
Vogels zijn voor veel natuurgebieden de belangrijkste blikvanger. Ze zijn
aantrekkelijk, maar ook lastig: zelden laten ze zich rustig bekijken, vaak vang je

niet meer dan een glimp op. Hét middel om vogels te benaderen is het op een
strategische plek neerzetten van een observatiehut.

VOGELOBSERVATIEPOSTEN
OP NOORDERBREEDTE

Leo Stockmann, Henk van den Brink

VOGELOBSERVATIEHUTTEN ZIJN IN ONS LAND
een vrij nieuw verschijnsel. Ook in Noord-
Nederland zijn er de laatste jaren verschillen-
de verrezen, en in de nabije toekomst zullen
er nog meer bij komen. Dat was voor de au-
teurs reden om eens op onderzoek uit te
gaan. Waar staan de hutten, hoe zien ze er uit
en wat valt er te beleven? In maart 1989 be-
zochten we alle hutten in Groningen, Fries-
land en Drente en spraken we met de beheer-
ders.
In totaal zijn op Noorderbreedte tien hutten
aanwezig. Daarnaast zijn er nog een zolder-
ruimte, twee torens en een wand. Het toren-
tje bij het Leekstermeer is echter niet neerge-
zet om specifiek vogels te bekijken en ligt ook
op een rekreatief punt (surfers). Het uitzicht
over het meer en de oeverlanden is echter wel
fraai.
Per provincie komen we dan op drie hutten
en een wand in Groningen, drie hutten en
een toren in de Lauwersmeer (voor het ge-
mak maar even apart genomen), drie hutten
en een zolderruimte in Friesland en een hut
in Drente. Alle hutten en de wand in Gronin-
gen zijn eigendom van Staatsbosbeheer
(SBB). Alle hutten en de toren in de Lauwers-
meer zijn eigendom van Rijkswaterstaat

Ligging vogelobseruatwposten

(RWS). In Friesland bezit It Fryske Gea twee
hutten en de zolderruimte (in een bedrijfsge-
bouw) en bezit Staatsbosbeheer een hut. Na-
tuurmonumenten is eigenaar van de hut in
Drente. Opvallend is dat de natuurbeheren-
de instanties 'Het Groninger Landschap' en
'Het Drentse Landschap' geen voorziening
bezitten. Wel hebben ook deze instanties
ideeën over plaatsing. Zo heeft 'Het Drentse
Landschap' het oog laten vallen op het vroe-
gere vloeiveldenkomplex bij Oranje en 'Het
Groninger Landschap' denkt aan een hut op
een ponton aan de kwelderrand bij Nieuwe
Statenzijl. Ook It Fryske Gea, Natuurmonu-
menten, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat
(afdeling Lauwerszee) hebben nog andere lo-
katies op het oog.
Nagenoeg alle observatieposten zijn pas de
laatste jaren gebouwd. Alleen de hut bij het
Zwin is wat ouder. Het besef bij de natuurbe-
herende instanties dat het best mogelijk is het
publiek op deze manier van zeer dichtbij ken-
nis te laten maken met de natuur is nog vrij
pril. Tot voor kort was men vooral geneigd
zeer omzichtig met de kwetsbare terreinen
om te gaan en elke inbreuk — waaronder be-
zoek door mensen — tegen te gaan. Steeds
meer komt men tot inzicht dat natuurbe-
scherming gemeenschapsgeld kost en dat
mensen dan ook van die natuur moeten kun-
nen genieten. Vogelobservatiehutten bieden
de mogelijkheid iets van de natuur te laten
zien zonder dat deze schade lijdt. Op die ma-
nier wordt tevens meer begrip gekweekt voor
natuurbescherming. In Engeland, waar na-
tuurterreinen in partikuliere handen zijn, is
het op deze manier openstellen van terreinen
al veel langer gebruik. Het is daar ook vrij ge-
woon te betalen voor toegang tot natuurge-
bieden, plaatselijk is het zelfs 'big business'.
Een groot aantal gebieden is voorzien van

