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Voor veel mensen is het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden
onbekend. Dat is jammer, want het is een prachtig gebied! Door de
aanwezigheid van vele kleine landschapselementen zoals houtwallen
en poelen, is het een zeer kleinschalig gebied. In 2004 is het door
het rijk aangewezen als Nationaal Landschap vanwege de bijzondere
landschappelijke, maar ook cultuurhistorische en recreatieve waarden.
Het gebied is 25.000 ha groot en heeft vooral een agrarische functie,
maar omvat ook enkele verspreid liggende natuurgebieden. Er is
een rijke flora en fauna die met name gebonden is aan de aanwezige
landschapselementen. Deze zijn voor het grootste deel in eigendom
en beheer bij agrariërs. Dit artikel gaat in op het gebied en de soorten
landschapselementen en -typen die er voorkomen. Tevens wordt
ingegaan op de flora en fauna, waarnaar in 2012 een onderzoek
werd uitgevoerd. Aan de hand van dit artikel kan een indruk van
het gebied verkregen worden, als achtergrond voor andere artikelen
in dit themanummer.

Inleiding
In de onlangs verschenen brochure Staat van de Natuur worden
de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) ‘het best bewaarde geheim
van Friesland’ genoemd (Noardlike Fryske Wâlden et al. 2014).
De Friese wouden zijn bij veel mensen van buiten Fryslân onbekend. Soms wordt zelfs verondersteld dat heel Fryslân uit open
klei- en veenlandschappen met vergezichten bestaat. Echter,
het oostelijke deel van de provincie bestaat juist uit zand en
herbergt meer besloten landschappen (figuur 1). Met recht kan
gezegd worden dat de NFW – thans in Nederland het meest uitgebreide kleinschalige, agrarische cultuurlandschap – een goed
bewaard geheim is. In het verleden kende Nederland meer van
dergelijke kleinschalige landschappen, maar door schaalvergroting in de landbouw zijn die in veel gebieden (gedeeltelijk)
verdwenen. In de NFW zijn in ruilverkavelingen ook landschapselementen verdwenen, maar over het algemeen op een heel andere schaal dan elders.
De eerder genoemde brochure beschrijft in het kort de resultaten van een onderzoek naar de flora en fauna in dit gebied,
met aandacht voor broedvogels, planten, vleermuizen en insecten. In artikelen in dit themanummer wordt dieper ingegaan
op resultaten van dit onderzoek voor wat betreft de insecten en
spinachtigen.
Dit artikel dient als introductie. Waar ligt het gebied, hoe ziet
het eruit, welke landschapstypen en landschapselementen zijn
er te vinden en wat is het beheer daarvan? Daarnaast wordt er
kort ingegaan op de flora en fauna in het gebied.

Ligging
Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden, ofwel de Noordelijke
Friese Wouden, ligt in het oosten van de provincie Fryslân,

ruwweg tussen de plaatsen Drachten en Dokkum aan respectievelijk de zuid- en noordrand van het gebied (figuur 2). Plaatsen
in of langs het westelijke deel van het gebied zijn Rinsumageast
(Rinsumageest), Burgum (Bergum) en Aldegea (Oudega). In het
noordoosten grenzen de plaatsen Kollum en Buitenpost aan het
gebied, en in het zuidoosten vormt de grens met de provincie
Groningen de rand van de NFW. Het kleinschalige landschap
loopt hier verder in het Groninger Westerkwartier. Los van het
centrale deel van de NFW liggen iets westelijker de ‘Trynwâlden’,
met daarin plaatsen als Ryptsjerk (Rijperkerk), Gytsjerk (Giekerk)
en Aldtsjerk (Oudkerk), die eveneens tot de NFW behoren. De gemeenten Smallingerland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Kollumerland hebben alle grondgebied in de NFW.
Het Nationale Landschap is in totaal ongeveer 25.000 ha groot.

Agrarische cultuur- en natuurgebieden
In 2004 zijn in Nederland twintig gebieden door het rijk aangewezen als Nationale Landschappen: gebieden met internationaal zeldzame, unieke en nationaal kenmerkende eigenschappen, en vaak ook met bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Doelstellingen van de aanwijzing waren het
beschermen van de landschappelijke, cultuurhistorische en
natuurlijke kwaliteiten van de gebieden. De NFW vormen een
van die 20 Nationale Landschappen.
Het gehele gebied wordt gekenmerkt door kleinschaligheid
als gevolg van de aanwezigheid van vele landschapselementen
als elzensingels, houtwallen en poelen. De grillige begrenzing
van het gebied wordt als het ware gevormd door een ‘boomgrens’. De NFW liggen op de rand van het Drents Plateau. De
bodem van het gebied bestaat grotendeels uit keileem en zand.
De opener gebieden grenzend aan de NFW hebben een andere
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1. De Noardlike Fryske Wâlden worden

gekenmerkt door agrarische percelen
omsloten door kleine landschapselementen zoals houtwallen. Foto: Gerrit
Tuinstra
1. The Noardlike Fryske Wâlden are characterized by agricultural land enclosed by
small landscape elements such as wood
banks.

2. De ligging van de Noardlike Fryske Wâlden in het noordoosten van de provincie Fryslân. De rood gearceerde delen zijn de houtwallengebieden. Topografische ondergrond: BRT © Kadaster 2012
2. The location of the Noardlike Fryske Wâlden, in the northeastern part of the province of Fryslân. The red shaded parts are the areas with
hedgerows and wood banks.
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3. Vochtige gras- en hooilanden in de

Twijzeler Mieden, op de rand van de
Noardlike Fryske Wâlden. Foto: Gerrit
Tuinstra
3. Damp grass and meadows in the
Twijzeler Mieden, on the edge of the
Noardlike Fryske Wâlden.

