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Algemene Ledenvergadering Collectief Súdwestkust in najaar
De Algemene Ledenvergadering van het Collectief Súdwestkust gaat niet door
in het voorjaar. Dit vanwege de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding
van de coronacrisis. Op de agenda van de ALV stond de verantwoording over
het jaar 2019. Volgens onze statuten moet het bestuur verantwoording
afleggen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (artikel 16 lid 2). Als
bestuur stellen wij voor om de ALV in het najaar 2020 te organiseren en dan de
jaarstukken 2019 met alle leden te bespreken. Zodra de maatregelen het
toelaten, gaan we een datum plannen voor de ALV.
Alvast bedankt voor je begrip. Blijf gezond en werk verstandig.
Bestuur Collectief Súdwestkust

Wijzigingen aanleveren voor het Natuurbeheerplan 2021
De provincie Fryslân heeft het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 zes weken ter
inzage liggen. In dit plan geeft de provincie aan voor welke gebieden in Fryslân
subsidie kan worden aangevraagd. In het plan staan ook de voorwaarden die
aan de subsidie vastzitten. De subsidie is voor beheer van natuur, agrarische
natuur- en landschapselementen. Voor de aangewezen gebieden is
aangegeven wat de natuurambitie is en welk beheertype daarbij hoort. Op de
website van de provincie geeft een digitale kaart een goede indicatie over de
subsidiemogelijkheden. In het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kun je hier
meer over lezen. Het Natuurbeheerplan ligt tot 31 mei 2020 ter inzage.
Wijzigingen Zienswijze kan je indienen via de formulier op de site van de
provincie. Beide documenten staan ook op de site van de Súdwestkust.

1 april: rust = rust
Vanaf 1 april zijn de beheergebieden
verboden terrein, in verband met het
broedseizoen. Graag benadrukken
we nog eens dat rust, ook echt rust
betekent. In principe worden hierin
géén uitzonderingen gemaakt voor
partijen die toch 'even' in het veld
moeten of willen zijn. Afhankelijk van
het type beheer loopt de rustperiode
tot 1, 8, 15 of 22 juni, of 1 juli.
We verzoeken je als beheerder
hierop alert te zijn, zodat we
weidevogels optimaal de kans geven
zich voort te planten en hun jongen
groot te brengen.

Let op: dit geldt ook voor de taxateurs voor ganzenschade. Zij mogen wel
per voet het land in, maar niet met een vervoermiddel.

Onze projectleider Jeroen de Vries werkt mee aan de Campagne
'Poes in de mand, kuikens in het land'.

Campagne Poes in de mand
Alle Friese natuurorganisaties en de
collectieven doen samen de oproep:
Poes in de mand! De campagne
roept kattenbezitters op om
gedurende het weidevogelseizoen van half april tot en met juni - hun
huisdier 's nachts binnen te houden.
Lees meer over deze campagne op
onze website of op poesindemand.nl

Tips & tricks om predatie te voorkomen
Predatoren zoals de vos, marterachtigen, dassen, maar ook roofvogels zijn
natuurlijke vijanden van weidevogels. Ze roven al in een vroeg stadium eieren
uit nesten, of vreten jonge kuikens. Dus nemen jagers drastische maatregelen.
Maar... iedere beheerder, of landeigenaar kan met vaak eenvoudige
aanpassingen al een groot verschil maken. Lees hier hoe je dat doet.

Mogelijk controles op de NVWA door de ADR
De Auditdienst Rijk (ADR) is een onderdeel van het ministerie van Financiën en de
certificerende instantie voor de EU-landbouwfondsen. Op grond hiervan is de ADR
belast met de accountantscontrole van de jaardeclaratie die de RVO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland) voor het Europees Landbouw Fonds voor
Plattelandsontwikkeling indient bij de Europese Commissie.
Voor deze controle gaat een externe auditdienst de controles van de NVWA
herbeoordelen. Het kan zijn, dat deze controles ook in ons gebied gaan
plaatsvinden. Voordat de ADR gaat controleren, nemen ze eerst contact op met de
beheerder. In mei wordt gestart met deze controles.

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. Gebruik hiervoor onderstaand
formulier.
download Formulier Adequaat Gebruik

Zorg ervoor dat de stalkaart
(stippenkaart) aanwezig is op
je bedrijf
Een reminder voor een ieder die met
ANLb mee doet. De stippenkaart is
nodig om tijdens het broedseizoen
de nesten en/of broedparen op kaart
aan te geven. Dit doe je samen met
je nazorger en/of mozaïekregisseur.

Het is wenselijk dat de kaart op een toegankelijke plek wordt geplaatst zodat de
nazorger, jezelf, de medewerker, loonwerker maar ook de schouwcontroleur het
gemakkelijk kan checken. De kaart mag een papieren of digitale versie zijn. Via
je nazorger kan je de inloggegevens ontvangen van de vogelwacht.

Bescherm weidevogel tegen
de droogte
Ondanks dat we de laatste dagen
weer een beetje regen hebben
gehad, is het veld nog steeds
behoorlijk droog. De weidevogels
kunnen door de droogte weinig
voedsel vinden. Ook de eerste
kuikens hebben het hierdoor erg
moeilijk. De weidevogels zoeken nu
echt de plasdrassen op.
Daarom doen we een verzoek aan de boeren om extra water op het land te
pompen, de plasdras goed nat te houden en het slootpeil wat hoger te houden.

Beheerders druk aan het werk voor vernatting
Door de droogte van de afgelopen weken was het nodig om met behulp van
extra pompen of hevels het land nat te houden. Ook de oude tjasker in It
Heidenskip wordt ingezet.
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