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Vooraf

U hebt het spiksplinternieuwe Jaarbeeld Vlieland 

2018 in handen. Een tijdschrift over en door ons 

team op het eiland. U was gewend een kalender 

van Staatsbosbeheer te krijgen, maar deze keer 

hebben we voor een magazine gekozen. Vol 

interviews over wat we het afgelopen jaar heb-

ben gedaan. Zo laten we u graag kennismaken 

met het team en met de verschillende aspecten 

van ons werk. 

En we hebben weer heel wat werk verzet. Grote 

en kleine klussen, zichtbaar en minder zichtbaar. 

Daarmee dragen we zorg voor de prachtige 

eilandnatuur, met de bijzondere flora en fauna 

en met de zo typerende landschappen van duin, 

strand en bos. We maaien en zagen, snoeien en 

dunnen, plaggen en chopperen. 

We zetten vee aan het werk om door begrazing 

specifieke landschapstypes in stand te houden. 

We zorgen voor optimale omstandigheden om 

vogels te laten broeden. Vogels die we monito-

ren en eventueel ringen. 

Voor eilanders en badgasten onderhouden we 

een natuurkampeerterrein en de paden. We  zor-

gen voor bankjes, bewegwijzering en informa-

tiepanelen. Zo is en blijft Vlieland een plek voor 

iedereen: voor de Vlielander, de campinggast, 

de stille genieter en de festivalganger. Voor de 

vogelaar, de zonaanbidder en de struiner. 

Mocht u ons door het jaar heen willen volgen? 

Volg ons team dan op sociale media. U bent 

natuurlijk ook van harte welkom bij onze excur-

sies of op ons kantoor. Voor nu wens ik u veel 

leesplezier. 

Sonja Vrijenhoek, teamleider Vlieland



Jaar in beeld Vlieland

Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van 

Nederland. Wij ontwikkelen en beschermen het 

groene erfgoed van ons land. Wij zorgen dat hui-

dige en toekomstige generaties de vele belangrij-

ke waarden van natuur kunnen beleven, in balans 

met het duurzaam benutten van onze gebieden 

met de samenleving. We brengen natuur dichter 

bij de mensen, nu en in de toekomst. 

Dat zit in onze natuur.
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Ze is één van de zes vrouwen in Friesland die af- 

gelopen jaar een eigen standbeeld verdiende: bos-

wachter Anke Bruin. Ze werd in een prachtig bron-

zen borstbeeld vereeuwigd vanwege haar tome-

loze energie en liefde voor de natuur. Toch blijft 

Anke er bescheiden onder. “Dit is per toeval zo 

gekomen. Dat dit me toekomt, is een grote eer.” 

Wie Anke een beetje kent, weet dat ze niet graag 

in het middelpunt van de belangstelling staat. 

Behalve wanneer het haar liefde voor de natuur 

betreft. Dan weet ze als enthousiaste gastvrouw 

jong en oud te betoveren met haar verhalen en 

uitgebreide kennis. Deze passie voor de natuur 

leverde haar een nominatie op voor de stand-

beeldenwedstrijd Froulju fan Fryslân. En niet 

alleen een nominatie; Anke’s aangezicht werd 

eind 2018 vereeuwigd in een bronzen borst-

beeld. 

Alle zintuigen aan bod
“Ik vind het mooi om mee te kunnen geven hoe 

de natuur in elkaar steekt. Hoe alles samenhangt 

met elkaar en hoe belangrijk de natuur is.” Deze 

zin prijkt op de sokkel van het beeld. “Daarmee 

heb ik zo kort mogelijk proberen samen te vatten 

wat mijn doel als boswachter is”, vertelt Anke. 

“Wanneer ik excursies geef, ben ik een doorgeef-

luik van alle informatie die in mijn hoofd zit. Zo 

hoop ik dat er iets verandert in de natuurbele-

ving van mensen. Dat ze voortaan anders gaan 

kijken, ruiken, voelen en proeven. In mijn excur-

sies komen alle zintuigen aan bod.”

Toekomstige generatie
Naast boswachter zullen de meeste mensen Anke 

kennen als assistent-beheerder van natuurkam-

peerterrein de Lange Paal. Meer dan vijftien jaar 

is ze samen met collega Frederika gastvrouw 

voor vakantiegangers die op zoek zijn naar rust 

en ruimte. “Ik vind het vooral prachtig om met 

de kinderen op pad te gaan. De toekomstige 

generatie van jongs af aan al bij de natuur 

betrekken, is essentieel voor later. Wanneer kin-

deren geen gevoel meer hebben bij de natuur, 

dan hebben we een groot probleem. Juist dàt 

is de generatie die uiteindelijk voor onze aarde 

moet zorgen. Ik geniet volop wanneer kinderen 

na afloop van een excursie roepen dat ze later 

ook boswachter willen worden.”

Digitaal genieten
Anke laat het grote publiek ook digitaal genieten 

van het natuurschoon op het eiland. Ze is één 

van de fanatieke bloggers in het team en deelt 

haar verwondering voor de natuur regelmatig op 

Twitter. “Ik dwaal ontzettend graag alleen op het 

eiland rond, even zonder mensen om me heen. 

Wanneer ik dan dingen tegenkom die me raken, 

deel ik dat online. Zo kan iedereen er toch een 

beetje bij zijn.” 