Hut bij het Schildmeer (na. 2)

Observatietoren, Ballastplaatbos (no. 7)

hutten, vaak zelfs meerdere per terrein, va-
riërend van eenvoudige bouwsels tot luxe on-
derkomens met panoramaruiten.
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Hut bij de molenplas (no. 6)

Observatiewand bij de Tjamme (no. 3)

Hut m de Alde Feanen (no 10)
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Pad over de Kooiwaardmet de observatiehut (no. 12)

Een voorziening (hut, toren, wand) bouwen
kost geld, evenals de zorg voor de infrastruk-
tuur (aanleg van toegangspad, parkeerplaats
en dergelijke). Het geheel te Piaam heeft
ƒ 100.000,— gekost; 50 procent van de kos-
ten is betaald door de EG, 50 procent door It
Fryske Gea. Het geheel te Eernewoude kostte
It Fryske Gea ƒ 10.000, — . Daarbij is ook in-
begrepen het uitgraven van het kleine petgat.
Het geheel bij het Hondshalstermeer kostte
Staatsbosbeheer ƒ15.000 a ƒ20.000,-,
evenals het geheel bij het Schildmeer. Het
Drentse Landschap probeert voor haar te
bouwen voorziening geld los te krijgen bij de
EG. Het Groninger Landschap — weinig do-
nateurs en erg matig gefinancierd door de
provincie — zegt zelf geen geld op tafel te

*j kunnen leggen voor de bouw van een hut en
zelfs niet voor regelmatig onderhoud.

Wat is er te zien?

Bijna alle hutten en andere observatieposten
staan bij water. Van de 14 posten op Noor-
derbreedte zijn er maar twee waar dat niet
voor geldt: de oeverzwaluwenhut en Lau-
wersoogbos. Deze eenzijdige voorkeur is niet
zo verwonderlijk, want water (als natuurge-
bied) biedt enkele belangrijke voordelen. Be-
paalde delen van het jaar zijn er vaak grote
aantallen vogels van bepaalde soorten te zien,
en er zijn bijna altijd, in elk seizoen, wel wat
vogels aanwezig. Verder gaat het vaak om
terreinen waar je niet in kunt of niet in mag
omdat het gebied geen betreding verdraagt.
Een observatiehut is dan de enige mogelijk-
heid om iets van de vogels te zien.
Gevolg is wel dat slechts een tamelijk klein
deel van de (Noord-)Nederlandse vogelbe-
volking regelmatig vanuit de hutten gezien
kan worden. Eenden vormen de best verte-
genwoordigde soortgroep. Tijdens onze be-
zoeken waren smienten vaak het talrijkst,
soms in grote aantallen (honderden tot dui-
zenden), zoals bij Giekerk en het Zwin. Ver-
der waren vaak slobeenden, wintertalingen
en pijlstaarten te zien. Ganzen kan men al-
leen bij Giekerk — voornamelijk kolganzen
— en mogelijk vanuit het torentje bij het
Leekstermeer in grote aantallen zien. De
meeste kansen op steltlopers bieden de Tjam-
me, Ballastplaatbos, Rijperkerksterpolder en
Davidsplassen. Bij hutten met uitzicht op riet-
zones bestaat een kansje om moerasvogels als
waterral en roerdomp te zien. Meer dan een
kansje is het niet, omdat deze vogels nogal
verborgen leven. Langsvliegende roofvogels,

