
Tussen Dokkum en Drachten vinden we één 

van de best bewaarde geheimen van ons 

land: een 25.000 hectare groot landbouw-

gebied met maar liefst 3.800 kilometer 

aan historische houtwallen en elzensingels. 

Van oorsprong leverden ze hout voor de 

boerderijen. En nog steeds dienen ze als 

afscheiding van percelen. De parallel aan 

elkaar staande houtwallen en elzensingels 

laten zich vergelijken met coulissen op het 

toneel, vandaar dat dit type landschap ook 

wel coulissenlandschap heet.

De streek is de bakermat van zes agra-

rische natuurverenigingen, sinds 2002 

onder de paraplu van de ‘Noardlike Fryske 

Wâlden’ (NFW). “In zo’n koepel sta je sterk 

en kun je de krachten en kennis bundelen 

voor een vitale landbouw, die rekening 

houdt met het zo bijzondere landschap en 

de planten en dieren die erbij horen”, aldus 

Ingrid van Huizen namens de NFW. De 

ruim duizend leden zijn actief met onder 

Liefde voor het 
coulissenlandschap

meer het onderhoud van 1500 kilometer 

houtsingels en 150 kilometer houtwallen. 

En wat ze doen, willen ze ook goed doen. 

Dan gaat het om vragen als: kunnen we de 

ecologische waarde van de singels verbe-

teren? En zo ja, hoe? Met welke soorten 

struiken, heesters en bomen? En hoe 

creëren we meerwaarde voor het gebied 

als geheel? Allemaal vragen op het terrein 

van twee belangrijke partners van de NFW: 

Landschapsbeheer Friesland en ecologisch 

adviesbureau Altenburg & Wymenga. Geza-

menlijk smeedden ze het plan ‘Roodstaart 

Landschap’. 

Ecoloog Ernst Oosterveld van het ecolo-

gisch adviesbureau is nauw betrokken bij 

het plan. “We zijn in 2012 gestart met 

onderzoek naar de broedvogels in deze re-

gio. Die blijkt uit te blinken in de categorie 

‘houtwalvogels’. Een soort als gekraagde 

roodstaart haalt hier de grootste dichthe-

den van Nederland. >>

Het oogt bijna als een sprookje, de 
noordelijke Friese wouden.  
Een feeëriek landschap van weelderige 
singels en houtwallen rond grazige 
weiden. Hier voelt de gekraagde 
roodstaart zich op-en-top thuis. Velen 
zetten zich in om deze fraaie zangvogel 
te beschermen.

Dat bosje naast het huis (en een verlaten 

boerderij aan de andere kant), de bessen, de 

moestuin, de fruitbomen, rommelige hoek-

jes: geen wonder dat vogels het hier goed 

toeven vinden. Er zit naast de al genoemde 

soorten nog veel meer: huis- en boerenzwa-

luwen, mezen, vinken, putters, ringmussen, 

een spotvogel die het geluid van andere 

vogels zoals de grutto imiteert, en ga zo 

maar door. 

‘Lease’-schapen

Ook een aantal ‘lease’-schapen – zoals ze  

op dit erf worden genoemd – dragen bij 

aan de vogelvriendelijkheid van het erf. Af 

en toe komen deze grazers, met toestem-

ming van een bevriende boer, het terrein 

op. Schapenpoep trekt insecten, die weer 

worden gegeten door diverse vogelsoorten. 

En de plukken los geschurkte wol kunnen 

dienen als nestmateriaal.

Het eigene van de streek speelt ook mee 

bij de nieuwe erfinrichting. Zo is de verval-

len hoogstam appelboomgaard nieuw leven 

ingeblazen, en is er een uitzicht gecreëerd 

vanaf de lieflijk kronkelende weg langs de 

Meije naar de karakteristieke polders. In het-

zelfde kader vindt ouderhoud plaats, zoals 

het knotten van wilgen en het openhouden 

van de sloten. Dat gaat allemaal niet van-

zelf: buiten wonen is óók hard werken. Maar 

wat is er eigenlijk lekkerder dan dat, na een 

dag achter het beeldscherm. Mechteld en 

Erik zijn inmiddels helemaal verkocht.

Bosuilen zaten ’s nachts 

onder het raam van de 

erfbewoners. Prachtig, 

maar lawaaiig.

ERFADVIES LANDSCHAPSBEHEER

Landschapsbeheer Zuid-Holland voor-

zag Mechteld van Remmen en Erik van 

Vliet van deskundig en gratis advies 

over hoe zij hun erf natuurvriendelijk 

en streekeigen konden inrichten en 

beheren. Ook kregen zij wat subsidie 

om hun erf op te knappen.  

Informeer naar de mogelijkheden voor 

uw provincie bij Landschapsbeheer 

Nederland: www.landschapsbeheer.nl.
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GEKRAAGDE ROODSTAART OP HET ERF

De gekraagde roodstaart voelt zich thuis in gebieden met bosranden, houtwallen, oude 

boomgaarden, parken en tuinen maar ook erven. Het sleutelwoord voor hulp aan de ge-

kraagde roodstaart is tijd. Hoe ouder de bosranden, houtwallen of -singels zijn, hoe meer 

de gekraagde roodstaart er vindt wat hij zoekt: insecten en spinnetjes om te eten en 

broedplaatsen in vermolmde, knoestige boomstammen van bijvoorbeeld wilg of es. Ecoloog 

Oosterveld geeft vier tips voor erfbewoners: 

1. Creëer op je erf bosrandachtige milieus met kruiden, struiken en bomen, met aangrenzend 

bijvoorbeeld een gazon. 