Vogelkijkhut 
Een andere manier waarop Vlieland haar schoon-

heid aan het publiek toont is middels vogelkijkhut-

ten. Onlangs kreeg de hut in de tweede Kroon’s 

Polder een officiële naam. “We hebben alle kinde-

ren van de basisschool gevraagd om een naam te 

bedenken”, legt Anke uit. “Daar zat een waar parel-

tje tussen. Adilia van der Wielen bedacht de toepas-

selijke naam ‘de Vogelkieker’ Op die manier betrek-

ken we de eigen eilander jeugd bij ons werk. Zo ben 

je als boswachter gastvrouw voor heel het eiland.”

Nooit meer wat anders
Om publiek een goed beeld te geven van het 

leven in de Kroon’s Polder heeft Anke in januari 

met diverse vrijwilligers van de Vogelbescherming 

het schelpeneiland flink onder handen genomen. 

“Daar was binnen één jaar zo veel gaan groeien, 

dat je geen vogel meer zag”, lacht ze. “Inmiddels 

is het eiland al weer aan een tweede opschoon-

beurt toe. Zo blijft de natuur je bezig houden. 

Ik zou nooit meer wat anders willen.”

| Vrijwilligers aan de slag in Kroon’s Polders 

| De vogelkijkhut in Kroon's polders heeft de naam 'de Vogelkieker' gekregen

“Ik ben een doorgeefluik 

van alle informatie 

die in mijn hoofd zit”

Anke Bruin-Kommerij:
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Sinds mensenheugenis is de rode vuurtoren van 

Vlieland een absolute hotspot op het eiland. 

Maar wie kritisch kijkt, merkt op dat het omlig-

gende gebied eigenlijk best is verrommeld in 

de loop der jaren. “Samen met alle partijen 

geven we het gebied een facelift”, vertelt 

teamleider Sonja Vrijenhoek. “Zo geven we het 

gebied weer de kwaliteit die het verdient.”

Eilandbewoners, Rijkswaterstaat, Vitens en de 

gemeente; afgelopen jaar zaten alle partijen samen 

met Staatsbosbeheer aan tafel voor de herinrichting 

van het Vuurboetsduin. “We zijn begonnen met het 

in kaart brengen van de omgeving”, legt Sonja uit. 

“Witte keien op de grond, hekjes om de moestuintjes, 

routebordjes, hekken rondom de vuurtoren; alles 

is beschreven. Vervolgens zijn we samen met land-

schapsarchitecten gaan kijken hoe we meer samen-

hang in materialen kunnen creëren. Denk aan bankjes, 

bebording, maar ook de bestrating. Zo is er een prach-

tig ontwerp gemaakt, waarmee de vuurtoren straks 

weer echt het stralende middelpunt van het eiland is.”

Dertig plekken
Samenwerking met partners is een speerpunt van 

Staatsbosbeheer. “Bij vrijwel alles wat we doen, 

hebben we te maken met andere partijen”, knikt 

Sonja. “Neem de ondernemers op het eiland, 

die regelmatig outdooractiviteiten in ons gebied 

organiseren. Dat vraagt om goed overleg en 

een helder beleid. Vandaar dat we actief aan de 

slag zijn gegaan met de recreatiezonering. In de 

praktijk betekent dit dat we zo’n dertig plekken 

hebben aangemerkt als ‘geschikt voor recre-

atie’. Voor iedere plek hebben we huisregels 

opgesteld, met daarin bijvoorbeeld het maximale 

aantal mensen, wel of geen geluid, wel of niet 

beschikbaar in de avonduren. Zo kunnen we 

ondernemers direct een optie aanbieden wan-

neer ze bij ons aankloppen. Dat werkt perfect.”

Vertel je verhaal
Ook zelf is Staatsbosbeheer gebonden aan wet- 

en regelgeving. “Heel het eiland is aangemerkt  

als Natura 2000-gebied en daarmee onderdeel 

van een Europees netwerk van natuurgebieden. 

We moeten hier de biodiversiteit waarborgen 

door het beschermen van bepaalde diersoorten 

en hun natuurlijke leefomgeving”, vertelt Sonja. 

“Daarbij zijn er verschillende types gebieden, 

met elk hun eigen doelstellingen. Soms heb-

ben we een instandhoudingsdoelstelling en 

soms een verbeterdoelstelling. Daar stemmen 

wij ons beleid op af. Maar het is zaak om deze 

doelstellingen ook op begrijpelijke wijze te com-

municeren met de bewoners en ondernemers, 

zodat iedereen snapt waar we mee bezig zijn en 

waarom bepaalde dingen wel en niet kunnen. 

Het verhaal is net zo belangrijk als het daadwer-

kelijke plan.”

Strijd tegen stikstof
Een van die plannen waar Staatsbosbeheer 

samen met de provincie Fryslân aan werkt, is het 

PAS-plan. “In Nederland wordt te veel stikstof 

uitgestoten”, legt Sonja uit. “Stikstof zorgt voor 

verruiging en vergrassing op ons eiland. Vandaar 

dat wij maatregelen nemen door middel van 

meer begrazing, chopperen (maaien waarbij ook 

het bovenste deel van de bodem wordt verwij-

derd) en plaggen. Naast de provincie zijn ook 

de eilandbewoners hierin onze directe partners. 

We hebben een aantal werkgroepen opgericht, 

waarmee we regelmatig overleggen. Zo laten we 

eilanders meekijken en meedoen en wordt het 

project eilandbreed gedragen. Het is fijn om te 

merken dat mensen open staan voor het verhaal 

dat we delen. We zitten op een prachtig stukje 

Nederland, daar mag je best zuinig op zijn.”