voornamelijk kiekendieven, zijn vanuit de
meeste hutten af en toe te zien. Bosvogels,
weidevogels en andere kategorieën zijn
hooguit als toevallig 'bijprodukt' aanwezig.
Niet alle hutten voldoen aan de basisvoor-
waarde dat er veel vogels te zien zijn. Bij Bal-
lastplaatbos (molenplas), Lauwersoogbos en
Alde Feanen zijn zelfs weinig vogels te zien.
De waarneemafstand is vaak nog vrij groot.
Vooral bij de toren in de Lauwersmeer zijn de
vogels ver weg, zodanig zelfs dat een tele-
skoop onmisbaar is. Ook bij de andere posten
kunnen de vogels vrij ver weg zitten. Een ver-
rekijker is in elk geval nodig.
Bij vrijwel alle posten is een bezoek in voor- of
najaar het meest lonend. Bij sommige kun-
nen er ook 's winters veel vogels zijn, behalve
bij ijsbedekking. De zomer is haast overal het
minst interessante seizoen. Een uitzondering
is de oeverzwaluwenwand, die men alleen tij-
dens het broedseizoen van de oeverzwalu-
wen, mei tot augustus, moet bezoeken.

De lokaties van de bestaande hutten zijn dus
niet altijd optimaal gekozen. Daarnaast zijn
naar ons idee nog veel andere mogelijke loka-
tiekeuzes onbenut. (Voormalige) vloeivelden
bijvoorbeeld vormen prima plekken om stelt-
lopers te bekijken; er zijn plannen voor hut-
ten op zulke plekken (SBB heeft bijvoorbeeld
de Veenhuizerstukken bij Stadskanaal op het
oog). Maar er valt ook te denken aan 'hoog-
watervluchtplaatsen', plaatsen aan de wad-
denkust waar vogels tijdens hoogwater mas-
saal bijeen komen. Broedkolonies bieden ook
perspektieven, zie het voorbeeld van de oe-
verzwaluwen. Daarbij kan gedacht worden
aan kolonies van meeuwen en sterns, maar
ook aan roeken- en reigerkolonies. Daarvoor
zouden hutten in (stevige) bomen gebouwd
moeten worden, iets wat niet onmogelijk is:
er bestaan voorbeelden van in Engeland.
Tenslotte moet het toch ook mogelijk zijn bij
een ganzenpleisterplaats iets moois te maken.
Voldoende mogelijkheden om, bij een toene-
mende vraag, voor een gevarieerder aanbod
te zorgen.

Bezoekers

De observatieposten zijn er voor iedereen,
dus zowel voor de echte vogelaar als voor de
'gewone' rekreant. De meeste posten zijn
voor beide interessant. In de Lauwersmeer is
heel expliciet voor de rekreant gekozen: voor
vogelaars valt bij de hutten erg weinig te bele-
ven. Er zijn veel betere lokaties denkbaar,
waar overigens ook niet-vogelaars een beter
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idee van de vogelrijkdom van het gebied zou-
den krijgen.
Öbservatieposten hebben ook een 'edukatie-
ve' doelstelling: bezoekers zouden meer be-
langstelling en begrip voor de natuurbe-
scherming) krijgen. De mogelijkheden daar-
voor worden echter lang niet optimaal benut.
Zo zijn alleen in Alde Feanen, Kooiwaard,
Het Zwin en Davidsplassen platen met vogel-
afbeeldingen aanwezig. Een logboek is er al-
leen in de laatste drie. In verschillende hutten
zijn deze voorzieningen er overigens wel ge-
weest, maar zijn ze vernield of gestolen.
Sommige bezoekers vormen een groot pro-
bleem. Zo heeft SBB nare ervaringen opge-
daan met de hut bij het Hondshalstermeer.
Daar zijn regelmatig vernielingen aangericht
en zelfs brandjes gesticht. Dat was voor SBB
mede aanleiding om op eenvoudiger voorzie-
ningen over te gaan waar weinig meer aan te
vernielen valt: een hut zonder deur en luiken
(2) en een wand. Het gaat wel ten koste van
het komfort van de goedwillende bezoeker.
Het streven naar een meer publieksvriende-
lijke benadering enerzijds en de angst voor
vandalisme anderzijds plaatst de beheerders
voor een moeilijk dilemma. Misschien is dat
ook een verklaring voor het opvallende gege-
ven dat alleen de hut bij Piaam vanaf de weg is
aangeduid. De andere posten moeten blijk-
baar bekendheid krijgen via mond-tot-mond
reklame.