4. Een houtsingel langs een wijk in het

gebied nabij Drachtster Compagnie,
met o.a. zomereik, gewone es, zwarte
els en eenstijlige meidoorn. Foto: Gerrit
Tuinstra
4. A windbreak along a wide ditch in the
area near Drachtster Compagnie, including oak, ash, alder and hawthorn.

bodem (veen en klei) en een lagere ligging, en zijn daarmee
minder geschikt als groeiplaats voor bomen en struiken. Deze
gebieden kennen een veel opener en weidser landschap. De
delen van de NFW met een hoogteligging van 0 tot 1 m boven
NAP worden gekenmerkt door de aanwezigheid van sloten met
daarlangs singels met zwarte els (Alnus glutinosa) als dominante
boomsoort. Hoger gelegen delen staan bekend om de vele houtwallen, met zomereik (Quercus robur) als dominante boomsoort.
Daarnaast komen tal van andere soorten bomen en struiken
voor in de singels en houtwallen.
Verreweg het grootste deel van het gebied heeft een agrarische functie en bestaat uit percelen intensief beheerd grasland
en maïs. Binnen de begrenzing van de NFW ligt een beperkte
oppervlakte die minder ingrijpend gecultiveerd is dan wel
wordt. Net als de agrarische delen zijn ook deze gebieden ‘ontstaan’ na ontginning van veen, maar door een heel andere intensiteit en vooral het erop volgende beheer speken we hier
van natuurgebieden. Het zijn de miedengebieden (hooilandgebieden, figuur 3), die vooral aan de randen van de NFW liggen

en aan de oevers van de meren De Leijen en het Bergumermeer.
Deze gebieden, grotendeels in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer, hebben deels een min of meer (half)natuurlijke
vegetatie (moeras, vochtig bos, hooilanden) en deels een vegetatie waarop een extensief agrarisch beheer gevoerd wordt.
Daarnaast heeft Staatsbosbeheer verschillende bospercelen
(soms complexen) en bosstroken verspreid in het gebied. Veel
van deze elementen zijn vrij recent aangelegd in landinrichtingsprojecten. In de Trynwâlden ligt in een parkachtige omgeving bij Oentsjerk (Oenkerk) landgoed Staniastate, dat door
de bekende landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard werd
ontworpen. De provinciale natuurbeheerorganisatie It Fryske
Gea bezit een beperkte oppervlakte in de Trynwâlden en ten
westen van Burgum, waar een aantal pingoruïnes met omringende graslanden liggen. Tot slot is er nog een aantal particuliere natuurgebieden zoals de (oudere) bossen bij Veenklooster
en Noardburgum (Noordbergum), en een klein terrein met heide
en heischraal grasland nabij Harkema. Dit laatste terrein is een
restant van de uitgestrekte heide die in het verleden aanwezig
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5. Een houtwal waarin de beplanting

recent is afgezet, met diverse bremstruiken. Foto: Gerrit Tuinstra
5. A recently coppiced wood bank with
several broom bushes.

6. Een struweelhaag met een dichte

begroeiing van vooral meidoornstruiken.
Foto: Gerrit Tuinstra
6. A hedgerow with a dense growth of
especially hawthorn bushes.

was in het gebied, na het afgraven van het hoogveen.

Landschapselementen
Tot voor kort was niet exact duidelijk hoeveel landschapselementen er nu precies in de NFW aanwezig waren. Dat het om
een grote hoeveelheid ging was duidelijk en vaak werd er gesproken van ‘honderden kilometers’. Bij een in 2012 uitgevoerde
gebiedsdekkende inventarisatie zijn alle landschapselementen
in het agrarische cultuurlandschap zowel kwantitatief als kwalitatief geïnventariseerd (Landschapsbeheer Friesland 2014).
De volgende opsomming toont in het kort de resultaten van de
inventarisatie:
• elzen- en houtsingels
±27.000 stuks
±3.260 km
• houtwallen
±4.500 stuks
±607 km
• heggen/hagen
±785 stuks
±49 km
• (hakhout)bosjes
±1950 stuks
±390 ha
• dobben
±289 stuks
• poelen
±1300 stuks

De totale lengte van de lijnvormige elementen – met name
deze maken het landschap zo kleinschalig – bedraagt dus ongeveer 3.900 kilometer. Er is eigenlijk circa 303 strekkende km
aan houtwallen, maar hier geldt dat zowel de ene als de andere
zijde als afzonderlijke houtwal is beschouwd. Van oudsher ligt
de eigendomsscheiding van agrarische percelen precies op het
midden van de houtwallen. Een houtwal kan dus van twee eigenaren zijn en ook het beheer en uiterlijk ervan kunnen aan
beide zijden sterk verschillen. Ongeveer 85% van alle elzensingels en houtwallen ligt langs agrarische percelen, de rest
langs bijvoorbeeld wegen en (zand)paden. Van alle landschapselementen zijn parameters met betrekking tot kwantiteit en
kwaliteit opgenomen. Een daarvan is de bedekkingsgraad, ofwel
het deel van het landschapselement (als geheel) dat begroeid is
met bomen en/of struiken. Wanneer de lengte van de elementen vermenigvuldigd wordt met de bedekkingsgraad, bedraagt
de met bomen en struiken bedekte lengte zo’n 2.525 kilometer.
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de verschillende
soorten landschapselementen en het beheer ervan.
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7. Een ven of pingoruïne aan de Wedze,

ten noorden van Twijzel. Foto: Gerrit
Tuinstra
7. A pool or a pingo ruin along the Wedze,
north of Twijzel.

