’80 en ’90 verdwenen wel de greppels op zijn land door de 

ruilverkaveling. Ook werd het waterpeil verlaagd. Murk paste vervolgens zelf het land weer 

gedeeltelijk aan aan de grutto, door twee percelen af te graven en daarmee een waterstand te 

creëren die hoog onder het maaiveld kwam te liggen. Deze percelen moesten weer voor 

voedsel voor de weidevogels zorgen.348 

Vanaf 1992 is er in de tellingen een opvallend patroon zichtbaar. De kievitstand keldert. De 

maatregelen op het land van Murk zijn met name gericht op de grutto. Greppels zijn tijdens de 

ruilverkavelingen verdwenen, waar de kievit onder lijkt te lijden. Ook de grutto lijkt aan het 

einde van de jaren ’90 nog flink in te leveren, maar herstelt zich in 2000. De stappen die gezet 

zijn om het land zo geschikt mogelijk te maken voor de grutto, moeten in het nieuwe decennium 

vruchten gaan afwerpen. 

Nazorgverslagen Vogelwacht Wommels vanaf 1985: cijfers 1994-2000 

Helaas zijn telgegevens van de vogelwachten in hun geheel niet (meer) beschikbaar. Wel 

wordt er in veel jaarverslagnotulen van de vogelwacht Wommels jaarlijks een kort verslag van 

het seizoen opgenomen, vanaf 1985. Van 1994 tot en met 2000 zijn de totalen van de nazorg 

in de jaarverslagen opgenomen, zoals te zien in tabel 2. Hoewel het hier gaat om een 

momentopname van maar enkele jaren, is er wel iets van een trend te zien. De grutto lijkt in 

de hier afgebeelde periode redelijk stabiel tot een lichte afname te laten zien, de tureluur is 

stabiel. De kievit echter lijkt flink in aantal achteruit te zijn gegaan. Het is nóg maar weer eens 

een aanwijzing dat de kievit direct te lijden heeft gehad van de ruilverkaveling en bijbehorende 

ontwikkelingen in de landbouw. Ook Wybren Bruinsma, oud voorzitter van de Vogelwacht 

Wommels, kan zich herinneren dat aan het einde van de jaren ’90 het besef in begon te dalen 

dat het ‘echt hartstikke verkeerd’ gaat.349  

 Kievit Grutto Tureluur Scholekster 

 Nesten Eieren Nesten Eieren Nesten Eieren Nesten Eieren 

1994 (970 
hectare) 

207 793 113 793 37 148 57 227 

1995 (970 
hectare) 

187 692 141 534 40 156 93 319 

1997 154  161      

1998 80  94  21  53  

1999 161  149  44  56  

2000 
(1072,5 
hectare) 

164  145  48  75  

Tabel 2). Resultaten van de nazorg van de Vogelwacht Wommels, 1994-2000. 

  

 
348 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022 & Peeters (2021), Murk Nijdam: grutto’s als erfgenamen. 
349 Interview Wybren Bruinsma, 4 november 2021. 
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Weidevogelkernen in onderzoeksgebied Mantgum: rol in de ruilverkaveling 

In de plannen voor de ruilverkaveling Baarderadeel wordt over natuurwaarden in verschillende 

gebieden gesproken. In de Wammerterpolder werden de hoofdweidevogelsoorten kievit, 

scholekster en tureluur als veelvoorkomende soorten genoemd.350 Ook het Weidumer- en 

Mantgumernieuwland waren gebieden met een hoge dichtheid aan broedende weidevogels. 

Volgens gegevens uit een ruilverkavelingsrapport van 1994 blijkt dat in deze gebieden 

respectievelijk 21 tot 30 en meer dan 30 broedparen per 100 hectare zaten.351 Uiteraard wordt 

ook de Leonserpolder benoemd, waar met name de tureluur en grutto het goed zouden doen 

in het begin van de jaren ’90.352 Helaas blijft het bij deze vermeldingen en zijn er verder negens 

echt concrete cijfers te vinden. 

Tijdens de ruilverkavelingen Baarderadeel zijn meerdere gebieden als beheers- en 

reservaatsgebieden aangewezen, waarover al eerder gesproken in hoofdstuk 2. In 

beheersgebieden wordt landbouw bedreven met oog voor de natuur, in reservaatsgebieden 

staat de natuur helemaal op de eerste plaats. Uit de voorbereidingsdocumenten op de 

toewijzing van deze gebieden, blijkt dat er in eerste instantie meerdere gebieden op het oog 

waren om aangewezen te worden als reservaatsgebied. Binnen onderzoeksgebied Mantgum 

was dit ook het Mantgumer Nieuwland, dat als reservaat zou worden aangewezen vanwege 

de door kwelwater aanwezige plantensoort ‘holpijp’. Ook de in dit gebied veel aanwezige 

weidevogels pleitten voor de toewijzing van de reservaatstatus aan dit gebied. Toch is het 

uiteindelijk geen reservaat geworden. Het belang van de landbouw was in het gebied vanwege 

de vorm en ligging van de percelen in vergelijking met de omgeving te groot om het gebied 

alleen op basis van de weidevogels als reservaat aan te wijzen. De economische belangen 

wonnen het hier dus van de weidevogels.353 De Wammerterpolder werd wel inderdaad als 

beheersgebied aangewezen met weidevogels als hoofdreden. 

 

  

 
350 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 679. 
351 Ibidem. 
352 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 679. 
353 Archief Tresoar, toegang 1934, inventarisnummer 678. 
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5.7. De weidevogelcultuur in de Greidhoeke in de 21e eeuw: van traditie naar heimwee 

Het einde van de eierzoektraditie? 

In de laatste twintig jaar is het aaisykjen verder onder druk komen te staan en is de traditie 

volledig veranderd. In het begin van de jaren ’00 worden de regels rondom de nazorg strenger 

gemaakt. Met moest een nazorgpas ‘verdienen’. Wilde men het eerste ei van de vogelwacht 

Wommels vinden, dan moest die voortaan in het eigen wachtgebied moeten worden 

gevonden. Op deze manier werd men meer gebonden aan het eigen gebied om naar eieren 

te zoeken en werd de druk om nazorg te plegen verder opgevoerd.354 Hoewel er veel 

commentaar was op het rapen van kievitseieren, waren er vanuit veel vogelwachten en de 

BFVW geluiden die nog steeds hartstochtelijk voor het eierzoeken pleitten. 

Het was niet het rapen en eierzoeken op zich als drijfveer voor het behoud van de traditie. 

Allereerst gelooft nog altijd een groot gedeelte van de voorstanders van het eierzoeken dat het 

eierzoeken veel stervende kuikens voorkomt, door het broedseizoen naar achteren te 

verschuiven, zoals al eerder vermeld. Daarnaast zien veel mensen het eierzoeken als de 

ideale manier om mensen betrokken te krijgen bij het beschermen van weidevogels. Met de 

komst van eierzoekpas is eierzoeken zonder daarna de nesten te beschermen vrijwel 

onmogelijk geworden en zijn de ‘opportunisten’ eruit gefilterd. Verdwijnt het eierzoeken, dan 

verdwijnt ook de binding met de weidevogels en daarmee wordt ook de bescherming een stuk 

minder, zo vreest men. 

In 2005 werd het verboden om eieren te rapen, vanaf 2006 mocht het weer met 1 april als 

sluitingsdatum.355 In 2008 werd de ontheffing om te kunnen eierzoeken weer vernietigd,356 

vanaf 2009 mocht er nog een maximum aantal eieren worden geraapt, als toevoeging bij de 

sluitingsdatum.357 De publieke opinie keerde zich ondertussen verder tegen de traditie; het 

Fryske Gea verbood bijvoorbeeld het eierzoeken in zijn gebieden.358 De limiet van aantal 

eieren werd in 2010 naar beneden bijgesteld.359 In 2015 viel het doek; het rapen van eieren 

werd na jarenlang politiek getouwtrek definitief verboden.360 

Heimwee naar het vrije veld 

Uit de interviews blijkt dat voor veel huidige eierzoekers de ‘lol’ er al een behoorlijke tijd af is. 

Veel eierzoekers zijn in deze traditie gegroeid door een eierzoekende vader, of andere 

familieleden. Weidevogels waren vrijwel overal, waardoor de traditie vrijwel overal in de eigen 

omgeving plaats kon hebben. Vanaf het einde van de 20e eeuw nam de weidevogelstand 

dermate af, dat het niet op alle plekken eenvoudig bleef om in eigen gebied naar eieren te 

zoeken. Men trok er soms op uit om in een ander gebied naar eieren te zoeken, vaak goed 

bekend staande weidevogelgebieden. Niet iedereen ging hierin mee. Zoals al eerder vermeld, 

was het juist de ervaring van vrijheid en het vrije veld met weidevogels om je heen die de 

beleving vormde. Sommigen zochten deze beleving in de overgebleven goede 

weidevogelgebieden, anderen voelden deze beleving alleen in de eigen omgeving. Waren de 

weidevogels in het eigen gebied verdwenen; dan verdween de beleving voor deze mensen.361 

 
354 Jaarverslag Vogelwacht Wommels, 2003. 
355 Leeuwarder Courant, 15-03-2006. 
356 Leeuwarder Courant, 25-06-2008.  
357 Leeuwarder Courant, 26-06-2008.  
358 Leeuwarder Courant, 30-12-2009. 
359 De Koerier, 10-03-2010.  
360 Friesch Dagblad, 15-01-2015.  
361 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022 & Wybren Bruinsma, 4 november 2021. 
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Naast beleving was het eierzoeken ook een sport. Hoewel ook nu nog het eierzoeken als sport 

wordt beoefend, is de beleving van het zoeken als sport al sinds de jaren ’90 al minder 

geworden. Vóor de invoering van de aaisykerskaart was je ‘yn it vrij fjild, niks gjin gedonder, 

niks gjin gebiedeboel’.362 Uiteraard is het ‘gedonder’ er in het afgelopen decennium niet minder 

op geworden. Nu mag men alleen nog zoeken naar het eerste ei, die daarna moet worden 

aangegeven bij de gemeente maar niet meer mag worden geraapt. Na de vondst van het 

eerste ei in een gemeente wordt ‘het vrije veld’ gesloten. Eierzoekers die de traditie jarenlang 

met veel plezier hebben beleefd, ‘fyne dr no niks meer oan’.363 

Niet alleen de regels rondom het eierzoeken hebben er voor gezorgd dat de lol er bij veel 

mensen af is. Ook het feit dat je tegenwoordig lang niet meer elk veld in kan lopen om naar 

eieren te zoeken maar dat er nog maar een paar plekken zijn waar veel weidevogels zitten, 

helpt niet mee. En er is meer dat de beleving van het eierzoeken beïnvloedt. Uit de interviews 

schemert door dat het eierzoeken op grote, vlakke percelen van tegenwoordig lang zo leuk 

niet meer is dan op de percelen van vroeger. ‘Achter de hikke sitte’, oftewel achter een hek 

zitten en wachten en kijken waar een kievit zijn nest heeft, is een stuk moeilijker geworden dan 

vroeger. Percelen die zijn samengevoegd en sloten die zijn dichtgemaakt zorgen voor een stuk 

minder referentiepunten in het perceel, waardoor het moeilijker en moeilijker is geworden een 

nest te vinden op de oorspronkelijke manier, zonder verrekijker. Hetzelfde geldt voor greppels, 

die een referentiepunt boden in een perceel.364 

Restanten van de traditie 

Hoewel er veel verandert en is veranderd; het landschap; de vogelstand; de eierzoektraditie; 

zijn er ook dingen die hetzelfde zijn gebleven. Zo wordt er nog altijd naar eieren gezocht op 

het land van Murk Nijdam, de Brewaard, zoals al vanaf 1977 gebeurt. Het enige verschil is de 

datum: van Koninginnedag op 30, naar Koningsdag op 27 april. Voor veel eierzoekers is dit 

