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Collectief Súdwestkust actief op Facebook
Sinds kort heeft het Collectief Súdwestkust een Facebookpagina. Via Facebook

willen we de inwoners van ons werkgebied kennis laten maken met agrarisch

natuurbeheer.  Klik hier om de Facebookpagina te volgen.

Voorlopige resultaten
weidevogelseizoen 2020
Het weidevogelseizoen 2020 was

een seizoen met veel extremen:

natte winter, schrale oostenwind en

vooral hele droge maanden april,

mei en juni en alle soorten

predatoren. Ondanks de extra

maatregelen van onze beheerders

hadden de weidevogels het moeilijk.

Door de droogte was het voor de

vogels lastig foerageren en vaak

werd de strijd met de predatoren

verloren. Lees het hele artikel op

onze website.



Brandbrief over extreme predatiedruk
Naar aanleiding van de voorlopige resultaten weidevogelseizoen in de

Súdwestkust (lees het artikel op de site) vind het Collectief Súdwestkust het

noodzakelijk de noodklok te luiden betreffende de extreme predatiedruk en het

negatieve effect daarvan op de weidevogelpopulatie. De brandbrief is verstuurd

naar de Provincie Fryslân en de gemeente Sudwest Fryslân. Lees meer op

onze site.

Weinig overtredingen bij controle NVWA en schouwcommissie

De afgelopen weken zijn er diverse controles geweest door de NVWA en door

onze eigen schouwcommissie. Waar er de voorgaande jaren nog veel

overtredingen werden geconstateerd viel dat dit jaar mee. De overtredingen die

zijn geconstateerd zijn grotendeels te wijten aan onwetendheid. Als collectief

zijn we verplicht te sanctioneren in die gevallen dat het beheer niet naar

behoren uitgevoerd wordt. Bij kleine overtredingen, die nog herstelbaar zijn,

wordt soms nog een waarschuwing gegeven, maar zal bij een herhaalde

overtreding ook een sanctie volgen. Het is niet alleen dat het collectief MOET

sanctioneren, maar zowel het bestuur als wel de meeste beheerders willen het

ook. Het gaat om veel overheidsgeld waar we verantwoord mee om dienen te

gaan. Tevens kan het voorkomen dat er een extra schouw plaats vindt op een

beheereenheid waar de NVWA ook geweest is. De NVWA wordt ook

gecontroleerd of ze hun werk wel goed doen. Deze schouw wordt door de Audit

Dienst Rijk (ADR) uitgevoerd.

Bijzondere waarneming in de Sudermar: een visotter
Op de wildcamera in de Sudermar bij Stavoren is een Visotter waargenomen

door onze gebiedscoördinator Joke Heida. Dit is zeker bijzonder, omdat de

visotter in 1988 was uitgestorven in Nederland. In 2002 zijn de eerste visotters

uitgezet in Nederland, inmiddels leven er weer 185 visotters.



Campagne Poes in de mand

heeft effect!

Er zijn ’s nachts minder katten in het

land en dat is goed nieuws voor de

kuikens van weidevogels, zegt Age

de Jong van de Bond Friese

Vogelwachten (BFVW). Lees hier het

complete persbericht over de

effecten.

Check je

beheersovereenkomst in

Scan-office!

Alle beheerders kunnen hun eigen

overeenkomsten zelf checken en

bekijken in mijnboerennatuur.nl. Lukt

dit niet of heb je geen

inloggegevens, neem dan contact op

met Jeroen de Vries.

IT HEIDENSKIP IN VOGELVLUCHT

bekijk de prachtige dronefilmpjes van It Heidenskip Fûgelgebiet

IDEE OM DE BIODIVERSITEIT TE VERBETEREN IN FRYSÂN?

de Provinvie Fryslân stelt € 24.000 beschikbaar!

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 het

formulier dat op onze site staat.

Rondleiding in de Samenvoeging



Onze coördinator Age Flapper heeft voor een aantal belangstellenden een

rondleiding georganiseerd door het mozaïek De Samenvoeging. In dit gebied

werken It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, boeren, nazorgers en jagers samen

aan het agrarisch natuurbeheer. Hieronder enkele prachtige foto's van het

gebied. Kijk voor meer foto's van de Samenvoeging op onze site.
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