Elzen- en houtsingels
Singels zijn eenrijige beplantingen, veelal groeiend op taluds
van sloten en wijken (brede sloten waarover het ontgraven
hoogveen afgevoerd werd). Het onderscheid tussen elzensingels
en houtsingels is de dominante boomsoort: bij de eerste zwarte
els, bij houtsingels een andere soort, bijvoorbeeld zomereik of
gewone es (Fraxinus excelsior) (figuur 4). Veel elzensingels zijn
ontstaan bij de ontginning van veen, waarbij sloten werden
gegraven voor ontwatering. Juist op de sloottaluds waren de
groeiomstandigheden voor bomen en struiken ideaal. In veel
(elzen)singels groeien naast de hoofdhoutsoort diverse andere
soorten zoals eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), wilde
lijsterbes (Sorbus aucuparia), gewone vlier (Sambucus nigra), Gelderse roos (Viburnum opulus) en hondsroos (Rosa canina). In de
struiken en bomen groeien vaak wilde kamperfoelie (Lonicera
periclymenum) en hop (Humulus lupulus). Van oudsher lagen er
veel dubbele elzensingels in de NFW, dat wil zeggen een singel
aan beide zijden van de sloot. Op dit moment is ongeveer 37%
van de elzensingels nog dubbelzijdig. De rest is enkelzijdig,
waarbij vaak de beplanting aan één zijde van de sloot is verwijderd voor het efficiënter schonen van de sloot. Belangrijk
onderdeel in het beheer van elzensingels is de eindkap, waarbij
vrijwel de gehele beplanting eens in de ongeveer 20 jaar afgezet
wordt. De achterblijvende stobben lopen weer uit en vormen
opnieuw een gesloten beplanting. Bij de eindkap worden enkele
mooie bomen en/of struiken gespaard. Deze vorm van beheer
wordt in de NFW algemeen toegepast, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in het Westerkwartier en het elzensingelgebied bij
Staphorst, waarbij meer een beheer van dunnen wordt toegepast. Het beheer met eindkap in de NFW wordt zoveel mogelijk
gefaseerd uitgevoerd. Jaarlijks wordt verspreid over een gebied
slechts een beperkt aantal elementen afgezet. Kaalslag over een
groot gebied wordt daarmee voorkomen.

Houtwallen
Houtwallen liggen op de wat hogere en drogere gronden. Ze zijn
ontstaan bij het in cultuur brengen van heide, waarbij vrijkomend afval (stobben, keien) naar de randen werd gebracht en
in een rechte lijn werd verwerkt. Bodemmateriaal dat vrijkwam
bij het graven van ondiepe greppels, werd verwerkt tot een wallichaam op het afval. De wallichamen werden beplant of raak-

ten spontaan begroeid met bomen en struiken. In de meeste
houtwallen is zomereik de dominante boomsoort. Op sommige
plekken groeit vrij veel berk (Betula). De soorten genoemd bij de
singels groeien veelal ook in houtwallen, aangevuld met soorten
als sleedoorn (Prunus spinosa), vuilboom (Rhamnus frangula) en
in veel mindere mate Europese vogelkers (Prunus padus), die
overigens soms ook in (elzen)singels wordt aangetroffen. Brem
(Cytisus scoparius) (figuur 5) en ratelpopulier (Populus tremula)
zijn soorten van met name de drogere wallichamen van houtwallen. Ook voor houtwallen in het gebied geldt een beheer
met eindkap. Echter, omdat zomereik een wat tragere groeier
is, wordt er een cyclus van ongeveer 25 jaar aangehouden. In de
NFW liggen twee kerngebieden met houtwallen, bij de plaatsen
Eastermar (Oostermeer) - It Heechsân (Hoogzand) - Drogeham,
en Kootstertille - Jistrum (Eestrum) - Twijzel - Kollumerzwaag
(figuur 2).

Heggen en hagen
Heggen en hagen zijn aangelegd als veekering. Daarom werden
veelal soorten met stekels of doorns aangeplant, zoals meidoorn, sleedoorn en rozen (figuur 6). Het zijn vrij smalle elementen. Het verschil tussen een heg en een haag is het beheer
ervan. Een heg wordt jaarlijks één of enkele malen gesnoeid of
geknipt, terwijl de beplanting in een haag wat extensiever beheerd wordt en verder uit kan groeien.

(Hakhout)bosjes
In tegenstelling tot de voorgaande lijnvormige elementen zijn
(hakhout)bosjes vlakvormige elementen. Ook de verspreid in het
gebied liggende, veelal in landinrichtingsprojecten aangelegde
bosstroken worden hiertoe gerekend, hoewel ze van een afstand
wel als een lijn in het landschap waargenomen worden. Sommige bosjes zijn vrij eenvormig (qua leeftijd en soorten), andere
bestaan uit een diversiteit aan soorten struiken en bomen, hoewel er dikwijls toch een hoofdhoutsoort aangeplant is, bijvoorbeeld zomereik of gewone es. Veel bosjes worden niet intensief
beheerd, afgezien van het snoeien van over landbouwpercelen
hangende takken. In hakhoutbosjes wordt veelal van oudsher
een hakhoutbeheer gevoerd. Net als bij elzensingels en houtwallen wordt de beplanting in een cyclus van 20 tot 25 jaar afgezet.
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8. Topografische kaart van het singellandschap bij Augustinusga
en Surhuizum. De groen lijnen tonen de opgaande beplantingselementen, vooral (elzen)singels. Topografische ondergrond: BRT
© Kadaster 2012
8. Topographic map of the landscape near Augustinusga and
Surhuizum. The green lines represent the elements with trees and
bushes, particularly windbreaks with alder.