één van dé hoogtepunten van het jaar. Hier voelt het nog zoals het vroeger was. In het veld 

zijn, omringd door vogels en een groot aantal eieren kunnen vinden. Ondanks dat er niet meer 

mag worden geraapt, geeft dit gevoel van het, met resultaat, zoeken naar eieren, blijkbaar een 

nostalgisch goed gevoel.365 

Veel oude eierzoekers die de lol hebben verloren in het zoeken naar eieren, doen nog wel aan 

nazorg. Zij voelen de verplichting om te zorgen voor de weidevogels, die ze tijdens hun leven 

zo snel achteruit hebben zien gaan. Ook al zijn deze resultaten vaak teleurstellend; men voelt 

plichtsbesef om door te gaan met de bescherming.366 Toch levert dit vaak veel frustratie en 

heimwee naar vroeger op. Nazorg is tegenwoordig in veel gebieden, helemaal in 

onderzoeksgebied Wommels, al lang niet meer leuk.367 

  

 
362 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
363 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022. 
364 Ibidem. 
365 Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 
366 Ibidem & Wybren Bruinsma, 4 november 2021.  
367 Interview Jelle de Boer, 7 februari 2022 & Wybren Bruinsma, 4 november 2021. 
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De nieuwe generatie 

Jongere generaties voelen vaak al helemaal niet meer de verplichting om nog nazorg te doen. 

Zelfs al is iemand opgegroeid met een vader als weidevogelliefhebber, actief eierzoeker, jager, 

iemand die altijd buiten is; het is niet langer een garantie dat ook de nieuwe generatie 

automatisch ‘besmet wordt’ met het weidevogelvirus. In grote delen van Friesland, 

bijvoorbeeld in onderzoeksgebied Wommels, beginnen weidevogels zo langzamerhand iets te 

worden ‘van vroeger’. Wie nu jong is, groeit in sommige plekken misschien nog op met 

weidevogels om zich heen, maar op de meeste plekken niet meer. De binding met weidevogels 

verdwijnt op die manier en het landschap komt daarmee een stuk verder van mensen af te 

staan. Daarmee brokkelt dus ook het ‘plichtsbesef’ om weidevogels te beschermen 

langzaamaan af. 

Dat de jeugd van nu al lang geen binding meer met het landschap en de vogels heeft zoals 

vroeger, blijkt wel uit anekdotes die uit de interviews naar voren zijn gekomen. Wybren 

Bruinsma, oud-voorzitter van de Vogelwacht Wommels, doet veel aan voorlichting op 

basisscholen. Hij ziet steeds vaker dat nog maar een paar kinderen uit een basisschoolklas 

überhaupt weten wat een kievit is; vroeger waren er maar enkelen die dit niet wisten. Het 

maakt pijnlijk duidelijk dat niet alleen de traditie, maar ook het culturele en mentale erfgoed 

langzaamaan begint te verdwijnen.368 Hoe zou iemand die de kievit maar amper herkent zich 

immers geroepen voelen om aan weidevogelbescherming te doen? 

Veel van de huidige weidevogelbeschermers gebruiken vernieuwde middelen om aan nazorg 

te doen en nesten op te sporen. Zo wordt er bij de Vogelwacht Wommels de laatste jaren 

fanatiek gebruik gemaakt van een drone om nesten mee op te sporen en daarmee zoveel 

mogelijk nesten te beschermen. Het is een nieuwe manier waarop de liefde voor de 

weidevogels en het plichtsbesef ze te beschermen tot uiting komt. Het zijn hoopgevende 

ontwikkelingen, maar in geen geval vergelijkbaar met de sterke binding met de natuur van een 

veel grotere groep mensen. 

Predatiefrustratie 

Predatie is in de laatste jaren een steeds groter discussiepunt geworden. Vrijwel iedereen die 

betrokken is bij de bescherming van weidevogels, noemt predatie een groot probleem. In alle 

interviews, zonder uitzondering, is naar voren gekomen dat predatie een groot probleem is dat 

aangepakt moet worden. Het zorgt voor een hoop frustratie, pijn en agressie onder nazorgers 

of landeigenaren die hun best doen voor de weidevogels. 

Feit is dat aan de bestrijding van predatoren een stuk minder wordt gedaan dan vroeger. Dit 

wordt ook zo gevoeld door de mensen die hebben meegemaakt dat de jacht nog heel normaal 

was en jagers werden gevraagd om iets aan predatoren zoals kraaien, eksters en kauwen te 

doen. Tegenwoordig is dit alles een stuk meer gebonden aan regelgeving. Daarnaast is er in 

veel gebieden nu ook last van andere predatoren zoals de steenmarter. Dergelijke predatoren 

kunnen, net zoals bijvoorbeeld de vos, in een erg korte tijd een enorm aantal nesten 

leegroven.369 Ook de bunzingenjacht is verdwenen. Roofvogels werden jarenlang door 

weidevogelliefhebbers fanatiek vervolgd, bijvoorbeeld door te vergiftigen. Ook nu duikt zo nu 

en dan in de krant nog een nieuwsbericht dat er roofvogels zijn vergiftigd. Het zijn de restanten 

van een cultuur van het bestrijden van elke vijand van de weidevogel. Nog in 2018 was 

Friesland absolute koploper van het aantal vervolgde roofvogels.370 

 
368 Interview Wybren Bruinsma, 4 november 2021. 
369 Oude Munnink (2017), Natuur in eigen hand. p. 97. 
370 Leeuwarder Courant, 19 februari 2018. 
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Soms is het de vraag in hoeverre de agressie richting ‘predatoren’ gerechtvaardigd is. Door 

veel weidevogelliefhebbers wordt bijvoorbeeld de roek en de kauw als één van de 

boosdoeners aangemerkt, terwijl het bekend is dat deze vogels weinig aan echte predatie 

doen. Vaak worden ze op één hoop gegooid met de zwarte kraai, die wel op zoek gaat naar 

eieren.371 In de frustratie en agressie over predatoren moet dus altijd worden opgepast of het 

om feiten of onderbuikgevoelens gaat. De liefde voor weidevogels maakt soms blind. 

Los van het vraagstuk of de jacht wenselijk is en los van de wetenschappelijke onderbouwing 

voor het al dan niet rechtvaardigen van de jacht op predatoren, is het een feit dat het loslaten 

van de predatorenvervolging nog maar weer eens een ontwikkeling is geweest die de 

weidevogels niet ten goede is gekomen. Het aan banden leggen van deze jacht en vervolging 

is daarnaast tegelijk gekomen met alle andere besproken ontwikkelingen die voor de 

weidevogels nadelig hebben uitgepakt.372 

Nieuwe initiatieven voor de weidevogels: de knop om 

In de beide onderzoeksgebieden zijn 

in de laatste tien jaar meerdere 

initiatieven opgezet die de 

weidevogels moeten helpen. In het 

onderzoeksgebied Mantgum is dit de 

natuurcoöperatie Baarderadeel. In 

2009 is deze coöperatie opgericht. In 

de coöperatie zijn diverse boeren en 

andere landeigenaren aangesloten, 

maar ook Natuurmonumenten. Het 

totale werkgebied van de coöperatie 

beslaat daardoor zo’n 1500 hectare en 

omvat vrijwel het gehele 

onderzoeksgebied Mantgum (zie 

afbeelding 49.373 De Leonserpolder 

dient als kern van het gebied. In de 

afrondende fase van de 

ruilverkavelingen heeft de coöperatie 

zijn best gedaan om een gunstige 

uitgangspositie voor de weidevogels te 

realiseren, met name op het gebied 

van water.  

In de natuurcoöperatie werken de 

verschillende partijen samen aan 

verschillende typen van natuurbeheer. 

Alle partijen werken hierin samen om 

het beheer zo veel mogelijk op elkaar 

af te stemmen. In het gebied is een zogenaamde mozaiekregisseur aangesteld, om ook tijdens 

het broedseizoen te zorgen voor afstemming. Een groot gedeelte van het gebied van de 

Leonserpolder bestaat uit particulier natuurbeheer. Hier heeft het land de functie natuur 

gekregen in plaats van landbouw. De landeigenaren worden hiervoor gecompenseerd met 

subsidie. Zij vallen dan ook in het zogenaamde beheersgebied van de Leonserpolder, dat bij 

 
371 Bos & Vugteveen (2005). Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels? p. 6.  
372 Interview Joris Viëtor, 19 januari 2022. 
373 ANC Westergo (s.d.), Natuerkoöperaasje Baarderadiel. 

Afbeelding 49). Het gebied van de Natuurcoöperatie Baarderadeel, 
met daarin de diverse typen van agrarisch natuurbeheer. Bron: ANC 

Westergo. 
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de ruilverkavelingen is aangewezen. Een gedeelte is verder nog eens aangewezen als 

compensatiegebied voor de Haak om Leeuwarden, een nieuw aangelegde weg die gedeeltelijk 

ten koste ging van goede weidevogelgebieden. Al in 2000 begon boer Van der Hem in het 

gebied met particulier natuurbeheer. Later volgden er nog vier boeren in de omgeving.374 Het 

feit dat in de omgeving veel boeren nooit echt intensief zijn geweest en bijvoorbeeld nog 

boerden met een grupstal en vaste mest, zorgde ervoor dat dit gebied het meest geschikt was 

om in aanmerking te komen voor omvorming tot natuur. 

