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T
erwijl de rest van de boeren in Neder-
land druk bezig zijn met het binnen-
halen van de eerste snee, hebben hun 
collega’s op Ameland nog maar net 
hun machines tevoorschijn gehaald. 

Eerder heeft geen zin, omdat de ganzen het 
land helemaal kaal houden. Als de laatste 
overwinteraars vertrekken, beginnen de wei-
landen eindelijk groen te kleuren, consta-

teert melkveehouder Johan de Jong tevreden. 
Doordeweeks is de vierdejaars student Dier- en 

Veehouderij aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden 
aan de vaste wal. Maar het liefst is hij thuis op het 
bedrijf aan het werk. Samen met zijn ouders Anne en 
Juulka vormt hij de vof Het Zwanewater in Nes, die 
bestaat uit een melkveebedrijf en een groepsaccom-
modatie. 

De familie zit sinds 1980 op de huidige locatie tus-
sen Nes en Ballum, op zo’n 300 meter van het duin-
gebied. Die ligging zorgde ervoor dat de nieuwbouw 
van een nieuwe stal heel wat voeten in de aarde had. 
‘Het heeft zes jaar geduurd voordat we mochten bou-
wen. Dankzij de emissiearme vloer realiseren we nu 
dezelfde emissie uitstoot, terwijl de veestapel kan 
groeien van 100 naar 180 koeien.’ 

Dit aantal was er op de referentiedatum in 2015 
nog niet, omdat ze de groei wilden realiseren met 
eigen vee. ‘Door het fosfaatreductieplan hebben we 
al 30 GVE afgevoerd en er moeten nog 10. Dat is niet 
leuk om te doen. Bovendien is de stal gefinancierd op 
180 koeien, terwijl er straks maar 140 in zitten.’

Het fosfaatbeleid frustreert de Amelander boe-

ren, omdat ze zelf volledig grondgebonden zijn. Ruw-
voeraanvoer en mestafvoer kosten handenvol geld 
als het de Waddenzee over moet. De meeste boeren 
hebben een toeristische neventak en doen aan agra-
risch natuurbeheer. Van de 98 hectare van de familie 
De Jong valt 42 hectare onder legselbeheer en heeft 
36 hectare een uitgestelde maaidatum. 

Johan de Jong is actief weidevogelbeschermer bij 
de vogelwacht op het eiland. ‘Het hoort bij het boe-
ren hier. Je groeit ermee op en leert er rekening mee 
houden bij de veldwerkzaamheden’, zegt hij. De stip-
penkaart waarop alle nesten van het bedrijf zijn ver-
meld - in 2016 waren dat circa 150 - is live te volgen in 
het natuurmuseum in Nes. 

De weidevogelpopulatie op het eiland is de afge-
lopen jaren stabiel gebleven of zelfs toegenomen. 
Opvallend is het grote aantal scholeksters: een kwart 
van de Friese populatie broedt op Ameland. Ook de 
tureluur doet het goed. De kievit en grutto blijven 
stabiel.

Kaalslag
De kievit krijgt het echter steeds lastiger, con-

stateert De Jong. Hij ziet dat de kieviten steeds meer 
moeite hebben om hun jongen groot te brengen. Ze 
krijgen relatief vroeg jongen en dan is er nog weinig 
beschutting. En die beschutting komt steeds later 
vanwege de toename van het aantal ganzen en de 
kaalslag die deze veroorzaken. 

‘We zitten hier in een verlengd ganzenfoerageer-
gebied. Dat betekent dat we zes maanden ganzen 
gedogen. De laatste winterganzen gaan nu pas weg. 
Het aantal overwinteraars heeft wat ons betreft het 
maximum bereikt. Maar wat vooral frustreert is de 
toename van de overzomerende grauwe ganzen. Dat 
loopt helemaal uit de hand. Ze leggen eieren in het 
natuurgebied en komen daarna met hun kuikens 
naar het landbouwgebied om te eten.’

Door de komst van deze extra grazers ziet De Jong 

zijn huiskavel en daarmee de kwaliteit van de eer-
ste snee verslechteren. En daarmee wordt het even-
wicht tussen melkveehouderij, weidevogelbeheer 
en ganzenopvang aan het wankelen gebracht. ‘Je 
moet hier niet streven naar de hoogste melkproduc-
tie of gewasopbrengst, dat lukt niet. Maar als er een 
gezond evenwicht is, valt er prima te boeren.’

Graslandvernieuwing heeft vanwege de grond-
soort weinig zin. ‘De weidevogels profiteren van de 
variatie in het blijvende grasland en het later maai-
en. Door de vergoeding die we daarvoor krijgen, spe-
len we quitte. Daarnaast krijgen we schadevergoe-
ding voor de ganzenvraat. Daarvoor kopen we extra 
voer aan. Een goede eerste snee is hier op het eiland 
niet te koop. Daarom vullen we de energiebehoefte 
van de koeien aan met krachtvoer.’ 

Het systeem werkt prima, alleen werkt de over-
heid niet mee. ‘Ik wacht nog steeds op de helft van 
de weidevogelvergoeding van vorig jaar. Ik heb geen 
idee wanneer het geld komt. Terwijl we in de zomer 
wel extra voer moeten aankopen.’ 

‘Andere belangrijke voorwaarde is dat er vol-
doende grond overblijft waar zonder ganzenschade 
nog wel een goede eerste snee van af te halen is’, stelt 
De Jong. ‘Dan blijft de balans tussen landbouw en 
vogelbescherming op het eiland in evenwicht.’

Wankel evenwicht op Ameland
Boeren houden rekening met ganzen en weidevogels

Boeren op Ameland betekent rekening houden 

met weidevogels en ganzen. De vogels horen 

erbij, maar het evenwicht wordt steeds wanke-

ler. Overzomerende ganzen dreigen de balans te 

verstoren. 

‘Je moet hier niet streven naar 
de hoogste melkproductie 
of grasopbrengst’

Ida Hylkema
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Het bedrijf van de familie De Jong ligt vlak bij de duinen.  Foto’s: Ida Hylkema

Overzomerende grauwe ganzen zorgen voor problemen.

De nieuwe stal werd in 2014 in gebruik genomen.

Groepsaccommodatie reddingsboei 
Recreatie is een belangrijke neventak van de meeste ame-
lander boeren. anne en Juulka de Jong begonnen in 2004 
met het aanbieden van groepsaccommodatie voor toeristen. 
Groepsaccommodatie Het Zwanewater heeft in totaal 104 
bedden in verschillende vleugels. 
Gemiddeld komen er jaarlijks 3.000 tot 3.500 gasten, goed 
voor circa 12.000 overnachtingen per jaar. de grootste groep 
wordt gevormd door duitse kinderkampen.
‘de groepsaccommodatie heeft ons er vorig jaar financi-
eel gezien doorheen gesleept. Het brengt momenteel meer 
voldoening dan de melkveehouderij’, zegt anne de Jong. 
Hij voelt zich benadeeld door het fosfaatbeleid. en dat 
steekt.
Zoon Johan wil zich in de toekomst alleen op de melkvee-
houderij richten. ‘Ik wil het melkveebedrijf op een niveau 
hebben waar ik van kan leven. daar heb ik dan mijn handen 
wel vol aan.’ de groepsaccommodatie laat hij graag aan zijn 
ouders en jongere broer over.