In het kader van de edukatie is ook het vrijwel
ontbreken van informatie over het gebied
vreemd. Alleen bij de Tjamme (bij de pick-
nicktafel) en bij het Hondshalstermeer (bij de
parkeerplaats) wordt de bezoeker wegwijs ge-
maakt over het ontstaan en de aard van het
terrein.

In bepaalde gevallen wordt met het plaatsen
van een hut ook beoogd een sturend effekt te
verkrijgen op het terreinbezoek. De hut
werkt voor de bezoekers als een soort mag-
neet. Terreinbezoek wordt zo gekoncen-
treerd op een bepaalde plek, zodanig dat het
voor de vogels geen verstoring oplevert. Dat
dit inderdaad op die manier kan werken is de
ervaring met de hutten bij het Hondshalster-
meer en de Davidsplassen, en wordt ook ver-
wacht van de hut bij Piaam. De doorsnee be-
zoeker zal volgens ons best genieten van de
natuur en de vogels vanuit de hutten. Soms
zijn de waarnemingen sensationeel als we de
logboeken mogen geloven: slavink, zebra-
vink, beo, ijsbeer en walvis zijn al eens geno-
teerd.

Konstruktie en voorzieningen

Alle vogelobservatieposten zijn uit hout op-
gebouwd. Sommige hutten zijn rondom ge-
sloten, evenals uiteraard de zolderruimte.
Andere hutten hebben een (half) open ach-

Hut bij het Zwin (no. 13)

Hut bij de Davidsplassen (no. 14)

terkant. Zeker wanneer er geen inloop is via
bijvoorbeeld een rietmatten gang kan een
(half) open achterzijde het verblijf onaange-
naam maken bij koud en winderig weer. En-
kele hutten zijn (deels) met riet bedekt. Soms
zijn voor het dak golfplaten gebruikt. Volle-
dig open zijn de torens en de wand geeft al-
leen beschutting als de wind van voren komt.
Over regen praten we maar niet.
Ook de positie ten opzichte van het zonlicht is
belangrijk. Tegenlicht moet zoveel mogelijk
vermeden worden. Dat kan het beste door de
kijkopeningen op het noorden/noordoosten
te maken. Kijkopeningen op het zuiden/zuid-
westen leveren een groot deel van de dag te-
genlicht op.
Voor de hut bij de Davidsplassen is tegenlicht
in de ochtend een veel gehoorde klacht. De
middag/avond is hier de beste tijd. Natuurlijk
is optimale plaatsing tov. het zonlicht niet al-
tijd mogelijk, omdat ook andere faktoren zo-
als bereikbaarheid en inpasbaarheid in het
landschap een rol spelen. Een andere manier
om het probleem te omzeilen is kijkspleten
naar meerdere zijden maken. De hut bij
Piaam is daarvan een mooi voorbeeld. Voor-
waarde is dan wel dat aan alle zijden iets te
zien is! Er kunnen ook meerdere hutten per
gebied geplaatst worden, waarbij vanuit elke
hut een andere richting op gekeken wordt.
De hutten zijn er in allerlei vorm en maat. Die
in de Lauwersmeer zijn enigszins verbouwde
en aangepaste voormalige wachthuisjes van
de pier te Schiermonnikoog. Er zijn hutten
zonder zitplaatsen. Ook de uitkijktorens heb-
ben geen zitplaatsen. Waar wel zitplaatsen
zijn varieert het aantal plaatsen van vijf tot
twintig. De zolderruimte heeft vier zitplaat-
sen. Ook de vertikale kijkspleetwijdte ver-
schilt nogal per hut, van negen cm tot vijfen-
twintig cm. Kijkspleten voor zittende en
staande mensen zijn er in de Davidsplassen.
In het Hondshalstermeer zijn de spleten iets
te laag aangebracht, maar dat kan ook als een
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Lokatie

Hondshalstermeer,
Nieuwolda

Schüdmeer, Hellum-
Schiidwolde

De Tjamme, Beerta-
Finsterwolde

Leekstermeer, Lettel-
bert

Ballastplaatbos,
Oeverzwaluwenwand

Ballastplaatbos,
Molenplas

Ballastplaatbos,
Zuidwest punt

Lauwersoogbos

Lauwersoog, Kwel plas

Konstruktie

Hut op palen,
vloer op
1,75 m.