De huidige Natuurcoöperatie Baarderadeel waarin alle landeigenaren die zich inzetten voor 

weidevogels zijn verenigd, heeft er voor gezorgd dat er een robuust gebied ligt waarin met hart 

en ziel van alles voor de weidevogels wordt gedaan. Uiteenlopend beheer van een verhoogd 

waterpeil, uitgesteld maaien tot aan het omvormen tot plasdras zorgt ervoor dat een aanzienlijk 

gedeelte van het onderzoeksgebied Mantgum erg geschikt is gemaakt voor de weidevogels. 

Het land van Murk Nijdam, in 

onderzoeksgebied Wommels, is 

ondertussen voor de toekomst 

veiliggesteld. Inmiddels is zijn land 

omgedoopt tot ‘gruttoland’ en door 

middel van publieke campagnes is 

het land door Agrarisch Natuurfonds 

Fryslân aangekocht. Het doel van de 

aankoop is het land voor de toekomst 

veilig te stellen en op dezelfde 

manier te beheren. Op die manier 

hoeft Murk zelf niet op zoek naar een 

opvolger, die hij in principe niet heeft. 

Op het land wordt veel onderzoek 

gedaan aan weidevogels en door 

middel van vogelkijkhutten en de 

publieke campagne wordt 

geprobeerd het publiek zoveel 

mogelijk bij het project te betrekken (afbeelding 50).375 

  

 
374 ANC Westergo (2020), Kaart werkgebied en overzicht beheer 2020 & Oude Munnink, Natuur in eigen hand. 
p. 91. 
375 Gruttoland (s.d.), Wat is Gruttoland? & Interview Murk Nijdam, 8 februari 2022. 

Afbeelding 50). Plasdras van Murk Nijdam met de diverse vogelkijkhutten 
om het publiek zoveel mogelijk te betrekken. Op de achtergrond de 

boerderij. Bron: Agrarisch Natuurfonds Fryslân, 2022. 
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5.8. De weidevogelstand in de onderzoeksgebieden in de 21e eeuw: waar zitten de 

weidevogels nog? 

Voor de verandering van de vogelstand in de onderzoeksgebieden in de laatste twintig jaar 

zijn meer gegevens beschikbaar dan voor de decennia ervoor. Voor het in beeld brengen van 

de aantallen zijn meerdere bronnen gebruikt. Allereerst zijn trendgrafieken en 

aantalsgegevens gebruikt van de vogelwacht Wommels, die al waren gepubliceerd op hun 

website. Daarnaast zijn de zogenaamde ‘Brewaardtellingen’ gebruikt tot en met 2009. 

Door de BFVW zijn de aantallen broedgevallen van de vier hoofdsoorten van 2020 en 2021 

beschikbaar gesteld. Daarnaast maakten de vogelwacht Wommels en Mantgum het mogelijk 

om een kijkje te nemen in het systeem van de BFVW, waarin gedetailleerdere gegevens 

beschikbaar zijn dan alleen aantallen broedgevallen. Deze gegevens kunnen helaas niet 

worden gepubliceerd, maar alleen worden beschreven. De gegevens van de BFVW maken 

het echter duidelijk om de geografische verspreiding van broedgevallen van weidevogels in 

beeld te brengen. Verder leverde de BFVW de meest recente verdeling van percelen met 

agrarisch natuurbeheer. De kaarten waarop de verspreiding van de weidevogels is 

aangegeven, heeft deze percelen als achtergrondkaart. Hiermee wordt het inzichtelijk waar 

natuurbeheer plaatsvindt en wat de link met huidige weidevogelclusters mogelijk is. 

De recente trends in onderzoeksgebied Wommels 

 

Afbeelding 51). Broedparen van de vier weidevogelhoofdsoorten van de vogelwacht Wommels. Bron: Vogelwacht Wommels, 2021. 
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In afbeelding 51 zijn  de algemene trends van de vier weidevogelhoofdsoorten in 

onderzoeksgebied Wommels te zien. De grafieken zijn gepubliceerd op de website van de 

vogelwacht en direct overgenomen. In de vorige paragraaf waren we geëindigd met de 

vaststelling van Wybren Bruinsma dat het aan het einde van de jaren ’90 langzaam ‘helemaal 

verkeerd’ ging. Ook in de jaren ’00 en de jaren ’10 van de 21e eeuw is de achteruitgang van 

de weidevogelstand nog goed zichtbaar. De vier grafieken laten zien hoe de aantallen 

broedparen zich hebben ontwikkeld van 2002 tot en met 2021 in het onderzoeksgebied. Het 

gaat hier alleen om broedparen: broedsucces is in deze grafiek niet te zien. Het feit dat er in 

veel gebieden te weinig kuikens vliegvlug worden om de populatie in stand te houden, laat wel 

zien dat het probleem nog eens groter is dan alleen in deze grafieken zichtbaar wordt.376 

Aanvullend op de algemene trendlijn van het complete gebied, zijn de tellingen tot en met 2009 

van de Brewaardtellingen weergegeven in een grafiek, zie afbeelding 50. 

Niet alle algemene 

trendlijnen laten dezelfde 

trend zien. Allereerst de 

grafiek van de grutto, de 

‘skries’. Over het 

algemeen gezien is deze 

trend redelijk stabiel, met 

enkele pieken en dalen. 

Door het vrij natte jaar 

van 2021 was dit het jaar 

met de meeste 

broedparen sinds 2015. 

Dat de grutto het nog 

redelijk stabiel goed doet 

in het onderzoeksgebied 

Wommels, kan voor een gedeelte toe worden geschreven aan de successen bij Murk Nijdam. 

In de 21e eeuw is door middel van plasdras en diverse maatregelen op het gebied van 

weidevogelbeheer het landschap steeds geschikter gemaakt voor de weidevogels en dan met 

name de grutto. Dit is terug te zien in de Brewaardtellingen in afbeelding 52. Op het land van 

Murk heeft de grutto met name van 2003 tot en met 2006 een grote stijging doorgemaakt met 

aantallen gruttonesten die uiteindelijk hoger uitkwamen dan dat ze in de 20 jaar ervoor ooit 

waren geweest. 

Bij de kievit is het beeld een stuk somberder. Na een piek in 2005 hebben deze aantallen een 

vrije val ingezet en zijn de aantallen broedparen van tussen de 250 en 300 naar rond de 50 

gegaan. Het is daarmee duidelijk dat de kievit het grootste slachtoffer is van de ontwikkelingen 

die hebben plaatsgevonden in onderzoeksgebied Wommels. Dit was ook te verwachten, 

omdat al eerder werd aangehaald dat met name de kievit last heeft van het verdwijnen van 

greppelland en ontwatering. Op het land van Murk Nijdam laat de kievit met name in 2006, 

2007 en 2009 nog wel pieken zien, maar het zijn pieken die niet te vergelijken zijn met de 

aantallen van de vorige eeuw (zie afbeelding 48). Zelfs in het topjaar voor weidevogels van 

2021 komt het aantal broedparen van de kievit niet hoger uit dan 53, waar tien jaar geleden 

een aantal laag in de 100 al historisch laag was geweest. 

Tenslotte laat ook de scholekster een dalende trend zien, met name ten opzichte van de jaren 

2003 tot en met 2006. De aantallen van de tureluurs zijn in de laatste vijf jaar ook flink 

 
376 Bohre (2022), Blijft de grutto de weidekoning? 

Afbeelding 52). Resultaten van de Brewaardtellingen van 1999-2009. 
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afgenomen, met als lichtpuntje wederom het natte jaar van 2021. Op het land van Murk Nijdam 

spelen deze soorten vrijwel geen rol van betekenis. 

Voor de Vogelwacht Wommels in zijn geheel zijn in het systeem van de BFVW in 2020 en 

2021 de totaal aantallen nesten genoteerd, zoals te zien in tabel 3. Deze gegevens zijn 

daarmee vergelijkbaar met die in tabel 2. Ook hieruit blijkt weer dat met name de Kievit in 

twintig jaar een enorme daling heeft doorgemaakt, niet alleen in broedparen, maar ook in 

aantal nesten. De grutto lijkt niet enorm af te zijn genomen, maar deze op het oog gelijk 

gebleven aantallen worden vooral veroorzaakt door de stijging van de aantallen op het land 

van Murk Nijdam in de laatste twintig jaar. Hieruit blijkt dat in de rest van het gebied in deze 

jaren de grutto is gekelderd. De tureluur heeft wel ingeleverd in de afgelopen twintig jaar, maar 

het aantal van 21 nesten werd in 1998 ook al eens bereikt. Ook hier zijn veruit de meeste 

broedgevallen tegenwoordig echter wel op het land van Murk Nijdam te vinden. De scholekster 

bereikt ook niet meer de pieken van halverwege de jaren ’90, maar is niet zo sterk afgenomen 

als de kievit. 

 

 Kievit Grutto Tureluur Scholekster 
2020 55 131 23 41 
2021 52 133 21 59 

Tabel 3). Aantallen nesten in 2020 en 2021 van de vier weidevogelhoofdsoorten in de Vogelwacht Wommels. 

Geografische distributie van de weidevogels in onderzoeksgebied Wommels 

In deze paragraaf wordt een inzicht gegeven in waar de broedgevallen in het gebied van de 

Vogelwacht Wommels zich bevinden, aan de hand van de gegevens van het BFVW. Omdat 

in het gehele gebied van de vogelwacht de weidevogels worden geteld en nazorg wordt 

gepleegd, kan dit overzicht als volledig worden beschouwd. Nesten waarvan bekend is dat ze 

zijn gepredeerd, zijn in dit overzicht niet opgenomen. 
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Allereerst de verspreiding van de grutto (afbeelding 53). Deze kent één belangrijke cluster in 

onderzoeksgebied Wommels en dat is, niet verrassend, op het land van Murk Nijdam. In de 

afgelopen jaren lag het aantal nesten hier op 75 en 80. Hoewel dit een enorm aantal is, moet 

worden opgemerkt dat de aantallen nog hoger zijn geweest. Zo werden er in 2013 maar liefst 

132 nesten geteld, het absolute piekjaar.377 Sindsdien zijn de aantallen weer iets lager. Om 

deze aantallen direct met de Brewaardtellijngen te vergelijken is moeilijk. Dit betreft een 

momentopname van 30 april en van een gedeelte van het land van Murk Nijdam. De hier 

weergegeven verspreiding is van het hele seizoen. 

