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Nestbescherming
De eerste weidevogels zijn na de

winter alweer in ons land

gesignaleerd. In deze periode

starten ook de werkzaamheden in

het land. Vanaf eind maart kunnen

Grutto’s al een nest hebben, wees

daarom alert hierop.  Mochten er op

een perceel (waarop geen beheer

ligt) werkzaamheden staan gepland

een aanzienlijk aantal weidevogels

zitten dan kunt u last minute beheer

aanvragen. Neem hiervoor contact

op met de gebiedscoördinator. 

Wil je toch de werkzaamheden uitvoeren vraag dan de nazorger of

mozaïekregisseur de nesten te markeren. Mocht je het perceel gaan beweiden

vraag dan of er nestbeschermers kunnen worden geplaatst.



Heeft weidegang een positief effect op weidevogels?
Beweiding kan een belangrijke positieve bijdrage leveren voor weidevogels:

door beweiding ontstaan er verschillende groeitrappen en grashoogtes tussen

verschillende percelen. Bovendien gebruiken kievit en grutto gezinnen graag

beweide percelen: door de lage vegetatie op begraasd grasland kunnen

kuikens zich makkelijk door het weiland bewegen, terwijl de mestbossen goede

dekkingsmogelijkheden bieden tegen predatie. Niet onbelangrijk is dat

koeienvlaaien een broedplaats vormen voor wormen, vliegen en kevers,

belangrijke voeding voor de weidevogels en hun kuikens. Binnen het project

'Vogels en Voorspoed' wordt getest welke van beweidingsmaatregelen een

meerwaarde hebben voor het bedrijf en voor weidevogels. Lees meer over dit

project op onze site. 

Vacature algemeen
bestuurslid
In verband met de versterking van

het bestuur zoeken wij een extra

bestuurslid. We willen graag een

goede geografische verdeling van

afgevaardigden in het bestuur. 

Daarom zoeken wij bij voorkeur een

kandidaat uit de omgeving Makkum-

Tjerkwerd. Bekijk de volledige

omschrijving van de vacature online.



Noteer alvast in je agenda:

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 1 APRIL 2020
Kom en denk mee aan de over de toekomst van ons collectief en het

agrarisch natuurbeheer in het algemeen. De bijeenkomst wordt gehouden
op woensdagavond 1 april in de Klameare te Workum. Een persoonlijke

uitnodiging met agenda volgt nog.

Telling Argusvlinder

De Vlinderstichting organiseert in

opdracht van de Provincie Fryslân

een Argustelling. De argusvlinder is

door de provincie gekozen als

provinciale doelsoort in het ANLb.

Een extra doelsoort dus boven op de

landelijke lijst. De provincie wil graag

in beeld krijgen hoe het met deze

soort gaat.

Op termijn is het doel van de monitoring dat er vergeleken kan worden tussen

beheerd en onbeheerd gebied. De Vlinderstichting heeft ons collectief

benaderd om mee te werken aan tellingen van de Argusvlinder in ons

werkgebied. De Argustelling vindt plaats in de periode tussen mei en

september, in deze periode zijn er 5 tellingen.

Voortgangsrapportage 2019
Het ANLb beheerjaar 2019 is geëvalueerd met de Provincie Fryslân. De

provincie is  tevreden met onze werkzaamheden binnen het Collectief

Súdwestkust. Voor  het beheerjaar 2020 gaan we met dezelfde werkwijze

verder. Het huidige ANLb loopt door tot en met 2021, maar wordt wellicht met

een jaar verlengd om aansluiting te vinden bij het nieuwe GLB. Het

Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt per 2021 vernieuwd, check

regelmatig de website toekomstglb.nl.



Hoog water

De vele regen van de afgelopen weken heeft een positief effect op de

plasdrassen en het hoge waterpeil. Voor de weidevogels is het erg gunstig om

dit hoge water nog een tijdje zo vast te houden. Hieronder twee foto's uit het

werkgebied Súdwestkust.
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