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-Prioriteitenlijst BIP+ Natuurmonumenten
Geachte collega’s van de werkgroep Beheer & Communicatie,
Naar aanleiding van de evaluatie van het BIP+ heeft Natuurmonumenten als beheerder van
het Nationaal Park Schiermonnikoog een prioriteitenlijst opgesteld van beheermaatregelen.
De kern van het BIP+ is gericht op natuurlijke dynamiek en het herstel hiervan. Naar
aanleiding hiervan is deze prioriteitenlijst opgesteld.
In deze prioriteitenlijst is niet het reguliere beheer meegenomen. Dit is verwerkt in het
groenbestek. Elementen als het maaien van graslanden, het maaien van de kwelder, maar
ook snoei en onderhoudswerk is hierin beschreven. De prioriteiten van de komende periode,
naar aanleiding van de evaluatie BIP+, zijn gericht op hetgeen uit de evaluatie is gekomen. Dit
is onder te brengen in de volgende onderwerpen:
Prioriteiten
Regulier beheer
Voor Natuurmonumenten is het reguliere beheer welke beschreven is in het groenbestek de
eerste prioriteit om de Natura 2000 doelstellingen te kunnen waarborgen de eerste prioriteit.
Maaien, snoei, behoud van de vochtige duinvalleien en grijze duingebieden.
1. Evaluatie begrazingsplan
Om te kunnen blijven voldoen aan de Natura 2000 normen is het van groot belang dat
de begrazing verder voortgang vindt. Dit kan niet zonder dat er een gedegen evaluatie
ligt. De evaluatie is begin 2020 klaar en zal dan ook in het Overlegorgaan
gepresenteerd worden.
2. Hoe verder met de Westerplas?
Er liggen verschillende scenario’s voor de Westerplas. Niets aan doen is er eentje van.
Omdat er aan de Waddenkant mogelijkheden zijn voor kwelderontwikkeling is het idee
opgevat om Westerplas en Waddenkant met elkaar in projectmatige zin te verbinden.
Natuurmonumenten neemt hierin regie en verwacht voorjaar 2020 meer informatie te
hebben om aan het Overlegorgaan aan te kunnen bieden.
3. Stimuleren en herstellen van dynamiek van de duinen
In de tweede PAS-Periode wordt verder uitgewerkt hoe de stuifdijk ingezet kan worden
om kalkrijk zand in het achterland te krijgen. De tweede PAS-periode begint in 2021.

Pagina

2 van 2

4. Water gebiedsplan
Het watergebiedsplan is duidelijk en helder. Het Groenglop zijn nog enkele vragen
over. Dit wordt door Natuurmonumenten in samenwerking met It Wetterskip verder
uitgezocht en in de eerst volgende Werkgroep Beheer besproken.
5. Kleinschalige duinherstelmaatregelen
Het uitvoeren van kleinschalige duinherstelmaatregen (ook als het Nuon/RWEprogramma is afgerond) en het bestendigen van de resultaten hiervan. Hieronder
vallen ook drukbegrazing met geiten en schapen.
6. Invasieve exoten
Bestrijding van invasieve exoten blijft belangrijk. Amerikaanse vogelkers, Reuze
Bereklauw, Japans Knoopkruid en Rimpelroos. Als de beheerder hier niets aan doet
dan zullen deze exoten invasief toenemen. Een deel hiervan valt onder regulier
beheer.
7. Konijnen
Er is in 2019 onderzoek gedaan naar konijnenbestand. Eind 2019 wordt dit onderzoek
met aanbevelingen en een stappenplan van herintroductie verwacht.
8. Katten
Er is binnen de werkgroep beheer een “Kattenwerkgroep ”geformeerd. Ingestoken
wordt op een onderzoek met stappenplan. Begin 2020 is hierover meer duidelijkheid.
9. Pacht
Westerplas is een andere pachter gekomen. Er kan intensiever begraasd worden.
10. Drones
Drones kunnen verstorend werken in het NP. BOA’s van NM zijn hierop geschoold en
kunnen aanspreken en handhaven onder artikel 461 wb str. Dit heeft voortdurende
aandacht en aldus prioriteit.
11. Zonering strandbroedvogels
Strandbroedvogels kunnen tijdelijk uitgezoneerd worden daar waar noodzakelijk.
Natuurmonumenten past dit in regulier werk en zet gebieden af daar waar nodig.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Zwart
Coördinator Beheer Natuurmonumenten Schiermonnikoog