Nieuwsgierige collega’s
Om ook de eigen collega’s uit het land mee te 

laten kijken hoe het team op het eiland met dit 

soort vraagstukken en thema’s omgaat, meldde 

team Vlieland zich dit jaar aan als locatie voor 

de Staatsbosbeheer Kennisdagen. “Ieder jaar kun 

je een kijkje achter de schermen nemen bij je 

collega’s. Dit keer waren wij een van de plekken 

waar je kon komen kijken. Onze tweedaagse zat 

in een mum van tijd vol”, lacht Sonja. “Collega’s 

zijn erg nieuwsgierig naar de dynamiek hier. 

We zijn de enige terreinbeheerder in een kleine 

woon- en leefgemeenschap. Je komt elkaar over-

al weer tegen op het eiland. Dat spreekt toch tot 

de verbeelding.”

“Collega’s zijn erg nieuwsgierig 

naar de dynamiek hier”

Sonja Vrijenhoek: 

| Een toekomstschets van het Vuurboetsduin
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Ze is tenger van postuur, maar onderschat 

boswachter Amanda Lijnema niet. Al drie keer 

pakte ze de titel Nederlands kampioen houtza-

gen. Met gemak velt ze een metershoge den, 

die keurig netjes binnen de piketpaaltjes valt. 

Een kunstje dat ze dagelijks toepast in haar 

werk. “Al is een boom nog zo groot, mij krijg je 

niet klein.”

Wanneer er op Vlieland een boom geveld moet 

worden, is Amanda van de partij. Ze hanteert de 

kettingzaag met speels gemak. Van een meters-

hoge dunne den tot een imposante dikke eik; 

Amanda draait haar hand er niet voor om. “Al 

tijdens de opleiding zat ik in het zaagteam en 

merkte ik dat zagen mijn ding is”, lacht ze. “Ook 

al ben ik niet zo sterk, ik sta m’n mannetje.”

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het veld
Om het vellen van bomen zo veilig mogelijk te 

doen, krijgt Amanda altijd hulp van een collega. 

En ook vrijwilligers van het eiland bieden inmid-

“Af en toe komen we 

simpelweg handjes te kort”

Amanda Lijnema:

dels regelmatig een helpende hand. “Vrijwilligers 

zijn in de loop der jaren steeds belangrijker gewor-

den”, merkt Amanda. “We hebben een speciale 

vrijwilligersapp, waarin ik berichten zet wanneer 

er werk aan de winkel is. Denk bijvoorbeeld aan 

het zagen van boompjes op de hei of het beheer 

van de ijsbaan. En een prachtig voorbeeld is de 

Natuurwerkdag, waarbij tientallen vrijwilligers 

samen met ons de handen uit de mouwen steken.”

Met liefde
Tijdens de Natuurwerkdag zijn het niet alleen 

eilandbewoners die hun beste beentje voorzet-

ten. Ook mensen van vaste wal melden zich aan 

om op Vlieland te wroeten in de natuur. “Mensen 

vinden het geweldig om ons te helpen”, vertelt 

Amanda. “Ze zijn de hele dag lekker actief buiten 

bezig en doen het met liefde. Zeker als eiland heb 

je af en toe vrijwilligers van de vaste wal nodig, 

omdat we hier relatief gezien weinig bewoners 

hebben binnen een groot beheergebied. Dan 

komen we simpelweg handjes te kort.”

Opruimen in linie
Ook bij de tweedaagse grootschalige schoon-

maakbeurt op het strand mag Amanda op vele 

enthousiaste vrijwilligers rekenen. “Naast men-

sen van de vaste wal en eilandbewoners zijn dat 

ook onze directe collega’s”, legt ze uit. “Denk 

aan defensiemedewerkers, de gemeente en de 

KNRM. Samen maken we een linie, waarbij we 

meter voor meter het strand opruimen. Ieder 

jaar verzamelen we zo kiepers vol met afval. Het 

geeft me een ontzettend dankbaar gevoel wan-

neer alles weer schoon is.”

Kerstbomen zagen
Als bedankje voor de inzet van de tientallen 

vrijwilligers organiseert Staatsbosbeheer traditie-

getrouw in de decembermaand het kerstbomen 

zagen, waarbij eilandbewoners hun eigen kerst-

boom uitzoeken en omzagen. Zelf zet Amanda 

haar tanden het liefste in de grootste exempla-

ren. Een mooie warming up voor het selectiemo-

ment in januari, waarbij ze zich moet plaatsen 

voor het EK houtzagen in Zweden. “Daar ligt 

mijn focus in 2019.”

Volop kansen
Een bosbouwparcours, precisieopdrachten of 

zo secuur mogelijk plakken afzagen; het zijn 

slechts een paar voorbeelden van officiële 

EK-onderdelen. Thuis in de tuin oefent Amanda 

het hele jaar door om haar zaagskills en kennis 

up to date te houden. “Je moet kennis hebben 

van bomen, dieren en houtsoorten. Maar je moet 

ook de hoogte meten en leeftijd van bomen kun-

nen schatten, het grondvlak, de hellingshoeken 

en het aantal kuub kunnen berekenen.” 