Naast de cluster op het land van Murk Nijdam zijn er enkele andere kleine clusters in de 

Sudhoeke, het gebied ten zuiden van Wommels. De meest in het oog springende cluster, niet 

ver van het dorp Wommels, had in 2021 iets meer dan tien broedgevallen. Het is het laatste 

restant van de grote aantallen die vroeger in het ‘reservaat’ zaten en in de jaren ’70 jaarlijks 

werd geteld. Het aantal ligt daarmee ogenschijnlijk wel wat hoger dan tijdens de laatste 

tellingen in het reservaat, maar komen niet in de buurt van de ooit vijftig nesten die er in het 

gebied werden geteld (of liever: 200 eieren). In het gedeelte van het voormalige reservaat dat 

het dichtst bij het dorp Wommels ligt, broedt nu geen grutto meer. 

Buiten de Sudhoeke zijn er ook twee (kleine) clusters in de hoek van Iens, beide in de 

omgeving van agrarisch natuurbeheer. In de oostpunt ligt bijvoorbeeld plasdras te midden van 

uitgesteld maaibeheer. Dit grenst aan het Natuurmonumenten-gebied Skrins, waar 

weidevogelbeheer op nummer één staat en vrijwel uitsluitend greppelland met een hoog 

waterpeil te vinden is. Ten noorden van Iens is een cluster van zo’n vijftien grutto 

broedgevallen. De meest noordelijke broedgevallen grenzen aan een greppelperceel (vlak 

naast het onderzoeksgebied), maar verder is het moeilijk om een reden aan te wijzen voor 

 
377 Bouma (2020), Melkveehouder Murk verkoopt zijn land aan vogelliefhebbers. 

Afbeelding 53). Broedgevallen van de grutto in onderzoeksgebied Wommels in 2021. 
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deze cluster. Een kijkje in het BFVW-systeem laat overigens wel zien dat er hier veel predatie 

plaatsvindt. 

Het beeld dat de grutto laat zien in onderzoeksgebied Wommels, illustreert dat de grutto in dit 

gebied een kolonievogel geworden is die nog een paar kleine clusters en een enkele grotere 

cluster bezet. Buiten de clusters om zijn er nog maar een paar losse broedgevallen. Vrijwel 

alle clusters die er nu zijn, liggen in agrarisch natuurbeheer of vlak ernaast. 

De kievit laat net als de grutto enkele clusters zien (afbeelding 54). Ook hier is de belangrijkste 

cluster in de buurt van het land van Murk Nijdam. Het is hier echter niet alleen op het land van 

Murk zelf waar de kieviten broeden. Voor een groot gedeelte zijn het juist de percelen vlak 

ernaast waar de kievit tot broeden is gekomen. Hier lag maïsland, zo blijkt uit de aantekeningen 

bij de telgegevens in het BFVW-systeem en Google Streetview. Vermoedelijk vinden de 

kieviten in dit land geschikte nestgelegenheid en maken ze vervolgens gebruik van het 

naastgelegen kruidenrijke grasland en plasdras om hun kuikens groot te brengen. In 2021 

waren er geen broedgevallen van de kievit in het voormalige reservaat van de vogelwacht 

Wommels. Halverwege de jaren ’70 werden hier nog zo’n 25 eieren per jaar gevonden, enkele 

jaren ervoor waren 50 eieren geen uitzondering. Uitgaande van vier eieren per broedpaar 

waren dit zo’n twaalf broedgevallen aan het begin van de jaren ’70 en zes rond 1975. 

  

Afbeelding 54). Broedgevallen van de kievit in onderzoeksgebied Wommels in 2021. 
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Een andere cluster ligt in 2021 in het (zuid)oosten van het onderzoeksgebied in de Sudhoeke 

aan de rand van het gebied. Ook hier liggen naar alle waarschijnlijkheid maispercelen. Al in 

2010 werd er in deze hoek maïs verbouwd, zo blijkt uit Google Streetview beelden uit 2010, 

zie afbeelding 55. In 2020 lag dit clustertje één perceel verderop (afbeelding 56). De kieviten 

volgend dus de ‘kale aarde’ van de maïspercelen in het voorjaar waar ze goed op kunnen 

broeden. Hetzelfde geldt voor de cluster ten zuidwesten van Spannum en ten noorden van 

Waaksens. In afbeelding 57 de Google Streetview opname van het perceel bij Spannum in 

2021, waarop te zien is dat hier de mais toen vrij recent was ingezaaid. Vermoedelijk dat de 

kieviten hier op maïsstoppel van het jaar ervoor hebben gebroed. 

  

Afbeelding 55). Maïs in de Sudhoeke (foto van 2010). Bron: Google Streetview. 

Afbeelding 57). Nieuw ingezaaide maïs ten zuidwesten van Spannum in juni 
2021. Bron: Google Streetview. 

Afbeelding 56). Broedgevallen van de 
kievit in het oosten van de Súdhoeke in 

2020. 
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Scholeksters broeden in onderzoeksgebied Wommels met name in de Sudhoeke, vrij 

verspreid (afbeelding 58). Ze volgen hier dus minder het ‘clusterpatroon’ van de kieviten en de 

grutto’s. In 2020 zijn er hier veel nesten gepredeerd, zo blijkt uit de gegevens in het BFVW-

systeem. Alleen de predatie op en om het land van Murk Nijdam valt mee. Een duidelijke link 

van de broedgevallen van de scholeksters met maisland, agrarisch natuurbeheer of 

greppelland is hier verder niet te zien, al lijken de gebieden met uitgesteld maaibeheer of 

plasdras wel enige aantrekkingskracht te hebben. In het gebied van het voormalige reservaat 

bij Wommels waren in 2021 nog drie broedgevallen van de scholekster. Dit komt redelijk 

overeen met de aantallen die tijdens de jaarlijkse tellingen in de jaren ’70 werden geteld. 

  

Afbeelding 58). Broedgevallen van de scholekster in onderzoeksgebied Wommels in 2021. 
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Tureluurs in het onderzoeksgebied broeden met name in één cluster, op het land van Murk 

Nijdam (afbeelding 59). Ze volgen over het algemeen hetzelfde patroon als de grutto, maar in 

minder grote aantallen. Naast de cluster bij Murk Nijdam broeden ze op enkele percelen met 

uitgesteld maaibeheer. In het gebied van het voormalige reservaat bij Wommels waren in 2021 

drie broedgevallen van de tureluur; een hoger aantal dan halverwege de jaren ’70. Toch is het 

moeilijk om hier echt conclusies aan te verbinden. 

  

Afbeelding 59). Broedgevallen van de tureluur in onderzoeksgebied Wommels in 2021. 
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De recente trends in onderzoeksgebied Mantgum 

Voor onderzoeksgebied Mantgum zijn vrijwel geen historische telgegevens aanwezig. Om van 

een trend te spreken is daarom ook vrijwel onmogelijk. De enige bron die iets vertelt over de 

dichtheid van weidevogels in een gedeelte van het onderzoeksgebied is de informatie in 

ruilverkavelingsrapporten, als voorbereiding op de aanwijzing van beheers- en 

reservaatsgebieden. Hieruit bleek dat in het Weidumernieuwland 26-38 broedparen grutto’s 

zaten, en in het Mantgumernieuwland ‘20+’. Deze gegevens waren gebaseerd op een 

inventarisatie in 1993. Dit waren de ‘beste’ weidevogelgebieden, waaruit blijkt dat in de overige 

gebieden de aantallen per 100 hectare lager moeten zijn geweest. 

Wat betreft de trend moeten we vertrouwen op de gegevens van het BFVW van de laatste 

jaren en enkele mondelinge mededelingen van Fré Vellinga, mozaiekregisseur van de 

Natuurcooperatie Baarderadeel. Hij gaf aan dat de laatste jaren de negatieve trend in 

Baarderadeel is doorbroken en dat de aantallen weer de goede kant op gaan. Niet voor niks 

is Baarderadeel één van de gebieden waar de komende jaren begonnen kan worden met het 

Aanvalsplan Grutto.378 Met de kievit gaat het echter een stuk minder goed. Hiervan mislukken 

nog altijd veel nesten, waardoor de populatie slinkt.379 

In het BFVW-systeem zijn de getelde nesten en broedparen te zien vanaf 2014 in het 

onderzoeksgebied Mantgum. Ervan uitgaande dat in elk jaar dezelfde gebieden zijn geteld, 

zijn deze gegevens een indicatie van de trend van de laatste jaren. Omdat in sommige gevallen 

de nesten zijn geteld en in sommige gevallen de broedparen, is het niet zinvol om de resultaten 

weer te geven in een grafiek. In tabel 4 zijn de ingevoerde nesten vanaf 2014 weergegeven, 

in tabel 5 de broedparen. 

 Kievit Grutto Tureluur Scholekster 
2014 100 129 59 89 
2015 60 167 90 101 
2016 184 139 62 82 
2017 159 135 38 68 
2018 209 185 29 81 
2019 95 123 29 75 
2020 95 89 34 56 
2021 77 139 42 75 

Tabel 4). Aantallen nesten van 2014 tot en met 2021 van de vier weidevogelhoofdsoorten in de Vogelwacht 

Mantgum. 

 Kievit Grutto Tureluur Scholekster 
2014 68 167 59 89 
2015 31 60 51 35 
2016 111 184 148 56 
2017 70 157 133 64 
2018 40 92 82 72 
2019 70 172 118 54 
2020 96 192 118 74 
2021 105 246 164 76 

Tabel 5). Aantallen broedparen van 2014 tot en met 2021 van de vier weidevogelhoofdsoorten in de Vogelwacht 
Mantgum. 

  

 
378 Omrop Fryslân (2021), Baarderadiel volgend jaar los met Aanvalsplan Grutto. 
379 Telefonisch gesprek Fré Vellinga, 18 november 2022. 
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Geografische distributie van de weidevogels in onderzoeksgebied Mantgum 

Hoewel er geen historische gegevens zijn voor het gebied, blijft het interessant om naar de 

huidige cijfers en met name de geografische verspreiding van de broedgevallen te kijken. Voor 

de analyse van de cijfers is het goed om een opmerking te maken bij de verzameling en 

weergave van de gegevens. De gegevens in het BFVW systeem zijn niet compleet. Door 

inspanningen van Fré Vellinga, mozaïekregisseur van de natuurcoöperatie Baarderadeel, zijn 

in ieder geval de broedgevallen van Natuurmonumenten wel in het systeem opgenomen. De 

tellingen zijn echter niet zo compleet als voor de vogelwacht Wommels. Uit het systeem van 

de BFVW blijkt dat niet het hele gebied van de vogelwacht Wommels is opgedeeld in 

telgebieden. 