Hut op palen
vloer op 2,5 m.

Wand

Toren, plateau
op 2,5 m

Hut

Hut

Toren, plateaus
op 3,5 en 7,5 m

Hut

Hut

Eigenaar en
oouwjaar

SBB, 1985

SBB.1986

SBB, 1988

Gemeente
Leek, 1979

RWS, 1987

RWS, 1987

RWS, 1988

RWS, 1988

RWS, 1986

Biotoop

Meer pius eilandjes,
smalle rietkraag

Kleine plas, riet-
moeras. Gras-

land (vogel-
reservaat)

Plas, pitrus-
moeras

Meer,
brede rietkragen

Steile zandwal

Kleine plas plus
eilandjes,

schelpoevers
Begraasd gras- en
netland, ondiepe
oevers, eilandjes

Grasland plus rietei-
landjes, duindoorn-

struweel (geen water)

Kleine plas in riet-
moeras

Aantal
zit-

plaat-
sen

12

10

16

Geen

5

Geen

Geen

6

Geen

Vogel-
soorten

Eenden,
steltlopers,
kiekendief

Eenden,
moerasvogels,

kiekendief,
weidevogels

Eenden,
steltlopers

Eenden,
moerasvogels

(ganzen)

Oever-
zwaluwen

Steltlopers
(eenden)

Eenden,
ganzen,

steltlopers,
roofvogels

Geen speci-
fieke groepen,

Torenvaik
(nestkast)

Eenden,
steltlopers,

moerasvogels

Dek-
king bij

nade-
ring obser-

vatie-
post

Goed

Matig

Geen

n.v.t.

Goed

Matig

Goed

Goed

Goed

Te lopen
afstand

(m)

300

50

25

1000

500

500

2000

500

500

Openstelling

Gehelejaar

Gehelejaar

Gehelejaar

Gehelejaar,
toren niet
specifiek

bedoeld voor
vogelobserva-

ties

Gehelejaar,
houdt rekening

met broedsei-
zoen

Gehelejaar

Gehelejaar

Gehelejaar

Gehelejaar

a Kijkspleet
wijdte in m.

(verticaal)
b Luiken

c plank voor
armsteun

a ï 3
bja
c j a

a 2 0
b nee

c ja

a 10
b nee
c nee

n.v.t.

a 2 0
b nee

c j a

a 14
b nee

c ja
n.v.t.

a 15
b nee

c j a

a I2
b nee

c j a

Bijzonder-
heden

Lichtdoor-
latende

dakplaat

Kijk-
spleten
op drie
hoogtes

Fries- 10 Alde Feanen, Eerne-
land woude

Hut op palen, It Fryske gea, Klein petgat plus
vloer op 1 m 1988 eilandje temidden van

verruied rietland

11 Rij per kerkster polder Zolderruimte, It Fryske gea, Van I nov tot I april
(It t) G i k k loer 10 1984 odergelopen polder

j p p
(It set), Giekerk

12 Kooiwaard, Piaair

13 Het Zwin, Balk (Ha-
rich)-Elahuizen

vloer op 10 m
gea,
1984

p
ndergelopen polder

Hut It Fryske gea. Geul plus oeverlanden
1988 {riet, struweel)