Amanda is ontzettend gedreven om zichzelf 

iedere keer te verbeteren. “Bij het afgelopen EK 

in Hongarije werd ik derde, dus dat moet dit jaar 

beter kunnen. Ik schat mijn kansen goed in. Er 

staan hier op het eiland nog een aantal joekels 

die om moeten, dus ik kan nog even oefenen”, 

knipoogt ze. 

| Ieder jaar houden we samen met andere instanties een schoonmaakactie op het strand
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Hoe overleef je op een onbewoond eiland? 

Deze vraag past perfect bij avonturier en bos-

wachter Pieter Schaper. Tijdens een spannende 

excursie leerde hij de basisschoolkinderen van 

De Jutter op Vlieland hoe je je eigen voedsel 

moet zoeken en waar je een slaapplek voor de 

nacht kunt vinden. “Het was net alsof ik zelf 

weer even op avontuur was. Alleen dan zonder 

grizzlyberen”, grijnst hij. 

Boswachter Pieter is zonder twijfel een van de 

meest kalme mensen die je kent. Ogenschijnlijk 

onbewogen vertelt hij over z’n avonturen in 

Alaska, waar hij stormen, vrieskou en zelfs 

grizzlyberen trotseerde. “In 2004 heb ik een sab-

batical genomen en ben ik in vier maanden tijd 

met mijn kano de rivier de Yukon afgepeddeld. 

Tijdens die reis heb ik vrienden leren kennen, 

waar ik regelmatig nog op bezoek ga. En bijna 

tijdens iedere reis die ik daar maak, kom ik grizz- 

lyberen tegen. Locals verklaren me voor gek.”

Goed volk
Slechts gewapend met een busje pepperspray 

en vuurwerk reist Pieter door het uitgestrekte 

berengebied. Veelal neemt hij routes langs de 

rivierbedding, net zoals de grizzly’s dat doen. 

De kans om er eentje tegen te komen is daar-

door dan ook reëel. Maar Pieter deinst nergens 

voor terug. “Meestal roep ik even: ‘Hoi ik ben 

Pieter, de boswachter van Vlieland. Goed volk’ 

en dan gaan we ieder ons weegs. Maar je kunt 

het ook slecht treffen.” 

Geen taxi’s
Zo liep hij al eens een beer tegen het lijf, die hem 

minder goed gezind was. “Toen heb ik mijn bear 

banger gepakt. Dat is een apparaat dat een enor-

me knal veroorzaakt. Toen was ‘ie zo weg. Dat 

maakt het voor mij zo bijzonder: je bent helemaal 

op jezelf aangewezen. Je kunt niet even een taxi 

pakken naar huis. Juist wanneer je zo aangewezen 

bent op de natuur, kun je er het meest van leren.”

Een noodlanding
Leren van de natuur; zo bedacht Pieter het plan 

om met de basisschooljeugd op het eiland een 

eigen avontuur te beleven. “Op school behan-

delden de kinderen het thema ‘oerwoud’ en 

benaderden mij om een invulling in het veld te 

bedenken. 

Op de kwelder hebben we zogenaamd een 

noodlanding gemaakt met ons vliegtuigje”, 

vertelt hij. “Vervolgens zijn we gaan lopen om 

onderweg eten en een slaapplek te zoeken.” 

Pieter wordt zichtbaar enthousiast. “Ik vind het 

mooi om kinderen in contact te brengen met de 

natuur. Ook al wonen ze op een eiland, er valt 

nog genoeg te leren. Hopelijk geven ze die ken-

nis later zelf weer door aan hun kinderen.”

Overnachten in de duinen
Stiekem droomt Pieter al van een nieuw avon-

tuur. “Mij lijkt het leuk om - in navolging van de 

collega’s op Terschelling - met de klas te gaan 

overnachten in de duinen en van daaruit klus-

sen te gaan doen. En dan niet in van die kant 

en klare tentjes, maar in een tent gemaakt van 

katoenen doek en dikke boomstammen. Een 

gave natuurtent, zodat het ook echt een avon-

tuur is.”

Twee vliegen
Naast jeugd van het eigen eiland neemt Pieter 

ook jongeren van de vaste wal onder zijn hoede. 

Zo brengen leerlingen van De Groene Welle uit 

Zwolle met grote regelmaat een bezoekje aan 

het eiland om de handen uit de mouwen te 

steken. “Bomen zagen, poelen schoonmaken of 

jonge berken uit de grond trekken; ze helpen ons 

bij van alles.” Ook jongeren van Renn4-school De 

Atlas uit Hoogeveen zijn al een keer op Vlieland 

geweest om mee te helpen en ze willen zeker 

terugkomen. Pieter: “Staatsbosbeheer is een 

maatschappelijke organisatie en heeft hier een 

taak in. Maar veel belangrijker nog: de jeugd 

moet met liefde in de natuur aan het werk gaan. 

Zo sla je twee vliegen in een klap.”

“Mij lijkt het leuk om 

met een schoolklas 

te overnachten in de duinen”

Pieter Schaper:
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Waar natuurkampeerterrein de Lange Paal 

ieder jaar tijdens het hoogseizoen is volge-

boekt, was het dit jaar extra druk. Tijdens de 

extreem warme zomerdagen zochten vakantie-

gangers massaal de verkoeling van het eiland 

op. “Op de doortrekkersveldjes was het een 

komen en gaan van mensen”, vertelt boswach-

ter en kampeerterreinbeheerder Frederika 

Breijer. “Ik ga iedere dag met plezier naar het 

natuurkampeerterrein.”