2. Creëer of handhaaf een kale bodem in de nabijheid, bijvoorbeeld stukjes door vee kaal 

getrapte grond. Gekraagde roodstaarten zoeken hier naar spinnetjes.

3. Laat knoestige boomstammen of stobben met nestgaten staan, of plaats een nestkast. 

De ideale nestkast waar marters of gaai geen vat op krijgen is vrij diep en heeft een ovale 

invliegopening van 30 x 50 mm.

4. Gebruik geen insecticiden of herbiciden. 

2014: JAAR VAN  

DE SPREEUW

Al bijna 25 jaar neemt 

de spreeuw landelijk in 

aantal af. Er is zelfs sprake 

van een halvering van de 

broedvogelstand, waardoor 

er een grote kans is dat de 

soort op de nieuwe Rode 

Lijst komt. Reden voor 

Sovon en Vogelbescherming 

om 2014 tot ‘Jaar van de 

Spreeuw’ uit te roepen. 

Die extra aandacht moet 

onderzoek stimuleren naar 

de exacte oorzaken van de 

teruggang.  

Meer weten? Kijk op 

www.jaarvandespreeuw.nl

Van hartje stad tot op het erf: spreeuwen la-

ten zich gemakkelijk zien. Meestal meer dan 

één tegelijk; spreeuwen zoeken elkaar op. 

Vooral buiten het broedseizoen leven ze in 

grote groepen. Broeden gebeurt meestal in 

losse, kleine kolonies. Spreeuwen zijn daar-

bij vindingrijk in het benutten van allerlei 

holtes en spleten in bomen en bouwwerken. 

Ook broeden ze in nestkasten. 

Spreeuwen brengen één, soms twee broed-

sels per jaar groot. Een deel van ‘onze’ 

spreeuwen blijft in Nederland en is stand-

vogel. Een ander deel trekt in het najaar in 

zuidwestelijke richting weg. Spreeuwen die 

je in voor- en najaar ziet, kunnen ook ‘door-

trekkers’ zijn. Die komen vanuit Noord- en 

Oost-Europa over Nederland. Verder zijn er 

nog de wintergasten: spreeuwen van elders 

die hier overwinteren.

De spreeuw verandert twee keer per jaar 

van verenkleed. Al vanaf juni maken fraaie, 

glanzende voorjaarskleuren plaats voor het 

‘winterkleed’ met bruine vlokjes op kruin en 

vleugels en sneeuwwitte op de borst. 

In december gaat bij de eerste spreeuwen de 

winterjas al weer uit. Door slijtage verdwij-

nen de vlokjes, de donkere snavel kleurt 

weer geel. Deze metamorfose naar een 

fleurig verenpak is rond maart voltooid. Als 

het zonlicht op de vogel schijnt, zie je de 

prachtigste kleuren groen en purper, met 

een metaalachtige glans. 

Lees verder op pagina 18 >>

De spreeuw: gewoon 
héél bijzonder
Spreeuwen zijn zó vanzelfsprekend, dat we 
weinig acht meer op ze slaan. Dat is net zo 
begrijpelijk als onterecht. Kom, we gaan de 
spreeuw bewonderen. 

Overwintering in Afrika

Dit constateren is één ding, maar weten 

hoe alles samenhangt, is een tweede. Daar 

doet Oosterveld nu onderzoek naar. Het 

wel en wee van de gekraagde roodstaart is 

daarin heel belangrijk. Hoe gebruikt deze 

vogel van april tot september het gebied. 

Oosterveld en zijn collega’s onderzoeken 

daarnaast ook de trek naar en overwinte-

ring in Afrika. 

Op basis van al het onderzoek verbeteren 

bureau Altenburg & Wymenga, de NFW en 

Landschapsbeheer Friesland het beheer 

van de houtwallen, singels en andere 

landschapselementen om de biodiversiteit 

te verhogen; alles afgestemd op de boeren-

praktijk. Met educatie enthousiasmeren ze 

ook de jeugd. Want de jongeren van nu zijn 

de beheerders van de toekomst. In 2014 

krijgen negentig scholen in het gebied een 

lespakket aangeboden over de gekraagde 

roodstaart door Vogelbescherming, in het 

kader van het trekvogelproject ‘Living on 

the Edge’. 

Koning van de wouden

Voor Ingrid van Huizen is de gekraagde 

roodstaart de koning van de noordelijke 

Friese wouden, zoals de grutto dat is voor 

de weiden. Een terechte kroning als je 

bedenkt dat deze streek met zo’n 1600 

broedparen vijf procent van de Neder-

landse populatie herbergt. De betrokken 

boeren, burgers en organisaties die zich voor 

dit landschap en daarmee de gekraagde 

roodstaart inzetten, verdienen dan ook alle 

hulde.
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