De belangrijkste weidevogelgebieden en de clusters in de buurt van agrarisch natuurbeheer 

zijn daarmee wel opgenomen in het BFVW systeem. In deze paragraaf worden de gegevens 

dan ook behandeld als compleet, omdat er anders niets te zeggen is over de geografische 

verspreiding. Het grootste hiaat in de telgebieden ligt ten westen en rond Skillaerd, waar ook 

het hiaat in agrarisch natuurbeheer ligt. 

Hoewel ook op deze kaart de achtergrondkaart anlb betreft, moet hier een kanttekening bij 

worden geplaatst. In een groot deel van het gebied, met name in het noordwesten, vindt wel 

degelijk natuurbeheer plaats maar in een andere vorm. Hier bevindt particulier natuurbeheer 

plaats en een groot gedeelte wordt door Natuurmonumenten als reservaat beheerd (zie 

afbeelding 47). 
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Allereerst de verspreiding van de grutto’s in onderzoeksgebied Mantgum (afbeelding 60). Met 

name de noordwesthoek van het onderzoeksgebied valt op, uiteraard in de Leonserpolder, in 

het gebied van Natuurmonumenten en particulier natuurbeheer. Niet in het hele gebied ten 

noordwesten van Jorwert en Mantgum broeden overigens nog grutto’s. Een blik in het BFVW 

systeem leert dat vlak ten noorden van Jorwert zo’n vijf jaar geleden nog wel grutto’s tot 

broeden kwamen; nu zijn die in dit gebied verdwenen. 

Naast de enorme cluster in het noordwesten van het gebied, bevinden zich nog enkele andere 

kleinere clusters. Vlak ten noordwesten van Mantgum een cluster van zo’n twintig 

broedgevallen in 2021, bijvoorbeeld. Ook in de nieuwlandpolders liggen nog clusters. Dit 

waren gebieden die in de jaren ’90 tot de beste weidevogelgebieden van het 

onderzoeksgebied konden worden gerekend. In het Mantgumernieuwland (het gedeelte dat 

tot de het onderzoeksgebied hoort), is de grutto inmiddels van het toneel verdwenen. In het 

Weidumernieuwland zeker niet, met in 2021 richting de 50 broedgevallen. Het 

Weidumernieuwland was al in de jaren ’90 een goed weidevogelgebied met meer 

broedgevallen dan in het Mantgumernieuwland en herbergde toen zo’n 26-38 broedparen. De 

aantallen zijn hier dus gestegen, al is de basis om een trend op te berekenen maar smal. 

Waarom nu juist het Weidumernieuwland nog broedparen heeft en het Mantgumernieuwland 

niet meer, is onduidelijk. In beide gevallen lijkt er vrijwel alleen blijvend gras te zijn, zonder 

maïs. Het waterpeil is in beide gebieden vrijwel gelijk en ook de hoogte is gelijk. Wel liggen in 

het Weidumernieuwland meer percelen waar de greppels nog zijn behouden, zoals gezien in 

hoofdstuk 3. In het Mantgumernieuwland zijn die vrijwel allemaal verdwenen. Om de 

gruttocluster hieraan toe te schrijven gaat echter te ver. Voor een groot deel vinden de 

broedgevallen ook niet plaats op de percelen met greppels. 

Afbeelding 60). Broedgevallen van de grutto in onderzoeksgebied Mantgum in 2021. 
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Ten noorden van Wiuwert bevindt zich nog een cluster die zich concentreert in een gebied met 

agrarisch natuurbeheer, waaronder een plasdras. Een laatste cluster ligt tussen Wammert en 

Britswerd, in de Wammerterpolder. Ook dit gebied werd in de jaren ’90 al als goede 

weidevogelkern beschreven, maar aantallen bleven achterwege. Veel van de broedgevallen 

vinden hier nu nog plaats op greppelpercelen en/of percelen met agrarisch natuurbeheer. 

Dan de kievit (afbeelding 61), die voor een groot deel het patroon van de grutto volgt. Met 

name in de Leonserpolder zit een cluster van de kievit. Het patroon is vrijwel hetzelfde als van 

de grutto, maar de kievit broedt er in minder grote aantallen dan de grutto. De broedgevallen 

zitten daarom in kleinere clusters. Het lijkt er op alsof ze als het ware dichterbij de kern van de 

beste gebieden zitten. Dit is bijvoorbeeld te zien ten noorden van Leons. 

Ten noorden van Mantgum zit ook een cluster kieviten, met een vergelijkbaar aantal 

broedgevallen als de grutto. In de nieuwlandpolders zijn de broedgevallen van de kievit echter 

een stuk schaarser. Het aantal broedgevallen van de kievit is daar op één hand te tellen, terwijl 

de grutto in het Weidumernieuwland nog een flinke cluster heeft. Hetzelfde geldt voor de 

Wammerterpolder. Het aantal kievit-broedgevallen is hier op één hand te tellen, ondanks het 

agrarisch natuurbeheer. De clusters zoals die bij de grutto te zien zijn, zijn bij de kievit absoluut 

niet terug te zien. Een blik in het BFVW-systeem leert dat de situatie van de kievit een jaar of 

vijf geleden nog stuk anders was. Toen was er nog wel sprake van flinke clusters in de 

nieuwlandpolders, zowel in het Weidumer- als Mantgumernieuwland. Ook recht ten westen 

van Mantgum, waar in 2021 nog één broedgeval van de kievit is gemeld, was toen nog sprake 

van een cluster. De kievit heeft in onderzoeksgebied Mantgum in de zeer recente geschiedenis 

dus flink wat gebied ingeleverd. 

 

Afbeelding 61). Broedgevallen van de kievit in onderzoeksgebied Mantgum in 2021. 
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De Scholekster volgt grotendeels dezelfde kerngebieden als de grutto en kievit (afbeelding 62) 

maar zit in deze gebieden verspreiden en dus minder in clusters. De Leonserpolder is 

bijvoorbeeld goed bezet, evenals de nieuwlandpolders. Ook de gebieden bij Wiuwert en in de 

Wammerterpolder zijn nog bezet door de scholekster. Met name in de nieuwlandpolder zitten 

ook nog veel scholeksters, die hier niet per se het patroon van het agrarisch natuurbeheer of 

greppelland volgen, maar verspreid over het gebied zitten. Een groot gedeelte van de nesten 

die in het systeem staan, zijn overigens gepredeerd, ook met name in de nieuwlandpolders. 

  

Afbeelding 62). Broedgevallen van de scholekster in onderzoeksgebied Mantgum in 2021. 
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Tenslotte nog de tureluur (afbeelding 63). Eigenlijk is deze verspreiding vrijwel volledig gelijk 

aan de verspreiding van de grutto, zoals we eerder ook al in onderzoeksgebied Wommels 

zagen. De tureluur broedt in onderzoeksgebied Mantgum vrijwel uitsluitend in de 

Leonserpolder en op percelen met agrarisch natuurbeheer. Laatstgenoemde clusters zijn 

wederom de bekende plekken in het Weidumernieuwland, ten noorden van Wiuwert en in de 

Wammerterpolder. 

 

  

Afbeelding 63). Broedgevallen van de tureluur in onderzoeksgebied Mantgum in 2021. 
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5.9. Hoe de weidevogelcultuur onherkenbaar is veranderd en de weidevogels uit de 

onderzoeksgebieden zijn verdwenen (of toch niet) 

Eierzoeken nieuwe stijl en nazorgfrustratie 

In de afgelopen paragrafen is een overzicht geboden van de ontwikkeling van de 

weidevogelcultuur, met name de aaisykcultuur. Wat duidelijk is geworden, is dat de sport van 

het eierzoeken volledig is veranderd. Was een eierzoeker in de jaren ’50 en ’60 nog iemand 

met aanzien in het dorp en een bekend persoon, tegenwoordig is het eierzoeken een sport die 

nog maar door enkelen wordt beoefend en aan veel regels gebonden is. Het rapen van eieren 

mag niet meer, na het vinden van het eerste kievitsei wordt ‘het vrije veld gesloten’ en begint 

direct de periode van nazorg, de bescherming van nesten. Het beloningssysteem voor de 

bescherming in de vorm van het eieren zoeken en rapen is daarmee weggevallen.  

Ook al was het beschermen van nesten al vanaf de oprichting van de BFVW en de 

vogelwachten zoals vogelwacht Wommels een hoofddoel, in de loop van de jaren is de 

noodzaak ervan groter en groter geworden. Helemaal in de gebieden waar intensieve 

landbouw zonder maatregelen wordt bedreven, is de kans dat een nest ongestoord kan 

uitkomen zonder het van te voren op te zoeken en/of te beschermen, vrijwel nihil. Alleen de 

vroege legsels van de kievit maken dan een kans. 

De bescherming die nu juist zo belangrijk is, wordt door een kleine, fanatieke groep mensen, 

soms eierzoekers, soms alleen nazorgers, uitgevoerd. Veel van deze mensen zijn opgegroeid 

met weidevogels en hebben het plichtsbesef om ze te beschermen. Een ander, klein, gedeelte 

is jonger. Vooral bij veel oudere eierzoekers is de frustratie bij het eierzoeken vaak groot, 

vanwege de toegenomen predatie in de laatste decennia. Waar vroeger net als het eierzoeken 

de jacht heel normaal was, is dit nu aan veel meer regels gebonden. De bunzingenjacht was 

in de onderzoeksgebieden bijvoorbeeld heel normaal, maar is nu al jaren verboden. Met name 

de steenmarter en vos hebben de laatste decennia veel terrein gewonnen. 

De binding met het landschap en de weidevogels 

In de laatste jaren hebben nieuwe manieren van opsporen van weidevogelnesten hun intrede 

gedaan, zoals met drones. Hoewel dit een hoopgevende trend is die het mogelijk maakt om 

ook in de toekomst nesten te beschermen, is het ook een enorm contrast met cultuur van het 

eieren zoeken en nesten beschermen van vroeger. Niet langer is het eieren en nesten zoeken 

nog een kwestie van gehurkt zitten achter een hek of in de slootswal, waarbij (zonder 

verrekijker!) de kieviten worden geobserveerd om te kijken of ze al een nest hebben. Deze 

restanten van het eierzoeken bestaan steeds meer alleen nog maar onder de oude 

eierzoekers. Schaarse, nieuwe nazorgers hebben deze binding met de weidevogels een stuk 

minder. De traditie van het leven tussen en met de weidevogels verdwijnt daardoor steeds 

meer en zal de komende jaren alleen maar verder verdwijnen. 