Rust, ruimte en een schitterende natuur; het zijn 

de succesingrediënten voor een heerlijk ont-

spannen vakantie op natuurkampeerterrein de 

Lange Paal. “We hebben ontzettend veel vaste 

gasten, de zogenaamde Vlielandgangers”, ver-

telt Frederika. “Inmiddels verwelkomen we de 

derde generatie, die als kind bij opa en oma op 

Vlieland op vakantie gingen en nu zelf met hun 

gezin naar het eiland komen. Een beter compli-

ment kun je als beheerder niet krijgen.”

Thuis voelen
Sinds 2001 is Frederika assistent-beheerder van 

Anke Bruin bij de Lange Paal. In 2014 draaiden beide 

dames de rollen om. “In de loop der jaren is onze 

taak als beheerder veranderd”, vertelt Frederika. 

“We zijn veel meer gastvrouw geworden, die 

contact heeft met de gasten en informatie geeft 

over de omgeving en de activiteiten”, legt ze uit. 

“Reserveringen komen tegenwoordig allemaal bin-

nen in Deventer en aanmelden doen gasten bij de 

digitale aanmeldzuil. Aan ons de taak om gasten zich 

hier vooral thuis te laten voelen.”

Bedankkaartjes
Frederika opent de deur van het knusse kantoor 

naast het markante toiletgebouw. De muren 

hangen vol met foto’s, kunstwerken en bedank-

kaartjes van trouwe vakantiegangers. Gasten 

kunnen plaatsnemen op zelfgemaakte stoelen 

van pallethout. ‘Joop 2016’ staat er met vilstift op 

de stoel geschreven, met daarnaast eentje van 

2017 en een kleine kinderstoel uit 2018. “Joop is 

een trouwe gast, die afgelopen zomer een stoel 

voor z’n kleindochter heeft gemaakt”, vertelt 

Frederika met een grote lach op haar gezicht.

Een stuk creatiever
Op het inmiddels lege kampeerveld kan ze exact 

aanwijzen welke gasten in de zomermaanden 

op welke plek stonden. Frederika kent vrijwel 

iedereen bij naam. “We hebben hier geen wifi of 

stroom bij de tenten, waardoor gasten veel meer 

buiten zijn en contact met elkaar zoeken. Dat zie 

je ook bij de kinderen gebeuren, die met elkaar 

de natuur in gaan om hutten te bouwen of in 

bomen te klimmen. Wanneer je meer op jezelf 

bent aangewezen, word je automatisch een stuk 

creatiever.”

Vreugde en verdriet
Als beheerder en gastvrouw is Frederika het eer-

ste aanspreekpunt. Niet alleen met vragen, maar 

ook met levensverhalen komen gasten bij haar. 

“Van de meeste families ken ik hun vreugde en 

verdriet. Dat hoort bij de Lange Paal; als je wilt 

mag je alles delen. Op mijn beurt deel ik mijn 

kennis over de natuur. Vooral de kinderen vin-

den dat prachtig; om samen met de boswachter 

op pad te gaan.”

Terugblik en vooruit kijken
Op 1 november haalden Frederika en Anke tra-

ditiegetrouw de vlag van Staatsbosbeheer bij 

de Lange Paal naar beneden, als teken dat het 

kampeerterrein officieel dicht is. “Het moment 

om het seizoen door te nemen”, knikt Frederika. 

“Het was een fantastisch jaar. Voor ons is het nu 

tijd om de velden en de accommodatie te onder-

houden, zodat alles er voor de start van het nieu-

we seizoen op 1 april spic en span bij ligt. 

Ik kijk nu al uit naar 2019.”

“Aan ons de taak om gasten 

zich hier vooral thuis te laten voelen”

Frederika Breijer: 
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Wie voor een frisse neus door de Vlielander bossen 

loopt, komt in het najaar met regelmaat gemarkeer-

de bomen tegen. Een felgekleurd nummer op de 

schors geeft aan dat deze boom binnenkort geveld 

gaat worden. “Dat doen we sinds dit jaar in nauwe 

samenwerking met de Vereniging van Vlielander 

houtzagers”, vertelt boswachter Bertwin Bergman. 

“Bos- en natuurbeheer is een perfecte duobaan.”

Een dodelijk ongeval in 2017 tijdens het zagen 

van brandhout in Drenthe zorgde afgelopen 

jaar dat de regelgeving rondom het zagen van 

brandhout door particulieren landelijk door 

Staatsbosbeheer flink werd aangescherpt. 

Bertwin: “Een van de randvoorwaarden was het 

volgen van een zaagcursus om de risico’s te 

verkleinen. Vandaar dat iedere brandhoutzager 

tegenwoordig een zaagcursus moet volgen. 

Zo gaan de zagers met de opgedane ervaring voor-

bereid het bos in en verklein je de kans op onge-

lukken. Ook van de brandhoutzagers die de cursus 

al hebben gevolgd, hoor ik positieve geluiden.” 

Bertwin Bergman: 

“Het is fantastisch wanneer je het 

resultaat van genomen maatregelen 

terugziet in het veld”

Brandhout in huis
Naast de verplichte zaagcursus werd er op Vlie-

land ook een eigen Vereniging van Vlielander 

houtzagers opgericht, waarbij de eilander hout-

stokers zich dienen aan te melden als lid. 

“Deze vereniging verdeelt de kavels onder de 

eilanders en neemt ook de verdeling van het 

brandhout op zich”, legt Bertwin uit. “Samen zor-

gen we ervoor dat eilanders op een veilige manier 

weer voldoende brandhout in huis kunnen halen.” 