SBB, 1981 Meer plus rietkragen

20

Eenden,
kiekendief

Eenden,
ganzen,

steltlopers,
kiekendief

Eenden,
ganzen,

steltlopers,
moeras vogels,

kiekendief
8 Eenden,

rnoerasvogels,
kiekendief

500 Van 15-7 tot
15-3

25 Gehelejaar op
arspraaK

05103-2540

500 Gehelejaar

500 Van 15-7 tot
15-3

dakraampjes

a 16 Plexiglas
bja kV
c ja spleetlui-

ken, vogel-
platen

a 25 Logboek,
bja vogel-
cja platen,

prullemand

a 9 Kijk-
bjaspleetluiken
cja dienen als

handsteun,
logboek,

vogelplaten
huis-

houdelijk
reglement

Dren- 14 Davidsplassen, Dwinge- Hut op palen,
te loo vloer op 1 m

Ven plus oevers
(pijpestrootje)

Eenden, Goed
ganzen,

steltlopers,
moerasvogels,

kiekendief

1000 Gehelejaar a 20 Rubber
bja vloermat,
cja kijkspleten

voor
zittenden en

s taanden,
logboek,

vogelplaten,
prullemand

Vogelobservatieposten op noorderbreedte
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meevaller opgevat worden voor wat kleinere
personen. De wand heeft kijkspleten op drie
verschillende hoogtes. Soms zijn er open te
klappen luiken voor de kijkspleten aanwezig,
waarvan alleen die van het Hondshalster-
meer naar buiten open gaan, de rest gaat
naar binnen open. De konstruktie met de
touwtjes is echter zwak. De luiken van de Al-
de Feanen zijn van plexiglas. Waar geen lui-
ken voor de kijkspleten zijn aangebracht is
dat met opzet gebeurd om de mogelijkheid
van vernieling tegen te gaan.
Extra voorzieningen zijn niet overal aanwe-
zig. Vogelplaten troffen we aan in 4 hutten,
een logboek in drie en een prullemand in
twee hutten. In Lauwersoog stond een vast-
geketend voetenbankje, te gebruiken door
kleinere personen, maar in deze hut ontbre-
ken zitplaatsen.
Een plank onder de kijkspleten ter onder-
steuning van de armen of om een kijker op te
leggen is in alle hutten present en ook op de
zolder, maar niet aan de kijkwand. Handig is
ook dat de opengeklapte luiken in het Zwin
gebruikt kunnen worden als handsteun.
Vanwege een stevige dwarsbalk aan het pla-
fond is het uitkijken geblazen bij het binnen-
stappen van de Alde Feanen en van de zol-
derruimte. Om het geluid in de hut te dem-

Rond rfe DiwidGpiaSKWi teven JPÜ vnge!& Voor
eistr lüopm wa»r m iwsd»wjels Hserkuntu

/ondPr ze ie vriroiorpri Zo is
W zien hoe ze twen voedsel zoeken rivalen
verjagen <fe /aren verzorgen ot d
voedse! brengen

Vergroot uw kans!
• Benader de hul zo stil

in de hul neen
• Korrinielburtenhetnddolaandetaiitenzjjde

natuurmonumenten

Bord bij nadering van hut de Davidsplassen (no. 14)

Bord bij nadering van hui bij KwelpUis (no.

pen ligt er op de vloer van de Davidsplassen
een rubber stalmat.