9. Topografische kaart van het blokverkavelde houtwallenlandschap

10. Topografische kaart van het compagnie-wijkenlandschap nabij

11. Diverse soorten bomen en struiken langs een wijk. Foto: Gerrit
Tuinstra
11. Various species of trees and bushes along a wide ditch.

Drachtster Compagnie. Topografische ondergrond: BRT © Kadaster 2012
10. Topographic map of het landscape near Drachtster Compagnie.

Poelen en dobben
In het (agrarische) gebied liggende vele kleine wateren. Poelen hebben een beperkte oppervlakte en zijn door de mens
gegraven, vaak op de grens van percelen. Het vee, grazend op
verschillende percelen, kon daarmee drinken uit dezelfde poel.
Dobben zijn kleine wateren met een natuurlijke ontstaanswijze.
Het kan daarbij gaan om vennen (uitgestoven laagten) en pingoruïnes, de restanten van pingo’s die ontstonden in de laatste
ijstijd (figuur 7). Het waren vorstheuvels, ontstaan tijdens permafrostcondities in de bodem, waarbij water vanuit scheuren in
de ondergrond werd aangevoerd. De vorstheuvel duwde bodemmateriaal omhoog, dat na het ontdooien naar de randen toe
wegzakte en bij de ruïnes als ringwal zichtbaar was. Gegraven

en het essenlandschap nabij Eastermar (Oostermeer) en It Heechsân
(Hoogzand). Topografische ondergrond: BRT © Kadaster 2012
9. Topographic map of the landscape near Eastermar (Oostermeer) and
It Heechsân (Hoogzand).

poelen en vennen zijn vrij ondiep, terwijl de oorspronkelijke
bodem bij pingoruïnes meters diep kan liggen. Het beheer van
poelen bestaat uit het verwijderen van overmatige plantengroei
en/of een baggerlaag die na jaren ontstaat. Verlande en begroeid
geraakte dobben worden indien nodig hersteld op basis van
een verkennend archeologisch onderzoek. Samen met de landschapselementen met een opgaande beplanting zijn poelen en
dobben van groot belang als leefgebied voor een grote variatie
aan flora en fauna in het agrarische gebied. Het beheer van
landschapselementen in de NFW wordt uitvoerig beschreven
in de Veldgids landschapselementen (De Boer 2013), die bij alle
leden van de agrarische verenigingen in het gebied in de kast
staat.

211

212

entomologische berichten

74 (6) 2014

12. Vegetatie op een zeer schraal wallichaam, met soorten als muizeoor en
klein tasjeskruid. Foto: Gerrit Tuinstra
12. Vegetation on a nutrient-poor the
body wall, with species like mouse-ear
hawkweed and shepherd’s cress.

Overige landschapselementen
Naast de hiervoor genoemde en tijdens de inventarisatie opgenomen landschapselementen, zijn er in de NFW nog tal
van andere, zoals bermen, sloten en wijken en hun taluds,
enkele (wind)molens, veel hoogspanningsmasten en bebouwing in dorpen en op (boeren)erven, vaak gecamoufleerd door
beplanting.

Landschapstypen
Naast kleinschaligheid heeft het landschap in de NFW andere
kenmerken op basis waarvan een onderverdeling in landschapstypen gemaakt kan worden. In 2009 is in opdracht van de
gemeenten een studie gemaakt van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de NFW, en is er met de agrariërs
gesproken over hun ideeën om te blijven boeren in het gebied.
De resultaten van de studie zijn vastgelegd in de visie ‘Boer
en Landschap in de Noardlike Fryske Wâlden’ (Bosch Slabbers
2009). In deze landschapsvisie worden binnen het gebied acht
landschapstypen onderscheiden.
Het grootste gedeelte van de NFW bestaat uit het singellandschap (figuur 8). Qua hoogteligging ligt het tussen de hogere
gebieden met houtwallen en de lagere met een open landschap.
Het wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van sloten en
elzensingels langs smalle en lange agrarische percelen. Op de
uiterste overgang naar het open landschap worden de singels
‘dunner’, waarbij de boomhoogte en bedekkingsgraad afnemen.
Bebouwing is vooral in linten aanwezig.
De landschapstypen houtwallenlandschap met blokverkaveling (figuur 9) en houtwallenlandschap met opstrekkende
verkaveling liggen op de hoge gronden van de NFW. Beide typen
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van houtwallen rond
de agrarische percelen. In de eerste zijn de percelen min of
meer blokvormig doordat verkaveling zonder bepaalde richting
heeft plaats gevonden, in de tweede zijn de percelen, net als in
het singellandschap, vrij smal en lang. In dit landschapstype liggen wegen meestal in de beplanting en zijn er veel drinkpoelen
en pingoruïnes aanwezig.
In het landschap van de jonge heideontginning is betrekkelijk kort geleden de heide omgezet in landbouwgrond.
Hier liggen veel kleine percelen in een onregelmatige