Dat de traditie steeds verder verdwijnt komt ook door het feit dat de jeugd steeds minder 

betrokken is bij weidevogels. Al sinds het begin van de oprichting van de vogelwacht Wommels 

werd gehamerd op het betrekken van de jeugd bij de weidevogelbescherming, zij hebben 

immers de toekomst. Nu blijkt dat nog maar een klein gedeelte van de basisschoolkinderen in 

de onderzoeksgebieden weet wat een kievit is. Het is daarmee in volledig contrast met de 

kinderen van pakweg de jaren ’70, toen de weidevogelsoorten algemene kennis waren en de 

eierzoekers aanzien hadden in het dorp.  
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Toch zijn er ook nog lichtpunten. Zo laat het gebied van Murk Nijdam en de jaarlijkse teldag 

die daar wordt georganiseerd door de vogelwacht bij veel mensen het ‘oude gevoel’ weer 

herleven. Gebieden waar nog veel weidevogels broeden zijn daarmee de enige plekken waar 

nu nog echt het enthousiasme wordt opgewekt voor weidevogels. Deze plekken komen 

immers het dichtst bij de beleving van vroeger. Ook een gebied met een hoge dichtheid aan 

weidevogels zoals de Leonserpolder kan die nostalgie opwekken en zorgen voor 

betrokkenheid bij weidevogelbescherming. Het helpt daarbij wanneer het landschap er ook 

nog uitziet zoals vroeger. Het eierzoeken wordt het best beleefd in relatief kleine percelen of 

percelen met greppels.  

Om te zeggen dat de weidevogelcultuur in de laatste decennia volledig is verdwenen gaat te 

ver, maar dat deze sterk onder druk staat is in dit hoofdstuk duidelijk geworden. Het conflict 

tussen het belang van bescherming aan de ene kant en de afname van de animo om de 

weidevogels te beschermen, is naar voren gekomen. 

Weidevogelrestanten in de gebieden 

Door het in kaart brengen van de geografische spreiding van de huidige weidevogels, kan een 

uitspraak worden gedaan over waar de huidige weidevogelkernen zich bevinden. In het gebied 

van Wommels is dit kort gezegd maar één echte cluster, namelijk het gebied bij Murk Nijdam. 

Met name door het beheer dat specifiek op weidevogels is toegelegd, is de weidevogelstand 

hier behouden gebleven en ligt het aantal nu zelfs nog wat hoger dan het in de jaren ’80 was. 

Het extensieve boeren lijkt de belangrijkste reden dat de weidevogel hier stand heeft 

gehouden. In vrijwel alle andere gebieden zijn de weidevogels verdwenen of nog in kleine 

clusters aanwezig, altijd rondom agrarisch natuurbeheer, vaak een uitgestelde maaidatum. De 

kievit volgt maïsakkers, blijkbaar nog de enige percelen waar echt geschikte broedgelegenheid 

te vinden is. Met name de kievit is dan ook gekelderd sinds de vorige eeuw in 

onderzoeksgebied Wommels. Ook in het gebied van Murk Nijdam broedt de kievit niet veel 

meer, hier is het beheer geoptimaliseerd voor de grutto. Greppels zijn ook hier tijdens de 

ruilverkaveling verdwenen. 

Het ‘reservaat’ was de enige betrouwbare bron uit de jaren ’70. In die tijd zat hier nog een 

flinke weidevogelcluster, die halverwege de jaren ’70 al snel was afgenomen. Mogelijke 

redenen in die tijd is de uitbreiding van het dorp Wommels. Nu broeden hier nog jaarlijks nog 

rond de tien paar grutto’s en minder dan vijf paar scholeksters en tureluurs. De kievit is er 

verdwenen. 

In het gebied van Mantgum is de Leonserpolder uiteraard de grootste cluster. Hier is het 

landschap weinig veranderd gedurende de ruilverkavelingen, waren de boeren voorafgaand 

aan de ruilverkaveling al relatief kleinschalig en zijn ze dat ook nog altijd gebleven, 

ondersteund met subsidies. In het gebied liggen zowel reservaats- als beheersgebieden. 

Greppelland is er amper verdwenen. Zowel het landschap als het beheer hebben hier dus 

relatief weinig verandering doorgemaakt. Ook in de Wammerterpolder ligt nog een cluster, die 

ook samenhangt met agrarisch natuurbeheer en overgebleven greppelland. Hetzelfde geldt 

voor het gebied ten noorden van Wiuwert. Bij Britswert ligt een gebied met plasdras en 

meerdere typen agrarisch natuurbeheer, maar hier zijn geen broedgevallen van weidevogels. 

Dat is moeilijk te verklaren. Wel liggen hier minder greppels dan in bijvoorbeeld de 

Leonserpolder en is het waterpeil ook vrij laag. Het waterpeil is echter vergelijkbaar met de 

Wammerterpolder. 
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De nieuwlandpolders waren tot in de jaren ’90 nog belangrijke weidevogelgebieden, die in 

beeld waren om reservaatsgebieden te worden na de ruilverkavelingen. Uiteindelijk was het 

landbouwbelang hier te groot en het landschap er te geschikt voor de landbouw om op te 

geven. In het Weidumernieuwland zit nog altijd een flinke cluster grutto’s geconcentreerd 

rondom agrarisch natuurbeheer. Ook dit blijkt echter nog een andere oorzaak te hebben , die 

direct terug te leiden is naar het beheer. In het gebied bevindt zich een grote pluimveehouder 

die veel percelen in het gebied beheert. Omdat hij het gras niet nodig heeft voor zijn eigen 

bedrijf, wordt er een extensiever beheer toegepast met veel agrarisch natuurbeheer. Het 

waterpeil hoeft er minder laag, er is ruimte voor plasdras en er kan later worden gemaaid. 

Hoewel het hier dus beslist geen extensieve boer betreft, vindt er wel extensief beheer plaats, 

waarvan de weidevogels profiteren.380 In het Mantgumernieuwland broeden alleen nog enkele 

scholeksters en een paar kieviten, grutto’s zijn er in de laatste twintig jaar verdwenen. Het 

landschap is hier dan ook flink veranderd. In het Mantgumernieuwland zijn vrijwel alle greppels 

verdwenen. Daarnaast blijkt uit de ruilverkavelingsdocumenten dat de belangen van de 

landbouw hier groter waren dan in gebieden zoals de Leonserpolder. Van deze ontwikkelingen 

lijken de weidevogels dus de dupe te zijn geworden. Het gebied rondom Skillaerd en Jeth 

waren al vanaf de jaren ’70 de eerste gebieden waar de greppels verdwenen. Hier ligt dus een 

gebied waar iets meer geïntensiveerd is dan in omliggende gebieden. In de verspreiding van 

weidevogels schittert de weidevogel in dit gebied dan ook door afwezigheid. 

Concluderend zijn er maar enkele gebieden waar de weidevogels nu nog zitten; in 

onderzoeksgebied Wommels bij Murk Nijdam en in onderzoeksgebied Mantgum in de 

Leonserpolder, de Wammerterpolder, het gebied ten noordwesten van Mantgum en het 

Weidumernieuwland. Met name het beheer van het grasland lijkt van groot belang voor de 

weidevogels. Dat dit beheer nog altijd onder druk staat, blijkt door de recente afname van 

weidevogels in een gedeelte van de nieuwlandpolders. De kievit staat in vrijwel overal onder 

druk, zelfs in de goede weidevogelgebieden. Door veel (oud-)eierzoekers wordt als oorzaak 

hiervoor het stoppen van het eierrapen genoemd, waardoor veel eerste nesten nu uitkomen in 

een periode met veel kans op slecht weer. Hoewel hier op basis van dit onderzoek geen 

uitspraak over is te doen, is het wel opvallend dat zowel een geschikt landschap als een 

geschikt beheer, zoals in de Leonserpolder, de kievit blijkbaar niet genoeg helpt. Er moet dus 

een andere oorzaak voor zijn. 

  

 
380 Van Beusekom, Zoveel kuikens!. 
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5.10. Conclusie 

In dit hoofdstuk stonden twee onderzoeksvragen centraal, te weten: ‘Hoe is de 

weidevogelcultuur in de onderzoeksgebieden veranderd van 1950 tot nu?’ en ‘Wat is de 

huidige weidevogelstand in de onderzoeksgebieden?’ Op de eerste onderzoeksvraag is een 

soortgelijk antwoord als in de vorige hoofdstukken te geven. Er is in zeventig jaar op dit vlak 

enorm veel veranderd. De beleving van de weidevogelcultuur is van een maatschappelijk 

breed geaccepteerd fenomeen veranderd in een traditie waar erg veel kritiek op is. Het 

eierzoeken is inmiddels aan enorm veel regels gebonden en het rapen van eieren is verboden. 

Voor veel eierzoekers is de lol er daarmee inmiddels af. Bescherming is veel belangrijker 

geworden en ‘nazorg’ wordt door veel vogelwachten nog intensief uitgevoerd. De beloning 

zoals die vroeger bestond, is echter weggevallen. Oudere eierzoekers voelen nog de directe 

binding met weidevogels vanuit de geschiedenis, maar jongere generaties hebben deze 

binding een stuk minder. De weidevogelcultuur staat daarmee nu enorm onder druk en 

daarmee ook de bescherming van weidevogels. In grote delen van de onderzoeksgebieden is 

dus een vicieuze cirkel ingezet. 

Hoewel vergelijking met de situatie van de jaren ’70 en eerder vrijwel niet te doen is, zijn er 

aanwijzingen genoeg dat de vogelstand in de onderzoeksgebieden flink is gekelderd. In 

onderzoeksgebied Wommels is vrijwel de gehele weidevogelpopulatie verdwenen. Slechts in 

een enkele cluster, zoals bij Murk Nijdam, broeden nog weidevogels. In onderzoeksgebied 

Mantgum zitten met name in het noorden van het gebied nog aanzienlijke aantallen 

weidevogels, in gebieden zoals de Lionserpolder. Ook op andere plekken in het gebied zitten 

nog clustertjes. Vrijwel alle clusters zijn te verklaren op basis van het beheer dat er wordt 

toegepast, in combinatie met een geschikt biotoop door bijvoorbeeld een hoog waterpeil.  
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Hoofdstuk 6. Conclusie 

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal stond, luidde: ‘Hoe hebben 

weidevogelpopulaties zich aangepast aan de veranderingen van de landbouw en het 

landschap in het gebied van de Vogelwacht Wommels enerzijds en het gebied van de 

Vogelwacht Mantgum anderzijds van de jaren ’50 tot nu en hoe is de beleving van het 

landschap daarmee veranderd? In deze conclusie zal worden gekeken naar wat er uit 

het onderzoek naar voren is gekomen, waarna in de discussie en aanbevelingen verder 

zal worden ingegaan op de implicaties van deze conclusie en de beperkingen van het 

onderzoek. 