Meer variatie
Waar de meeste bossen op Vlieland bestaan 

uit naaldbomen, doet Staatsbosbeheer haar 

uiterste best om ook loofbomen een kans te 

geven. “In onze bosvisie hebben we als doelstel-

ling beschreven dat we meer menging willen 

van dennenhout en loofhout”, vertelt Bertwin. 

“Denk aan de eik, de esdoorn en de berk. Door 

bepaalde boomsoorten te kappen, krijgt loof-

hout meer de ruimte. Bovendien zorg je zo voor 

veel meer variatie in leeftijd en meer diversiteit 

in diersoorten. Uiteraard horen dennenbomen bij 

het eiland. Er zijn dan ook genoeg plekken waar 

de dennenbossen blijven zoals ze zijn.”

Terug in de tijd
Naast het bosbeheer richt Bertwin zich ook op 

duinbeheer, waarbij de focus vooral ligt op het 

tegengaan van de verruiging en begroeiing van 

het duingebied. “Door gebieden te chopperen, 

proberen we de tijd terug te draaien. Dat klinkt 

als iets dat alleen in sprookjes kan, maar wij kun-

nen het ook”, lacht hij. “Chopperen is een com-

binatie van maaien en plaggen, waarbij je deels 

de rijke humuslaag verwijdert. Zo komt het witte 

zand weer aan de oppervlakte, waarop schrale 

plantensoorten groeien die hier van oudsher 

ook voorkwamen. Je zet de vegetatie dus als het 

ware terug in de tijd.”

Bruin-wit maanlandschap
Regelmatig krijgt Bertwin vragen van voorbijgan-

gers wanneer de trekker van Staatsbosbeheer 

meter voor meter groene duinvallei omtovert tot 

bruin-wit maanlandschap. “Mensen zien in eerste 

instantie alleen maar dat we natuur weghalen, 

waardoor het op het oog een kale boel wordt. 

Maar wanneer we uitleggen wat het doel is, krijg 

je ontzettend veel begrip. Goede communicatie 

is erg belangrijk.”

Loon naar werken
Weken zijn collega’s aan de slag met het chop-

peren van stukken duinvallei. Het is dan ook des 

te bevredigender wanneer de aanpak zijn vruch-

ten blijkt af te werpen. “Deze zomer zag ik hoe 

de jonge heideplantjes weer opkomen en straks 

weer zorgen voor een vegetatie die hier thuis 

hoort. Het is fantastisch wanneer je het resultaat 

van de genomen maatregelen terugziet in het 

veld. Beter loon naar werken is er niet.”

| Door te chopperen verjongt de duinheide zich
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De imposante Schotse hooglanders, de robuus-

te Soay schapen en de vrolijke landgeiten zijn 

niet te missen tijdens een fiets- of wandeltocht 

over Vlieland. De grazers vormen een belang-

rijk onderdeel binnen het natuurbeheer op het 

eiland. “Het zijn onmisbare collega’s, die iedere 

dag met plezier hun werk doen”, vertelt bos-

wachter Herman Vogel. 

“Met een vriendelijk 

woord kun je 

een hele hoop”

Met hun grote hoorns zijn zowel de Schotse 

hooglanders als de Soay schapen indrukwekken-

de dieren. Toch schuilt er in beide grazers geen 

enkel kwaad, weet Herman. “Ze zijn ontzettend 

vriendelijk, maar boezemen mensen af en toe 

toch angst in. Om te laten zien dat dit nergens 

voor nodig is, nemen we mensen mee tijdens de 

excursie ‘Mee met de veeverzorger’. 

Zo laten we zien hoe ons begrazingsgebied eruit 

ziet en hoe belangrijk deze dieren daar in zijn. 

Ze zorgen voor een open duinlandschap en dyna-

miek in de duinen door het open trappen van de 

vegetatie, zodat het zand weer kan stuiven.”

Van harte welkom
In het 220 hectare grote natuurgebied lopen 

meerdere kuddes in afgerasterde gebieden. 

Regelmatig kom je als wandelaar of fietser dan 

ook bordjes of hekken tegen. “Mensen hebben 

daar maar een hekel aan”, merkt Herman. “Die 

rasters geven je het gevoel alsof we bepaalde 

gebieden afsluiten voor het publiek, maar dat is 

zeker niet onze bedoeling. De hekken staan er 

voor het vee, zodat de dieren binnen het raster 

blijven, niet voor mensen. Je bent overal van harte 

welkom. En zelfs in afgesloten gebieden zoals de 

Kroon’s Polders organiseren we excursies om te 

laten zien wat voor planten en vogels er leven.”

Positief belonen
Naast Schotse hooglanders, Soay schapen en 

landgeiten is er nog een diersoort waar Herman 

actief op toeziet: de hond. “Veel mensen nemen 

hun hond mee naar Vlieland. Ik begrijp dat heel 

goed. Maar feit is wel dat honden niet overal los 

mogen lopen. Vaak is een vriendelijk verzoek 

genoeg voor het baasje om het dier aan te lijnen. 

En sinds kort werken we met koffiebonnen, die 

we uitdelen aan hondenliefhebbers die zich aan 

de regels houden. Als bedankje daarvoor kun-

nen ze een kop koffie halen. We krijgen volop 

enthousiaste reacties. Positief belonen werkt ook 

bij mensen veel beter dan bestraffen.”