verkaveling, omsloten door singels langs agrarische percelen en wegen, bospercelen en erven met bebouwing en
beplantingselementen.
In het hoogveen-wijkenlandschap liggen ontginningsblokken
met een verkaveling in verschillende richtingen. De relatief
lange en smalle percelen worden begrensd door sloten en elzensingels. Bebouwing ligt verspreid in het gebied, dat doorkruist
wordt door wegen met opgaande beplanting erlangs.
Ook het compagniewijkenlandschap (figuur 10 en 11) is ontstaan bij de ontginning van het hoogveen. Het gebied is zeer
stelselmatig ontgonnen, waarbij om de twee percelen een wijk
(brede sloot) gegraven werd voor de afvoer van het afgegraven
veen. Langs de wijken ontstonden singels met zwarte els en
andere boomsoorten.
Het meren- en kanalenlandschap is het enige open gebied
binnen de begrenzing van de NFW. Het gebied ligt laag en is amper geschikt als groeiplaats voor bomen en struiken. In dit landschapstype liggen de meren De Leijen en het Bergumermeer,
onderling verbonden door brede vaarten in noord-zuidrichting,
die routes voor de pleziervaart vormen. Van oost naar west
loopt het Prinses Margrietkanaal, dat als het ware het Bergumermeer doorkruist. In dit landschapstype ligt een relatief grote
oppervlakte natuurgebied.
Rond het Bergumermeer liggen bij de dorpen Eastermar,
Sumar (Suameer), Burgum en Jistrum gebiedjes met essenlandschap (figuur 9). Door hun beperkte oppervlakte liggen ze als
het ware midden in de andere landschapstypen. Ze bestaan uit
vrij kleine agrarische percelen met vrijwel geen sloten en een
onregelmatige blokverkaveling zonder duidelijke verkavelingsrichting. Singels, houtwallen, heggen, opgaande beplanting rond
wegen en zandpaden en de verspreide bebouwing maken het
essenlandschap vrij besloten.

Flora en fauna
In de NFW komt variatie in bodemtypen, hoogteligging en beheersvormen voor, resulterend in diverse landschapstypen en
een gevarieerde vegetatie, met een grote diversiteit aan planten en dieren. Hier volgt een korte beschrijving van de flora en
fauna anders dan insecten, enerzijds in het agrarische cultuurgebied, anderzijds in de natuurgebieden.
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Agrarisch cultuurgebied

13. Vegetatie op het wallichaam van een houtwal met onder andere

vlasbekje en havikskruid. Foto: Gerrit Tuinstra
13. Vegetation on the body wall of a wood bank including toadflax and

hawkweed.

14. De grauwe klauwier is een nieuwe broedvogel voor de Noardlike
Fryske Wâlden. Foto: Gerrit Kiekenbos
14. The red-backed shrike is a new breeding bird for the Noardlike
Fryske Wâlden.

Het agrarisch cultuurgebied is en wordt sterk gecultiveerd.
Flora en fauna bevinden zich in hoofdzaak aan de randen van
percelen, in en langs sloten en in de landschapselementen.
Eerder werden al de soorten struiken en bomen genoemd die
in de houtwallen en singels aanwezig zijn. In de ondergroei van
de landschapselementen groeien veel grassen en kruiden. Veel
houtwallen hebben een schraal wallichaam, waarop mossen en
korstmossen groeien. Verschillende houtwallen in de omgeving
van Eastermar zijn bijzonder vanwege het voorkomen van het
landelijk zeldzame gewoon appelmos (Bartramia pomiformis)
op steile walkanten gericht op het noorden of westen (Van
der Veen & Oosterveld 2014). In singels en houtwallen komen
verschillende soorten varens voor, zoals dubbelloof (Blechnum
spicant) op de noordzijde onderin de wallichamen, en gewone
eikvaren (Polypodium vulgare) juist er bovenop. Andere soorten
op schrale wallichamen zijn gewone struikhei (Calluna vulgaris), muizenoor (Hieracium pilosella), mannetjesereprijs (Veronica
officinalis), vroege haver (Aira praecox), schapenzuring (Rumex
acetosella) en Sint-Janskruid (Hypericum perforatum). Op sommige
houtwallen worden vlasbekje (Linaria vulgaris), zandblauwtje
(Jasione montana) en klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis) (figuur 12) aangetroffen, en ten oosten van Eastermar plaatselijk
veel dicht havikskruid (Hieracium vulgatum) (figuur 13).
De ondergroei in (elzen)singels is meestal wat minder gevarieerd. Bijzonderheden in de flora bestaan hier vooral uit
bramen- en rozensoorten. De bramenmicrosoort Rubus frieslandicus (let op de wetenschappelijke naam) behorend tot de
soortengroep van de hazelaarbraam (Van der Veen & Oosterveld
2014), komt voor zover bekend uitsluitend in de NFW voor,
en R. horridifolius en R. magnisepalus zijn recent beschreven op
basis van vondsten in de NFW (Maes et al. 2014). Hondsroos
komt algemeen voor, maar juist in de singels zijn rozensoorten
aangetroffen waarvoor de NFW landelijk een bijzondere betekenis hebben: heggenroos (Rosa corymbifera) en schijnviltroos
(R. pseudoscabriuscula) (Van der Veen & Oosterveld 2014). In een
onderzoek naar de biodiversiteit in de landschapselementen
in de NFW werd onder andere gekeken naar de flora en vegetatie, maar ook naar broedvogels en vleermuizen. Er werden 31
soorten als broedvogel vastgesteld in de houtwallen en singels.
Typische soorten zijn braamsluiper (Sylvia curruca), grasmus
(S. communis), tuinfluiter (S. borin), spotvogel (Hippolais icterina)
en gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus). De laatste
twee komen in opvallend grote aantallen voor in verhouding
tot andere gebieden in Nederland. Zo is de broeddichtheid van
de gekraagde roodstaart in de houtwallen rond Twijzel 1,5 tot 5
keer groter dan in andere favoriete landschapstypen in Nederland (Oosterveld 2014). Andere opvallende soorten zijn nachtegaal (Luscinia megarhynchos), roodborsttapuit (Saxicola rubicola),
geelgors (Emberiza citrinella) en boomvalk (Falco subbuteo). De
wielewaal (Oriolus oriolus) is na de jaren 1990 als broedvogel uit
de singelgebieden verdwenen. Een bijzondere nieuwkomer is de
grauwe klauwier (Lanius collurio), een zeldzame rode lijstsoort
(figuur 14). De soort staat te boek als indicator van gevarieerde
landschappen waar een breed spectrum aan prooien te vinden
is, waaronder grote insecten (Oosterveld 2014).
Ook diverse soorten zoogdieren vinden een geschikt biotoop
in en langs de houtwallen en singels. Vleermuizen werden geïnventariseerd langs twaalf routes verspreid over het agrarische
gebied. Op meer dan 80% van de waarnemingspunten werden
één tot vier soorten vleermuizen waargenomen. Algemeen
waren de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en
de laatvlieger (Eptesicus serotinus), maar ook ruige dwergvleermuis (P. nathusii), rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en
watervleermuis (Myotis daubentoni) werden gezien. Op twee locaties werd de in Nederland weinig waargenomen tweekleurige
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15. Rietorchis. Foto: Jakob Hanenburg
15. Southern Marsh-orchid.

