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Maatregelen Coronavirus
De landbouw is aangewezen als een sector van 'cruciale beroepen' in de
samenleving. Het werk op de boerderij én in het land gaat daarom door. De
ondersteuning vanuit het Collectief Súdwestkust voor het agrarisch
natuurbeheer gaat ook door. Wel hebben we een aantal maatregelen en
besluiten genomen:
De medewerkers van het bureau werken deels thuis en het kantoor is
gesloten voor bezoek.
We zijn wel bereikbaar via de mail en de telefoon.
De werkoverleggen en afspraken hebben we geannuleerd.
De Algemene Leden Vergadering van 1 april jl. is niet doorgegaan,
nieuwe datum volgt later.
Voor alle vergaderingen en afspraken plannen we voorlopig geen nieuwe
data, totdat we meer weten over de duur van de maatregelen van de
overheid.
Alvast bedankt voor je begrip.
Blijf gezond en werk verstandig.
Bestuur en medewerkers Collectief Súdwestkust

Oproep aan boeren: let goed op de nesten!
Veel werk gaat ondanks de coronacrisis gewoon door.
Gelukkig trekken de weidevogels zich niets aan van
deze crisis. Maar door deze omstandigheden zijn er
veel minder vrijwilligers actief in het veld dan anders.
Daarom willen we de beheerders oproepen om zelf
extra alert te zijn op de nesten en straks ook op de
kuikens. Lees de richtlijnen voor de
veldwerkzaamheden in het veld op onze website.

NVWA veldcontroles weer van start
Vanaf maandag 30 maart is de NVWA weer met hun veldcontroles aan het
werk gegaan. De controles waren korte tijd opgeschort vanwege de
coronacrisis. Inmiddels hebben ze een aangepaste werkwijze uitgewerkt, die
vooral te maken heeft met de manier van contact met de collectieven en de
beheerders. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zullen wij op de website
plaatsten.

1 april: rustperiode weidevogelgebieden
Per 1 april gaat de rustperiode in voor veel weidevogelpakkketten. In deze
periode mogen op de percelen geen landbouwkundige bewerkingen
plaatsvinden. Ook beweiding is niet toegestaan. Tevens zijn in deze periode
acties van de beheerder, nazorger, jager, schouwer/controleur in de betreffende
percelen beperk tot alleen het noodzakelijke. Op deze manier voorkomen we
verstoring van de weidevogels en mogelijke sporen voor predatie naar de
nesten.

Loonbedrijven maaien met
wildverdrijver
Vele loonbedrijven maaien in ons
gebied nu met een akoestische
wildverdrijver! Op basis van de
succesvolle pilot in 2019 heeft het
Collectief dit jaar alle loonbedrijven
benaderd voor de aanschaf van een
akoestische wildeverdrijver.
Meer weten of heb je ook belangstelling voor een wildverdrijver, ga dan naar de
site of neem contact op met Jeroen de Vries.

Kuikens in het land, poes in de mand!
Tijdens het kuikenseizoen horen poezen niet buiten. Uit een
zenderonderzoek van de RUG is gebleken dat katten s'nachts soms
kilometers afleggen in het veld. Over de schade die katten aanrichten is

maar weinig bekend. Waarschijnlijk is schade door verstoring het grootst.
Vanaf volgende week start de gezamenlijke campagne 'Kuikens in het
land, poes in de mand'. Een bewustwordingscampagne om kattenbezitters
te waarschuwen welke schade katten in de nacht kunnen aanrichten. Kijk
vanaf volgende week op poesindemand.nl

Jaarverslag Collectief
Súdwestkust 2019
Blader hier door het Jaarverslag
Collectief Súdwestkust 2019.

Ganzen: registratie en automatische taxatie
Wij willen je er graag nog een keer aan herinneren: zorg dat je bent
geregistreerd bij BIJ12. Zonder registratie en automatische taxatie ontvang je
geen vergoeding! Kijk voor uitgebreide informatie en handleidingen voor de
registratie op onze site.
Taxatie in coronacrisis
De taxaties gaan in principe gewoon door. De taxateur zal contact opnemen
om toch te kunnen taxeren in deze bijzondere situatie. De taxateur zal wel de
richtlijnen van het RIVM in acht nemen.

Let op: Ganzenschade tijdig zelf melden!
Na 1 april dienen ook in de foerageergebieden de ganzen verjaagd te worden
(uitgezonderd de rustgebieden tot 1 mei of 1 juni). Graag attenderen we je er
op dat grondgebruikers zelf verantwoordelijk zijn om te zorgen dat het formulier
Adequaat Gebruik tijdig bij BIJ12 aanwezig is.
Voor de goede orde: als de jachtgerechtigde ook verjaagd heeft met
ondersteunend afschot (dus het veld in is geweest) dan moet je jachthouder
deze acties óók invoeren in het Schaderegistratiesysteem (SRS).

Download brief BIJ12 voor grondgebruikers

Plasdrassen in het werkgebied Súdwestkust
De plasdrassen in ons werkgebied trekken veel weidevogels. Een aantal
voorbeelden van mooie aangelegde(greppel) plasdrassen in ons gebied. Meer
foto's staan op onze website.
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