Algeheel rookverbod
Dat merkte Herman afgelopen jaar ook tijdens 

het muziekfestival Into The Great Wide Open. 

Vanwege de aanhoudende droogte kondigde 

de gemeente een algeheel rookverbod af op het 

eiland. “In onze gebieden hebben we extra toe-

zicht gehouden”, vertelt Herman. “En er is geen 

enkele wanklank van festivalgangers geweest. 

Met een vriendelijk woord kun je vaak al een 

hele hoop.”

Denken in oplossingen
Into the Great Wide Open is slechts een van de 

vele buitenactiviteiten op het eiland. Er komen 

regelmatig aanvragen binnen voor bijvoorbeeld 

bruiloften of lunches in de open lucht. “Per acti-

viteit maak ik een vergunning, waarin de bepa-

lingen staan waaraan bezoekers zich moeten 

houden. Ook daarin hebben we een controle-

rende functie. Als ik dienst heb, ga ik altijd even 

kijken. Ik kom er echt niet om te vertellen wat 

wel en niet mag, maar ik denk juist graag mee in 

oplossingen.”

Net zo zuinig
“Natuur is van iedereen, vinden we bij 

Staatsbosbeheer. We hebben een ontzettend 

mooi terrein, dus waarom mag iemand daar 

geen gebruik van maken? Juist door het gebied 

open te stellen, kun je mensen laten zien hoe bij-

zonder de natuur op Vlieland is. Daarmee creëer 

je dat mensen er net zo zuinig op zijn als wij.” 

Herman Vogel:
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Wie de watercrassula van dichtbij bekijkt, kan 

niet vermoeden dat het vrolijke plantje zo’n 

grote bedreiging kan vormen voor de flora en 

fauna op Vlieland. Waar het plantje normaal 

onschuldig in een vijver dobbert, overwoekert 

het in de vrije natuur in no time poelen en 

sloten. “Het is een van de bedreigingen die we 

direct moeten aanpakken”, vertelt boswachter 

Carl Zuhorn. “Het spreekwoord klein maar fijn 

gaat in dit geval zeker niet op.”

Vlieland vormt met haar duinen, bos en heide 

een uniek natuurgebied in Nederland. Het eiland 

heeft bij duizenden natuurliefhebbers en toeris-

ten dan ook een speciaal plekje in het hart. Maar 

juist die aantrekkingskracht vormt ook een risico, 

merkt Carl. “Het wordt steeds drukker op het 

eiland. Waar we voorheen rustige perioden had-

den, is er nu het gehele jaar door aanloop. En 

mensen willen steeds meer. Mountainbiken door 

de duinen, paintballen in het bos, trouwen op de 

heide. Dat vraagt om secuur beleid, waarbij mens 

en natuur op elkaar zijn afgestemd.”

Overwoekeraars
Naast de mens vormt ook de natuur zelf af en 

toe zelf een bedreiging. “Neem de komst van 

exoten als de Amerikaanse vogelkers en de 

watercrassula”, knikt Carl. “De duinen lopen 

vol met vogelkers. En het vervelende aan deze 

boomsoort is dat hij nog agressiever terugkomt 

wanneer je hem omzaagt. Vandaar dat we nu 

onze geiten inzetten om deze verbossing tegen 

te gaan.” Nog zo’n overwoekeraar is de water-

crassula. Carl: “Op drie plekken constateerden 

we dit plantje en hebben we het direct geëlimi-

neerd. Het is nu zaak om oplettend te blijven en 

regelmatig te controleren of hij niet terugkomt.”

Bijzondere gasten
Naast bedreigingen zijn er gelukkig ook volop 

nieuwe kansen en successen. Zoals de grauwe 

klauwier, die vroeger overal op de Wadden 

broedde, maar door de verbossing van de duinen 

nauwelijks nog voorkwam op het eiland. “Dit 

jaar hadden we weer een paartje”, vertelt Carl 

zichtbaar trots. “Als fanatieke vogelaar houd ik 

de vogelstand nauwlettend in de gaten.” Een 

bijzondere gast op het eiland is ook de Cetti’s 

zanger, die alleen in de Biesbosch broedde, maar 

sinds een jaar of drie ook op Vlieland te vinden 

is. Carl: “Door deze beginnende populatie te van-

gen, te meten en te wegen, weten we bij bena-

dering hoeveel jongen er afgelopen jaren groot 

zijn geworden. Dat blijft bijzonder.”

Surveilleren op het strand
Ook strandvlakte De Vliehors is zo’n bijzonder 

broedterrein waar unieke vogelsoorten hun ei 

leggen. “In overleg met defensie surveilleren 

we in de zomermaanden om de nesten van 

de strandbroeders in de gaten te kunnen hou-

den”, legt Carl uit. “Denk aan de dwergstern, 

de strandplevier en de bontbekplevier. Die leg-

gen hun eieren op het kale zand en tussen de 

schelpen en hebben daardoor extra bescherming 

nodig. Het is mooi om te zien dat ook defensie 

zich daar voor inzet.”

Vreemde vogel
Het meest trots is Carl toch wel op de nachtzwa-

luw, een soort die broedt in bosranden en bij 

heidevelden en ‘s nachts actief is. “Af en toe had-

den we sporadisch eens een paartje. Maar dit jaar 

waren er vijf zingende vogels. Dat wil meestal 

zeggen dat er ook een vrouwtje is. Dat deze vogel-

soort floreert, beschouw ik als een compliment aan 

ons beheer om de heidevelden open te houden. 