vleermuis (Vespertilio murinus) waargenomen (Tuinstra & Broekman 2014). Of de NFW in verhouding tot andere gebieden hoge
aantallen vleermuizen herbergen, is niet bekend, maar duidelijk
is wel dat er veel nachtelijke activiteit is langs de houtwallen en
singels in de NFW, wat ongetwijfeld te maken heeft met een rijk
insectenleven.

Natuurgebieden
Staatsbosbeheer beheert een behoorlijk oppervlakte natuurgebied in de NFW (Van der Ploeg 1999). De grootste aaneengesloten terreinen liggen aan de oevers van het Bergumermeer
en De Leijen, en in de Mieden. In De Leijen komen ondanks
de matige waterkwaliteit toch nog redelijk veel waterplanten
voor, in tegenstelling tot praktisch alle andere meren in Fryslân.
Boven velden van gele plomp (Nuphar lutea) en watergentiaan
(Nymphoides peltata) jaagt in het voorjaar de zwarte stern (Chlidonias niger). Deze broedt in een kleine kolonie in een inham van
het meer. Langs de oevers komen goed ontwikkelde hooilanden
voor met plantensoorten als rietorchis (Dactylorhiza majalis
subsp. praetermissa) (figuur 15) en dotterbloem (Caltha palustris
subsp. palustris). Plaatselijk komen meer zeldzame soorten voor
als kleine valeriaan (Valeriana dioica) en noordse zegge (Carex
aquatilis). Langs het Bergumermeer, op plaatsen waar grondwater vanaf het Drents Plateau naar beneden stroomt, komen
fraaie vegetaties voor die tot de oeverkruidklasse kunnen
worden gerekend. Soorten die men hier aantreft zijn draadgentiaan (Cicendia filiformis), moeraswolfsklauw (Lycopodiella