Bereikbaarheid

Het is natuurlijk van het grootste belang dat
een vogelobservatiepost zonder verstoring
voor de vogels benaderd moet worden. Een
gang van rietmatten, van gevlochten wilgete-
nen of een aarden wal kunnen dekking geven
naar de hut. Ook worden aan weerszijden
van de hut rietmatten of gevlochten wilgete-
nen gebruikt om verstoring tegen te gaan.
Toch is de dekking naar de vogelobservatie-
post (nog) niet overal even goed en ontbreekt
bij de wand. Verstoring in de naaste omge-
ving van de observatiepost (wandelaars e.d.)
kan optreden bij Schildmeer, vooral bij de
Tjamme, bij de molenplas (wordt verbeterd),
Rijperkerksterpolder en het Zwin. Een toe-
gangspad kan van geluiddempend materiaal
worden voorzien, bijvoorbeeld houtsnippers.
Sommige observatieposten liggen vlakbij een
parkeerplaats, de meeste niet. De loopaf-
stand varieert van driehonderd tot tweedui-
zend meter. Fietsers kunnen sommige obser-
vatieposten (veel) dichter benaderen dan au-
tomobilisten.
In enkele gevallen gaat de wandeling door
een aantrekkelijk stukje natuur, hoewel ook
best genoten kan worden van de opvallend
kunstmatig opgezette bebossing van de Lau-
wersmeer.
Moeilijk ter been zijnde mensen hebben nau-
welijks mogelijkheden de observatieposten te
bezoeken. Rolstoelrijders al helemaal niet. De
.loopafstand is meestal vrij lang en waar die
juist kort is moet geklommen worden. Soms
kan een pad drassig en glad zijn of moeten
obstakels in de vorm van smalle loopsteigers
worden genomen. Bij Kooiwaard moet eerst
een dijk overgestoken worden, de wandeling
naar de hut is wel erg fraai over een redelijk
verhard pad met twee bruggetjes.

Hoe kom ik er?

1 Provinciale weg Scheemda-Delfzijl,
doodlopende weg inslaan tegenover af-
slag Nieuwolda (vlak bij de brug). Weg-
getje uitrijden (P).

2 Lokale weg Slochteren-Siddeburen, op
grens Schildwolde/Hellum, Heerenhuis-
weg inslaan en weggetje uitrijden (P).

3 Aan de C. G. Wiegersweg tussen Finster-
wolde en Beerta, insteekhaventje langs de
weg of P bij picknickplaats.

4 Lokale weg Midwolde-Oostwold (Wester-
kwartier), bij Lettelbert richting dorps-
huis nemen (bij ANWB-paddestoel
22464), doorlopen langs vaartje (fietspad
Lettelbert-Leek).

5 t/m 9 Hutten en toren via speciale wan-
delroutes bereikbaar. Routekaartjes te
verkrijgen bij EXPOZEE te Lauwersoog.

10 Autosnelweg Leeuwarden-Drachten, af-
slag Eernewoude (Feantersdyk). Vlak
voor Eernewoude Kuierpad inlopen (on-
geveer tegenover Koaidyk). Alleen te be-
zoeken van 15-7 tot 15-3.

11 In Giekerk Kooiweg nemen (westeind
dorp). Doorrijden tot bedrijfsgebouw van
It Fryske Gea. Alleen te bezoeken op af-
spraak: 05103-2540.

12 Weggetje langs de dijk, op ongeveer één
kilometer ten zuiden van Piaam (P).

13 Halverwege de weg tussen Balk (Harich)
en Elahuizen. Toegang via dijkje langs
vaartje. Alleen te bezoeken van 15-7 tot
15-3.

14 Vanuit Dwingeloo richting camping
Noordster volgen. Definitieve afslag naar
de camping laten liggen en doorrijden tot
groot informatiebord. Verder lopen
(fietspad) richting west. •

Literatuur
Bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Vogels is een rapport uitgegeven over het bouwen van
observatiehutten en waarmee allemaal rekening
moet worden gehouden. Ook is er een bijlage bij met
bouwtekeningen en instrukties. Het rapport heet: Vo-
gels? . .. Bekijk het maar.', geschreven door Nico de
Haan. Uitgave 1983.

Vóór het schrijven van dit artikel is gesproken met de
heren Dijkstra en Hosper (It Fryske Gea), Ernst (Het
Drentse Landschap), Schuiling (Natuurmonumen-
ten), Sterkenburg (Het Groninger Landschap), Tim-
merman en Visser (Staatsbosbeheer) en De Vries
(Rijkswaterstaat, afd. Lauwerszee). Waarvoor dank.

P.S. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte
ons het bericht dat inmiddels ook in het Fochte-
loërveen een hut is gebouwd. 'Natuurmonumen-
ten' is de eigenaresse.
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