Zo maken we het eiland geschikt voor bijzondere 

vogel- en plantensoorten. Laat mij dan een vreem-

de vogel zijn, maar ik geniet er iedere dag van.”

“We maken het eiland weer 

geschikt voor bijzondere 

vogel- en plantensoorten”

Carl Zuhorn:

| De zeldzame grauwe klauwier broedde dit jaar voor het 
   eerst weer op Vlieland

| Dwergsterns broeden in kolonies op de Vliehors

| De nachtzwaluw neemt toe op Vlieland



20 21Jaar in beeld Vlieland I Jaaroverzicht 2018 Jaar in beeld Vlieland I Jaaroverzicht 2018

Ze waren nog nooit eerder op Vlieland 

geweest; Julia Derksen (19), Jordy Havekes (19) 

en Stijn Steurrijs (20). Als stagiairs leerden ze 

het eiland in een mum van tijd kennen. En stuk 

voor stuk verloren ze hun hart aan deze bij-

zondere plek met haar prachtige natuur. “Zo’n 

fantastische stageplek als Vlieland vind je nooit 

meer.”

Op school hoorde het drietal volop mooie ver-

halen van medestudenten over de stageplek 

bij Staatsbosbeheer op Vlieland. “En er is geen 

woord van gelogen”, knikt Stijn, laatstejaarsstu-

dent Bos- en Natuurbeheer. Klasgenoot Jordy kan 

alleen maar instemmen. “Ik ga Vlieland zeker 

missen.” Ook Julia neemt met pijn in het hart 

afscheid van het eiland waar ze vanaf mei bivak-

keerde voor haar stage Eco en Wildlife. “In dit 

halfjaar is Vlieland echt mijn thuis geworden.”

Vol verbazing
In de weken dat het drietal het team versterkte, 

had ieder zo zijn eigen taken. Julia concentreerde 

zich tijdens de zomerperiode voornamelijk op het 

beheer van natuurkampeerterrein De Lange Paal. 

“Maaien van de kampeervelden, snoeien van de 

heggen en bosmaaien van de paden”, somt ze 

op. “Het grappige is dat gasten dan vol verbazing 

naar me toe kwamen. ‘Kun jij dat allemaal?’, 

vroegen ze me dan. Dat wordt van een meisje 

niet verwacht, maar juist dat vind ik zo mooi.” 

Volop aanspraak 
Ook de heren staken de handen tijdens hun 

stage flink uit de mouwen. Jordy: “Wij kregen als 

opdracht om de afrastering te versterken rondom 

de exclosures. Dat zijn stukken grond binnen het 

begrazingsgebied waar de Schotse hooglanders 

en Soay schapen niet mogen komen. Hierdoor 

kun je zien wat er gebeurt als hetzelfde gebied 

niet begraasd zou worden. Mensen zijn daar erg 

nieuwsgierig naar en spreken je tijdens het werk 

Alle drie verliefd op Vlie

regelmatig aan. Ik vind het leuk om dan uit te 

leggen wat we precies doen en waarom.”

De kroeg in
Familie of vrienden miste het drietal tijdens 

de stage dan ook nauwelijks. “We zaten met 

z’n drieën in een huisje, waardoor er altijd wel 

iemand is om mee te praten”, legt Stijn uit. “In 

het weekend gingen we wel eens samen wat 

drinken, maar in plaats van de kroeg in gingen 

we veel liever de natuur in. Wanneer je op zo’n 

prachtig eiland bent, moet je daar volop van 

genieten. Naast ons huisje ligt een duintop, van-

waar je zowel de Noordzee als de Waddenzee 

kunt zien. Dat maakt deze plek echt uniek.” 

Natuurlijke duinen
Boswachter zijn op Vlieland; alle drie mochten 

ze er een aantal weken aan proeven. En allemaal 

zijn ze het over één ding roerend eens: dit is een 

droombaan. Stijn: “Ik ben opgegroeid in Zeeuws-

Vlaanderen en de kust heeft me altijd erg getrok-

Stijn, Julia en Jordy:
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ken. Het was één van de redenen om voor een 

eilandstage te kiezen. Waar in Zeeland alle 

duinen strak worden beheerd, zie je op Vlieland 

heel duidelijk het natuurlijke karakter van het 

landschap. Het is bovendien een autoluw eiland, 

wat voor veel meer rust en gemoedelijkheid 

zorgt. Dat spreekt mij enorm aan.”

Even zwaaien
Jordy herkent de gemoedelijke sfeer die Stijn 

beschrijft. “Dat begint al met het team, dat 

inmiddels voelt als een tweede familie. Maar 

ook de eilandbewoners leer je heel snel kennen. 

Je begroet iedereen als je op pad bent. Even de 

hand opsteken wanneer je elkaar passeert in de 

auto. Waar doe je dat nog?” Een leven als eiland-

bewoner zou hem dan ook niet afschrikken. “Ik 

zie mezelf hier wel wonen.” 

Nieuw doel
Ook Julia heeft haar hart verloren aan het eiland: 

“Ik kom uit de Achterhoek en ik vind het fantas-

tisch om mezelf met heel weinig te redden mid-

den in de natuur. En dat kan het beste op een 

eiland. Je komt hier heel erg tot jezelf. Ik ben 

een heel ander persoon geworden. En belang-

rijker nog: ik heb een nieuw doel in mijn leven. 

Boswachter worden op Vlieland.”
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