inundata), dwergvlas (Radiola linoides) en stijve moerasweegbree
(Baldellia ranunculoides). In het verleden werd het teer vederkruid
(Myriophyllum alterniflorum) hier gevonden, maar deze soort lijkt
verdwenen. Dit gebied is ook bekend vanwege het voorkomen
van fonteinkruiden. Op meerdere plekken worden soorten als
rossig fonteinkruid (Potamogeton alpinus), ongelijkbladig fonteinkruid (P. gramineus) en duizendknoopfonteinkruid (P. polygonifolius) gevonden. Meest bijzonder is gegolfd fonteinkruid (Potamogeton x zizii) die in de NFW mogelijk haar enige Nederlandse
groeiplek heeft. In de sloten komt veel krabbenscheer (Stratiotes
aloides) voor, met in de zomer tientallen vliegende exemplaren
van de groene glazenmaker (Aeshna viridis (Eversmann)). In de
hooilanden broeden watersnippen (Gallinago gallinago) en enkele grutto’s (Limosa limosa). In de rietvelden broedt de roerdomp
(Botaurus stellaris) en de bruine kiekendief (Circus aeruginosus). In
grote zeggenvegetaties heeft de waterspitsmuis (Neomys fodiens)
haar leefgebied en de otter (Lutra lutra) wordt weer regelmatig
gesignaleerd.
De Mieden in de gemeente Achtkarspelen vormen een belangrijk gebied voor grondwater gevoede natuur. De Mieden
liggen op de overgang van het Drents-Friese keileemplateau en
de kleigronden van het waddengebied (de voormalige Lauwerszee) als een laagte in het landschap, in tegenstelling tot veel
andere Nederlandse laagveengebieden. Van alle kanten komt
grondwater het gebied binnen stromen, zowel van de zandruggen uit de buurt, die lokaal grondwater aanvoeren, als van het
keileemplateau vanwaar regionaal kwelwater wordt aangevoerd. Hierdoor komen er veel gradiënten voor in hoogteligging,
bodemgesteldheid en waterkwaliteit. Het gevolg is dat een scala
aan zeldzame planten en mossen verspreid in het gebied voorkomt (bijv. Van der Ploeg & Franke 1963). Het natte karakter van
het gebied wordt onderstreept door de aanwezigheid van moerasvogels als roerdomp, porseleinhoen (Porzana porzana), bruine
kiekendief, weidevogels als slobeend (Anas clypeata), zomertaling (Anas querquedula), kwartelkoning (Crex crex) en watersnip,
en diersoorten als groene glazenmaker, waterspitsmuis en
zompsprinkhaan (Chorthippus montanus (Charpentier)). Voor
de watersnip zijn de Mieden een landelijk bolwerk.
De best ontwikkelde natuurwaarden liggen in de terreinen
die het langst in beheer zijn bij Staatsbosbeheer. In de Hamstermieden, de Twijzelermieden en op een klein perceel in de
polder Rohel vind men goed ontwikkelde blauwgraslanden,
dotterbloemhooilanden en trilvenen. Kenmerkende soorten van
blauwgrasland zijn hier Spaanse ruiter (Cirsium dissectum), blonde zegge (Carex hostiana), vlozegge (C. pulicaris), blauwe knoop
(Succisa pratensis), kleine valeriaan en brede orchis (Dactylorhiza
majalis subsp. majalis). Meer en minder goed ontwikkelde dotterbloemhooilanden (figuur 16) komen verspreid voor. Hier vind
men soorten als rietorchis, addertong (Ophioglossum vulgatum),
dotterbloem en een aantal zeggensoorten als scherpe zegge
(C. acuta) en bleke zegge (C. pallescens) (figuur 17). Een zeldzaamheid die niet elk jaar wordt teruggevonden, is klein glidkruid
(Scutellaria minor).
Het meest bijzondere vegetatietype is trilveen, dat nergens
anders in Fryslân zo goed ontwikkeld is als in de NFW. Dit biotoop herbergt van een aantal soorten planten en mossen de
grootste of zelfs enige groeiplaats in Fryslân. Ronde zegge (Carex
diandra), draadzegge (C. lasiocarpa), stijve zegge (C. elata), waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en moeraskartelblad (Pedicularis
palustris) komen plaatselijk algemeen voor. Paddenrus (Juncus
subnodulosus), vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) en
klein blaasjeskruid (Utricularia minor) zijn een stuk zeldzamer.
Van de mossen zijn veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum),
veenvedermos (Fissidens adianthoides) en reuzenpuntmos
(Calliergon giganteum) redelijk algemeen. Geel boogsterrenmos
(Plagiomnium elatum), groen schorpioenmos (Scorpidium cossonii),
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16. Dotterbloem in schraal grasland nabij
Drogeham. Foto: Jakob Hanenburg
16. Marsh Marigold in meadow nearby
Drogeham.

17. Bleke zegge. Foto: Jakob Hanenburg
17. Pale Sedge.

sterrengoudmos (Campylium stellatum) en trilveenveenmos
(Sphagnum contortum) komen maar op één of enkele plaatsen
voor. Dat geldt ook voor vlozegge (C. pulicaris) en tweehuizige
zegge (C. dioica). Deze in Nederland zeer zeldzame soorten zijn
sterk gebonden aan basenrijke moerassen.
Natuurherstel in de Mieden is de laatste jaren succesvol
gebleken. Zo werd er in 2007 op twee plekken de landelijk zeer
zeldzame tweehuizige zegge (opnieuw) ontdekt, terwijl de
soort elders in Nederland juist aan het verdwijnen is. Overigens
komen er in de Mieden 26 soorten zeggen voor en een aantal
kruisingen. Blonde, ronde en draadzegge breiden zich uit. Blaaszegge (Carex vesicaria), een zeldzame soort in Fryslân, is recent
op twee plekken ontdekt. Ook noordse zegge komt, hoewel erg
zeldzaam, in de Mieden voor. Carex x albertii, de kruising tussen
blauwe zegge (C. panicea) en zeegroene zegge (C. flacca) is op dit
moment landelijk alleen bekend uit de Mieden. Carex x evoluta
(oeverzegge x draadzegge) is zeldzaam en Carex x fulva (blonde
x geelgroene zegge) plaatselijk algemeen. In de Twijzelermieden
ontwikkelt zich na vernatting op behoorlijke schaal een door
kwelwater gevoed moeras. Hier hoor je in het vroege voorjaar
het mysterieuze geluid van de heikikker (Rana arvalis), roerdomp en waterral (Rallus aquaticus) in een massavegetatie van
holpijp (Equisetum fluviatile), dotterbloem en snavelzegge
(C. rostrata). Ook ontstaat er een kletsnat moerasbos dat nauwelijks toegankelijk is. Omvergewaaide wilgen (Salix) lopen
opnieuw uit en raken begroeid met eikvaren (Polypodium) en
verschillende epifytische mossen. Oude elzen sterven, maar
zaailingen nemen hun plaats in en groeien gestaag uit tot grote
bomen. Hier en daar staat een es, eenstijlige meidoorn of een
wilde roos (Rosa). Op veel plaatsten staan de kwelindicatoren
grote boterbloem (Ranunculus lingua) en waterviolier (Hottonia
palustris).
Op de overgang van veen- naar zandgrond komen planten
voor van zwak gebufferde omstandigheden. Hier groeien in de
schrale graslanden veldrus (Juncus acutiflorus), zompzegge (Carex
curta) en zwarte zegge (C. nigra). In gegraven petgaten komen
duizendknoopfonteinkruid, vlottende bies (Eleogiton fluitans) en
pilvaren (Pilularia globulifera) voor. Op de hoge zandkoppen in
het gebied worden de graslanden omsloten door elzensingels.
Een mooi voorbeeld vindt men op de zogenaamde Hege Tjoele
in Polder Rohel. Hier is ‘Smûk skaadzjend beamtegrien, oeral yn
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18. Slanke vrouwenmantel. Foto: Jakob
Hanenburg
18. Shining lady’s-mantle.