6.1. Conclusies 

In dit onderzoek zijn vier belangrijke punten gecombineerd, namelijk de verandering van de 

landbouw, de verandering van het landschap, de verandering van de weidevogelstand en de 

verandering van de weidevogelcultuur. De landbouw heeft zich in de beide 

onderzoeksgebieden op een verschillende manier ontwikkeld. Wat betreft de bodem en 

hoogteverschillen zijn er verschillen tussen de onderzoeksgebieden, maar het landschap 

vertoonde ook grote overeenkomsten omdat beide gebieden na de oorlog gekenmerkt werden 

door veeteelt en dus uitgestrekte graspercelen, waarop in beide gebieden vrijwel overal 

greppels voorkwamen. 

De landbouw heeft met name in de jaren ’70 en ’80 een enorme ontwikkeling doorgemaakt 

richting intensivering en schaalvergroting. Door een mentaliteitsverschil en voor een gedeelte 

door de aard van het landschap, ging deze ontwikkeling in onderzoeksgebied Wommels een 

stuk sneller dan in onderzoeksgebied Mantgum. Door de ontwikkelingen verdwenen enkele 

karakteristieken van de landbouw die tot dan toe de weidevogels sterk ten goede kwamen. De 

ligboxenstal zorgde voor het verdwijnen van vaste mest, die het bodemleven stimuleerde en 

zorgde voor voedsel voor weidevogels. Door verlaging van het waterpeil zakte het grondwater 

tot een peil dat minder optimaal was voor weidevogels. Kuilen in plaats van hooien zorgde 

voor meer opbrengsten, maar ook meer en meer verstoring tijdens het broedseizoen. Door de 

vooruitstrevende houding van enkele boeren in onderzoeksgebied Wommels, verslechterde 

hier het landschap hier vele malen sneller vanuit weidevogelperspectief dan in 

onderzoeksgebied Mantgum, waar meer conservatieve boeren vaak vasthielden aan de 

grupstal en waar veel hooiland in stand werd gehouden. Hieruit kan worden geconcludeerd 

dat een verschil in mentaliteit kan zorgen voor grote verschillen in ontwikkelingen van een 

gebied. 

In de jaren ’80 en ’90 is in onderzoeksgebied Wommels het landschap sterk veranderd onder 

invloed van de ruilverkaveling. Door de vooruitstrevende landbouw werden greppels als 

hinderlijk gezien bij een moderne bedrijfsvoering. Machines werden groter en hadden last van 

greppels. Zoals uit de greppelanalyse is gebleken is veruit het grootste gedeelte van de 

greppels verdwenen (maar liefst 95%). Voor weidevogels heeft dit een enorm verlies van 

foerageermogelijkheden en schuilmogelijkheden betekend en is het broedbiotoop daarmee in 

enkele decennia tijd enorm verslechterd. Tegelijkertijd kwamen sommige gedeelten van het 

gebied onder druk te staan door nieuwe wegen en uitbreiding van met name het dorp 

Wommels. Uit de tellingen van het reservaat kan de voorzichtige conclusie worden getrokken 

dat dit inderdaad een negatieve invloed heeft gehad op de weidevogelstand. In 

onderzoeksgebied Mantgum zijn ook greppels verdwenen, maar is een groot gedeelte ervan 

bewaard gebleven. Ook het aantal nieuw aangelegde wegen in het gebied is beperkt gebleven, 

tot in de laatste decennia wanneer er ook hier een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. 
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Een analyse van de huidige weidevogelaantallen en -clusters, laat zien dat de ontwikkelingen 

in onderzoeksgebied Wommels er voor hebben gezorgd dat de weidevogel hier voor een groot 

deel is verdwenen. Al ‘vanaf de jaren ’70 waren er zorgen over de vogelstand binnen dit 

gebied. Vanaf de ruilverkavelingen is de stand op veel plekken verder gekelderd. Uitzondering 

hierop vormt het land van Murk Nijdam, waar als het ware de ideale karakteristieken van het 

boerenbeheer van de jaren na de oorlog bewaard zijn gebleven: extensief beheer zonder 

kunstmest, met stalmest en pas laat in het seizoen maaien. Op het land zijn geen greppels 

meer te vinden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat greppelland geen absolute behoefte is 

voor een goede weidevogelpopulatie. 

In onderzoeksgebied Mantgum zijn er nog meerdere clusters, die in gebieden liggen waar in 

het verleden de ontwikkelingen in de landbouw en het landschap niet zo ver hebben doorgezet 

dat het weidevogellandschap volledig is veranderd. De meeste clusters liggen in gebieden 

waar nog greppels voorkomen en waar veel karakteristieken van het ideale beheer van na de 

oorlog nog behouden zijn gebleven. Zo wordt er in de Leonserpolder vrijwel niet gekuild maar 

laat gemaaid, zijn hier geen ligboxenstallen en ligt het waterpeil relatief hoog. Toch heeft de 

ontwikkeling ook in onderzoeksgebied Mantgum niet stilgestaan. In de nieuwlandpolders is het 

landschap en beheer ook flink ontwikkeld, hetgeen er voor heeft gezorgd dat het 

Mantgumernieuwland van een uitstekend weidevogelgebied nu nog maar enkele 

broedgevallen herbergt. Dit alles ondanks de aanwezigheid van een redelijk oppervlakte 

greppelpercelen en zonder een recente peilverlaging in de afgelopen twintig jaar. Dit versterkt 

de conclusie dat met name een beheer zoals in de decennia na de oorlog essentieel is voor 

de weidevogels.  

De meest drastische veranderingen hebben wellicht niet plaatsgevonden in de 

weidevogelstand, maar in de cultuur eromheen. In de jaren ’50 was een eierzoeker een 

gerespecteerd persoon in de (dorps)maatschappij. Veel mensen deden lokaal mee aan het 

eierzoeken en verenigden zich in vogelwachten. Vanaf de jaren ’70 is de kritiek op de traditie 

groter en groter geworden totdat het rapen van eieren in 2015 helemaal verboden is. Nog 

steeds is de strijd om het vinden van het eerste kievitsei een ding, maar voor veel mensen is 

de beleving eraf.  Directe oorzaken hiervoor zijn de verandering van het landschap en de 

achteruitgang van de weidevogels, waardoor het een stuk moeilijker is geworden om naar 

eieren te zoeken en de beleving van het buiten tussen de vogels zijn niet meer is wat het 

vroeger is geweest. Dit gevoel kan alleen nog worden opgeroepen op plekken waar het 

landschap maar met name de vogelstand nog wel zo is als vroeger, zoals in de Leonserpolder 

of op het land van Murk Nijdam. 

Dat de tradities rondom weidevogels in de afgelopen decennia sterk zijn verminderd, vormt 

een direct gevaar voor de bescherming van weidevogelnesten en -kuikens. Door de huidige 

landbouw in gebieden zonder beheersmaatregelen is het bijna onmogelijk dat een weidevogel 

nog succesvol tot broeden komt zonder daarbij te worden verstoord door de vele bewerkingen 

op het land. Bescherming is daarbij belangrijker dan ooit. Er kan worden geconcludeerd dat 

de afname van de weidevogels daarmee een vicieuze cirkel in werking heeft gezet: minder 

weidevogels zorgt voor minder betrokkenheid bij de bescherming en dat zorgt vervolgens weer 

voor minder weidevogels. Gebieden waar nog veel weidevogels zijn of het landschap en de 

natuur van vroeger nog kunnen worden beleefd, zijn van essentieel belang voor de 

betrokkenheid van mensen bij weidevogels en daarmee bij de bescherming, zo is in dit 

onderzoek gebleken. 
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6.2. Discussie en aanbevelingen 

Beperkingen van het onderzoek 

Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met diverse mensen. Uiteindelijk zijn echter de 

meeste mensen geïnterviewd in onderzoeksgebied Wommels. Voor onderzoeksgebied 

Mantgum heeft slechts één interview plaatsgevonden, wat er voor de kwaliteit voor het 

onderzoek beter meer hadden kunnen zijn. Daarnaast was het een goede toevoeging geweest 

om ook intensieve boeren te interviewen om op die manier nog beter inzicht te krijgen in de 

drijfveren van de intensivering van de landbouw. Wegens beperkte tijd voor dit onderzoek is 

dit uiteindelijk niet gelukt. Pogingen om nog één van de oudste boeren uit de Leonserpolder 

te spreken is niet gelukt vanwege de timing tijdens de lammertijd en enkele andere mogelijke 

interviewkandidaten waren niet te bereiken. Wat betreft de vogelgegevens is de nadruk 

uiteindelijk ook sterk op Wommels komen te liggen. Dit kwam door de goede samenwerking 

van de Vogelwacht Wommels in de persoon van Teade de Boer. Hierdoor konden ook oude 

verslagen en notulen worden ingezien. Ondanks meerdere pogingen hetzelfde voor elkaar te 

krijgen bij de Vogelwacht Mantgum, is dit niet gelukt. In het onderzoek heeft daarom 

onderzoeksgebied Wommels uiteindelijk meer aandacht gekregen dan onderzoeksgebied 

Mantgum. 

Voor onderzoek dat op dezelfde manier in de toekomst wordt uitgevoerd, is het raadzaam om 

een (veel) kleiner onderzoeksgebied te hanteren. De onderzoeksgebieden in dit onderzoek 

zijn te groot geweest om echt op detailniveau belangrijke uitspraken te kunnen doen. Wanneer 

een kleiner gebied wordt gekozen, kan bijvoorbeeld op perceelsniveau of per boer worden 

geanalyseerd hoe het beheer en landschap is ontwikkeld en hoe bijvoorbeeld de watersituatie 

en de weidevogelstand er op het land is veranderd. In dit onderzoek zijn veelal alleen 

conclusies op een heel algemeen niveau getrokken, hetgeen de kracht van de conclusies 

minder maakt. 

