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Er kwamen weer vele facetten aan de orde bij de 6-jaarlijkse kwaliteitstoets van de 

Oudemirdumerklif, tevens een goed moment om vast te stellen of de doelen in het 

beheerplan van 1997 gehaald zijn.  

Een gemengd gezelschap vanuit de beheereenheid, het hoofdkantoor van NM, It Fryske 

Gea, een vrijwilliger en een lid van de Ledencommissie bespraken en evalueerden een 

aantal hoofdonderwerpen, deels op basis van bevindingen in het veld. 

Het strand bij het Klif is niet toegankelijk, toch wordt hier soms om gevraagd. NM kan leven 

met een wandelpad boven het Klif, niet over het groene strand. Het moet dan wel i.s.m. 

andere eigenaren en passen in een groter plan. Uiteraard is het mogelijk om tijdens een 

excursie het Klif vanaf het strand te beleven. Hiervoor is echter weinig belangstelling. 

Het was goed te zien dat de oeverzwaluwwand dit jaar weer bewoond wordt. Dat is in vorige 

jaren anders geweest.  

 

Vooral de lagere delen van het groene strand lijken ruiger te worden, waarbij rietgras, pitrus 
en grote zeggen toenemen.  Het is een ontwikkeling die al jaren geleden begonnen is. Met 
gefaseerd maaibeheer (naast de beweiding met jongvee) is de afgelopen jaren geprobeerd 
de ruigte terug te dringen. Het afvoeren van het gemaaide gras in combinatie met mogelijk 
meer koeien lijken de enige middelen om de verruiging tegen te gaan. Er is teveel aanvoer 
van nutriënten vanuit het water bij hogere waterstanden. 
 
Er is sprake van een hoog percentage hoog struweel op de klifwand. Inschatting is dat het 
percentage struiken op de klifhelling ongeveer 40% bedraagt. Bijna nergens is er sprake van 
een kale wand. De struiken op de helling kunnen overgaan naar bos, een ongewenste 
situatie. Door middel van ingrijpend beheer en gerichte begrazing zal het struweel 
verminderd gaan worden. 
 



 
 
De drie kruiden- en faunarijke graslandpercelen bovenaan het klif worden in een bepaalde 
mate  extensief beheerd. Er mag alleen met droge strorijke stalmest worden bemest. 
Voor de percelen die grenzen aan de klifrand geldt dat de pachter, gerekend vanaf het raster 
dat bovenaan het klif staat, een mestvrije strook van drie meter in acht moet houden. Dit om 
uitspoeling van meststoffen naar de klifhelling zoveel mogelijk te voorkomen. 
Voor de percelen geldt een maaidatum van 15 juni, tenzij dit met ons anders is afgesproken. 
Doorgaans worden deze percelen twee keer gemaaid: een keer direct na 15 juni en een keer 
in de nazomer. 
Het grasland langs de toegangsweg naar de Hege Gerzen is nog behoorlijk productief en 

heeft geen grote variatie aan plantensoorten. Minder intensief gebruik in de toekomst is 

gewenst. 

Momenteel doen we nog weinig aan het beheer van de poelen. Twee van de vier poelen zijn 

voor de helft in beheer bij Natuurmonumenten; deze worden in de komende periode eerst zo 

gelaten. De andere twee poelen zullen in combinatie met ander beheer gedeeltelijk 

aangepakt worden. 



 

 

Er zijn een paar houtwallen waarvan één met een dassenburcht. Beheer is met name gericht 

op het voorkomen van bos. Bij het uitdunnen zal er rekening gehouden worden met de 

dassenburcht en ruimte voor de vogelkers zo veel als mogelijk vermijden. 

Met hulp van vrijwilligers is aan de oostkant van het toegangspad naar het uitzichtpunt een  
“tuunwal “ aangelegd. De plaggen die hiervoor nodig waren, zijn uit het naastgelegen 
weiland gehaald. Dit is een agrarisch intensief grasland: de plaggen waren dus tamelijk 
voedselrijk. Mogelijk mist onze tuunwal hierdoor de schrale zandvegetatie met soorten als 
grasklokje en zandblauwtje, die de Texelse tuunwallen kenmerkt. 
De zandige wal droogt in de zomer soms sterk uit. Dit maakt hem gevoelig voor erosie. Ook 
door de erin nestelende muizen worden de tuunwallen minder stabiel. 
Als er een vrijwilliger beschikbaar is, dan nu enige delen ophogen. Anders over enige jaren 
met aannemer groter oppakken. Zo mogelijk verschraalde zoden gebruiken. 
 
Vastgesteld werd dat de beheereenheid en de vrijwilligers goed werk verricht hebben. 
Hoewel er zeker verbeterpunten zijn, is dat de positieve uitkomst van de kwaliteitstoets. 
 
 

 

 

 