19. Grazende koeien tussen de houtwal-

len nabij Twijzelerheide. Foto: Gerrit
Tuinstra
19. Grazing cows between the wood banks
nearby Twijzelerheide.

’t rûn’ van toepassing. Naast zwarte els vindt men er gewone
es, zomereik en verschillende meidoorns. Van de tweestijlige
meidoorn (Crataegus laevigata) staat het meest noordelijke
exemplaar van Nederland in dit gebied. Een andere opvallend
goed vertegenwoordigde plantenfamilie is die van de Rosaceae.
Van de wilde rozen komen hondsroos, heggenroos, viltroos
(Rosa villosa) en schijnviltroos verspreid voor. Ook wilde vrouwenmantels worden vanouds in de Mieden gevonden. Kale
vrouwenmantel (Alchemilla glabra) komt verspreid voor. Bergvrouwenmantel (A. monticola), slanke vrouwenmantel (A. micans)
(figuur 18) en geplooide vrouwenmantel (A. subcrenata) zijn erg
zeldzaam. De welriekende agrimonie (Agrimonia procera) groeit
helaas niet meer in de Mieden, maar nog wel in de omgeving bij
Buitenpost en ten noorden van De Westerein (Zwaagwesteinde).
Een wel heel bijzonder natuurgebied(je) is de Sumarreheide.
Dit restant van de voormalige uitgestrekte Bergumerheide is
slechts 0,2 ha groot en daarmee niet veel groter dan menig voortuin. Van de botanische rijkdom van de Bergumerheide zoals

beschreven in de Flora Frisica uit 1840 (Bruinsma 1840), is niet
veel meer over. Toch vind men er naast vele soorten van droge
heide nog drie soorten brem: brem, stekelbrem (Genista anglica)
en (opvallend veel) kruipbrem (G. pilosa). Het relatief hoge aantal
exemplaren van deze laatste soort viel botanici uit de negentiende eeuw ook al op (Holkema 1870).

Insecten in het project biodiversiteit
Bij een zoektocht naar waarnemingsgegevens van insecten,
bleek dat er maar weinig bekend was over de insectenfauna van
de NFW. Enkele jaren geleden werd een aantal kilometerhokken
midden in en omsloten door het agrarisch cultuurlandschap
geselecteerd, waarvoor werd nagegaan of er waarnemingen opgenomen waren in diverse databestanden van EIS Kenniscentrum Insecten. Die waarnemingen bleken er vrijwel niet te zijn.
Blijkbaar werd het agrarische gebied in de NFW weinig tot niet
bezocht door entomologen. Wellicht komt dat doordat insecten-
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20. Insectenexcursies in de Noardlike Fryske Wâlden van (a) de

Afdeling Noord van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)
en de Vlinderwerkgroep Friesland, (b) de Mierenwerkgroep van de
NEV en (c) de EIS-werkgroep stofluizen. Foto's: Peter Koomen (a),
Jakob Hanenburg (b), Jinze Noordijk (c)
20. Insect excursions in the Noardlike Fryske Wâlden of (a) the section
North of the Netherlands Entomological Society (NEV) and the Society
for Research on Butterflies and Moths in Friesland, (b) the ant study
group of the NEV and (c) the study group 'psocoptera' of European
Invertebrate Survey - Netherlands.

c

liefhebbers veronderstellen dat kleine landschapselementen in
een agrarisch gebied minder te bieden hebben dan gerenommeerde natuurgebieden. Maar het kan ook te maken hebben met
de toegankelijkheid van het gebied. Veel mensen betreden nu
eenmaal niet zomaar de percelen van een agrarisch bedrijf. En dat
is natuurlijk niet vreemd, zeker niet als er vee loopt (figuur 19).
Bij de beschrijving van de flora en fauna werd al gerefereerd
aan het in 2012 uitgevoerde project waarin onderzoek gedaan
werd naar de biodiversiteit in het agrarische cultuurlandschap
van de NFW. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek heeft
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Summary
The Noardlike Fryske Wâlden – a special landscape
The area Noardlike Fryske Wâlden, in the northeastern part of the province of Fryslân
(The Netherlands), is widely unknown. That is a pity, because it is a beautiful area with
many small landscape elements such as hedgerows, wood banks, windbreaks and
waterholes. In 2004, the area received the status of ‘National Landscape’ because of its
special values with respect to landscape, cultural history and recreation. The area has
in particular an agricultural function, but there are a few nature reserves. There is a rich
flora and fauna, in the agricultural landscape especially in the small landscape elements,
which are owned and managed by farmers. This article describes the location of the area
and the types of landscapes and their elements. It also discusses the flora and fauna, as
investigated in 2012. This article is meant to give an impression of the area as a background
for several other articles in this journal.
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