Hoewel het oorspronkelijke doel van dit onderzoek was om veel meer te doen met historische 

vogeltelgegevens, is gebleken dat dit onmogelijk is. Oproepen via diverse wegen, zoals in de 

lokale krant, hebben geen resultaat opgeleverd. Deze gegevens zijn vrijwel niet beschikbaar, 

om de simpele reden dat in het verleden vogels niet werden geteld omdat ze ‘er gewoon 

waren’. Mogelijk dat er gebieden zijn waarvoor wel meer gegevens beschikbaar zijn, omdat 

bijvoorbeeld een vogelwacht(er) aantallen nesten of eieren heeft genoteerd. Toch moet bij 

vervolgonderzoek rekening worden gehouden met het feit dat deze bron niet bestaat. De 

bronnen van deze aard die nog wel bestaan, kunnen zeer nuttig zijn om in kaart te brengen 

waar weidevogels vroeger zaten en wat voor invloed ontwikkelingen kunnen hebben gehad op 

deze populaties. 

  



133 
 

Landschapsanalyse als voorbeeld voor vervolgonderzoek 

In de analyse zijn enkele eerder gebruikte typen bronnen en nieuwe bronnen gecombineerd. 

Ook in eerdere onderzoeken is gebruik gemaakt van luchtfoto’s om greppelland te analyseren. 

Door de combinatie met ruilverkavelingsrapporten in dit onderzoek, is gebleken dat de 

luchtfoto’s niet altijd even betrouwbaar zijn. Daarnaast moet er bij deze methode een 

belangrijke kanttekening worden geplaatst. Doordat er in de greppelanalyse vanuit is gegaan 

dat er in principe geen nieuwe greppels bij komen maar alleen greppels kunnen verdwijnen, is 

in de analyse teruggewerkt vanaf 2018. Voor sommige gebieden geldt echter dat er wél enkele 

greppelpercelen ‘in ere zijn hersteld’ door Natuurmonumenten.381 Deze percelen staan op de 

kaarten dus op alle jaren als greppelland aangemerkt. Een snelle visuele analyse van de 

luchtfoto’s van 1949 en 1970 liet echter wel zien dat een groot deel van de betreffende 

percelen ook in die jaartallen nog greppels had. Toch kan deze methode in gebieden met 

nieuw aangelegde greppels belangrijke greppelverdwijningen in het verleden over het hoofd 

zien. De ruilverkavelingsrapporten laten daarnaast zien dat op basis van de luchtfotoanalyse 

lang niet altijd alle greppels naar voren komen, omdat de foto’s soms van lagere kwaliteit zijn. 

Uit de analyse is daarom gebleken dat ruilverkavelingsrapporten als goede bron kunnen 

dienen om iets te zeggen over het voorkomen van greppels en de vorm waarin. Het voordeel 

van deze rapporten is dat dit een directe bron is uit de periode zelf en dus geen analyse 

achteraf. Het is aannemelijk dat er voor veel meer gebieden zulke rapporten zijn. Voor 

bijvoorbeeld tbo’s die van plan zijn greppelland in ere te herstellen, geeft dit type bron houvast 

bij de herinrichting. Zo geeft deze bron ook een beeld van bijvoorbeeld het patroon en de 

inhoud, elementen die op basis van de luchtfoto’s vrijwel niet zijn vast te stellen (alleen het 

patroon). Toch zijn ook luchtfoto’s nog altijd een goede bron om greppelland vast te stellen, 

mits de kwaliteit van de foto’s voldoende is. 

Een nieuwe ontwikkeling is een oudgrasanalyse die in de toekomst ontwikkeld zal worden door 

Altenburg & Wymenga. Deze analyse kan verder helpen om te bepalen welke percelen nog 

echt ‘oud grasland’ bevatten en niet zijn bewerkt tijdens bijvoorbeeld de ruilverkaveling. In 

combinatie met de in dit onderzoek uitgevoerde greppelanalyse kan dit in de toekomst een 

nog completer beeld geven van de geschikte weidevogelgebieden.  

In dit onderzoek is slechts zeer algemeen gekeken naar bebouwing, wegen en andere 

landschapselementen zoals erfbeplanting. Voor een volledige analyse van het landschap zou 

het voor vervolgonderzoek zeker nuttig zijn om hier dieper op in te gaan, omdat het wel een 

belangrijke factor is in de geschiktheid van een gebied als biotoop voor weidevogels. Het is 

bijvoorbeeld bekend dat tijdens de ruilverkaveling op sommige plekken ook erfbeplanting is 

aangeplant.382 Deze erfbeplantingen werden gesubsidieerd en veelal rond bestaande 

boerderijen geplaatst om de ‘woon- en werkomgeving te verbeteren’.383 Wetende dat bomen 

vaak een ideale plaats zijn voor predatoren, is dit zeker een nader te onderzoeken factor. 

Op basis van wegen, bebouwing en beplanting zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn om 

een GIS-analyse te doen om in beeld te brengen waar op basis van die factoren de meest 

geschikte weidevogelgebieden zijn en waar die mogelijk zijn geweest. Voor de ontwikkeling 

van geschikte weidevogelgebieden in de toekomst zou dit een zeer nuttige analyse kunnen 

zijn, zeker wanneer dit wordt gecombineerd met bijvoorbeeld de greppelanalyse en de in de 

toekomst beschikbare oudgraslandkaart. 

 
381 Van Slochteren (2021), Van greppel tot drainagebuis. p. 44. 
382 Interview Germ en Teuni de Boer, 28 februari 2022. 
383 Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Baarderadeel (1993), Voorontwerp-plan Ruilverkaveling 
Baarderadeel. p. 59. 
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Gebruik van waterschapsarchieven 

Voor informatie over waterpeilen en over de ruilverkavelingen, zijn voor dit onderzoek 

waterschapsarchieven geraadpleegd. De geraadpleegde archiefbronnen gaven met name 

voor de periode van de ruilverkavelingen zeer nuttige informatie over de peilverlagingen die 

zijn doorgevoerd en de beweegredenen erachter. Dit was echter met name het geval voor 

onderzoeksgebied Mantgum, omdat onderzoeksgebied Wommels vooral bestond uit 

particuliere polders. Hiervoor is in het waterschapsarchief dus vrijwel geen informatie 

opgenomen. Desalniettemin is gebleken dat de waterschapsarchieven een goede bron kunnen 

zijn voor informatie over waterpeilen. Met name voor gedetailleerde onderzoeken bieden 

bronnen in de waterschapsarchieven informatie over de waterpeilen en waterwerken op zeer 

kleine schaal. In de waterschapsarchieven zijn veel bronnen over de ruilverkavelingen 

opgenomen, waardoor deze archieven ook informatie bieden over bijvoorbeeld nieuw 

aangelegde wegen. Daardoor zou de bron geschikt kunnen zijn voor de analyse zoals 

genoemd in de vorige alinea. In de toekomst zou deze bron verder moeten worden onderzocht 

bij landschapsonderzoek op gedetailleerd niveau.  

De onderzoeksmethode als voorbeeld voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft meerdere onderzoeksmethoden gecombineerd om een gebied te 

analyseren vanuit weidevogelperspectief. Voor de toekomst zou een dergelijke benadering 

ook voor andere gebieden zeer nuttig kunnen zijn. Op deze manier kan voor een gebied op 

detailniveau in kaart worden gebracht wat voor ontwikkelingen er tot de huidige situatie hebben 

geleid. Met deze kennis kan vervolgens rekening worden gehouden in de toekomst, wanneer 

er maatregelen worden genomen om de weidevogels te stimuleren. Zoals gezegd is het voor 

vervolgonderzoek dan wel raadzaam een kleiner onderzoeksgebied te kiezen. 

Relevantie van het onderzoek voor huidige ontwikkelingen 

In dit onderzoek zijn enkele onderwerpen aan bod gekomen die invloed hebben op de 

weidevogelstand. Sommige hiervan zijn zeker in het licht van de huidige ontwikkelingen zeer 

relevant. Zo is de conclusie getrokken dat ook in de recente geschiedenis nog greppelland is 

verdwenen. Tegelijkertijd is gebleken dat juist dit oude landschap zowel cultuurhistorische 

waarde als natuurwaarden herbergt en daarnaast de binding van gebruikers van het landschap 

met het landschap en de natuur versterkt. Uiteindelijk kan een landschap met veel greppels er 

daarmee voor zorgen dat de binding van mensen met de weidevogels behouden blijft. Dit 

onderzoek toont daarmee de urgentie aan voor tbo’s om ook in de toekomst voor het behoud 

van dit belangrijke landschap te zorgen. 

Verder is het duidelijk geworden dat extensieve boeren, boeren die hun land nog beheren 

zoals bijvoorbeeld in de jaren ’70, van groot belang zijn voor de weidevogels en daarmee ook 

voor de beleving van het landschap. In onderzoeksgebied Mantgum zitten met name in de 

Leonserpolder nog meerdere zulke boeren, die bijvoorbeeld land pachten van 

Natuurmonumenten. In onderzoeksgebied Wommels is Murk Nijdam een goed voorbeeld. Het 

is waarschijnlijk dat ook in andere gebieden de extensieve boeren van groot belang zijn voor 

het behoud van de weidevogel. Voor het behoud van de weidevogels zouden dergelijke boeren 

dan ook in de toekomst moeten worden aangemoedigd om op deze manier hun bedrijf voort 

te zetten. Daarnaast is het in het belang van de weidevogels om er voor te zorgen dat 

dergelijke bedrijven opvolging hebben. Het is bekend dat opvolging vaak een probleem is en 

dat veel van deze boeren op leeftijd zijn. Wordt een extensief bedrijf na een overlijden 

overgenomen door een intensieve buurman, dan verdwijnen ook de goede omstandigheden 

voor de weidevogel. Hier zou in de toekomst zeker voldoende aandacht aan moeten worden 

besteed, niet alleen in dit onderzoeksgebied maar ook in vergelijkbare gebieden. 
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Geraadpleegde bronnen 

 

Geraadpleegde archieven 

Jaarverslagen Vogelwacht Wommels 

Notulen jaarvergaderingen Vogelwacht Wommels 

Waterschapsarchieven Tresoar: 

- Archieftoegang 376: inventarisnummer 1165-1166 

- Archieftoegang 376: inventarisnummer 2173 

- Archieftoegang 376: inventarisnummer 2185-2186 

- Archieftoegang 382: inventarisnummer 1172 

- Archieftoegang 382: inventarisnummer 1175 

- Archieftoegang 382: inventarisnummer 1183 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 285-288 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 293 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 296 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 299 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 421-425 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 625 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 632 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 652 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 664 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 666 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 678-683 

- Archieftoegang 1934, inventarisnummer 722-732 
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