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Onthulling Grutte Skries
In het land van Bote de Boer is een

grote Skries komen te staan. Met

deze Skries wil initiatiefnemer én

gebiedscoördinator Ronny Cuperus

de waardering over de inzet en

werkwijze van de beheerder Bote de

Boer uitspreken. De onthulling werd

verricht door Jezte Genee,

projectleider ANLb van de Provincie

Fryslân. Kijk voor meer foto's van de

onthulling op onze facebookpagina.

ALV en evaluatiebijeenkomsten beheerders
De Algemene Ledenvergadering en de

evaluatiebijeenkomsten met de beheerders,

mozaïekregisseurs, nazorgers, jagers en vrijwilligers

staan op de agenda voor het najaar. Voordat wij

definitieve data plannen, wachten wij de ontwikkelingen

en de maatregelen af rondom het coronavirus.



Slechtste jaar ooit voor de
grutto
2020 gaat de boeken in als het

slechtste broedseizoen tot nu toe

voor de grutto in weidevogelbolwerk

Friesland. Nog niet één op de tien

paartjes die aan een nest begonnen,

wisten een jong groot te krijgen. “In

de zeventien jaar dat we nu

onderzoek doen aan grutto’s hebben

we nog niet eerder zo’n slecht

resultaat gezien”, zegt Jos

Hooijmeijer, onderzoeker van de

Rijksuniversiteit Groningen. Lees het

hele nieuwsartikel van Vroege vogels

op onze website.

Friese vrijwilligersdag Natuur
op 5 september 2020
De jaarlijkse Friese vrijwilligersdag

Natuur heeft dit jaar vanwege de

corona een ander programma.

Online worden er 6 lezingen

uitgezonden. Daarnaast zijn er 20

excursies en veldworkshops in kleine

groepjes verspreid over de provincie.

Meer informatie over het programma

en aanmelden kan op de website

van Sovon. Let op: aanmelden kan

alleen vandaag nog!



Inrichten verbindingszone in It
Heidenskip
In het Heidenskip is het loonbedrijf

vorige week gestart met het

herprofileren van een perceel van

4,5 ha. Dit perceel willen we beter

inrichten en beheren zodat het voor

weidevogels als verbindingszone

kan dienen tussen It Far en een

verder op gelegen plas-dras.

Op beide locaties zijn nog relatief veel weidevogels aanwezig welke op deze

manier elkaar kunnen versterken. Op het perceel worden 8 greppels gemaakt

waardoor er 9 ekers ontstaan. De ekers moeten rond worden gelegd, zodat er

wat hoogteverschillen ontstaan en er water in de greppels kan worden gezet

door middel van een solarpomp. Het perceel wordt ingezaaid met een inheems

kruidenrijk mengsel en daarna één keer per jaar bemest met ruige mest.

Aanleg 3 km greppelplasdras in Idzegea
Binnen het project Rijke Weide Vogelfonds wordt in Idzegea greppelplasdras

aangelegd met een lengte van in totaal 3 km en 1 km sloottaluds. Deze taluds

worden ingezaaid met kruidenrijk grasmengsel. Doelstelling van het  Rijke



Weide Vogelfonds is om goede weidevogelgebieden duurzaam veilig te stellen

voor de toekomst.

Plasdras gunstig voor weidevogels?
Uit deze summiere studie uitgevoerd in de provincie Gelderland blijkt dat

plasdras werkt en dat het de weidevogelpopulatie een opkikker kan geven.

Belangrijk is wel dat het gerealiseerd wordt in kansrijke weidevogelgebieden

waar rondom de plasdras al maatregelen zijn zoals laat maaien en een goede

waterhuishouding voor weidevogels. Lees de uitkomst van het onderzoek op

onze website.

Maatschap Heida zet de bloemetjes buiten!
Langs De Morra (fietspad het Poelspaed) heeft Maatschap Heida uit Koudum

een prachtige berm ingezaaid met bloemen. Niet alleen genieten voor de

insecten, maar zeker ook voor alle fietsers langs dit pad! Kijk voor meer foto's

van deze prachtige blomen op onze facebookpagina.



Subsidieregeling biodiversiteit
Heb jij een goed idee om planten en dieren in Fryslân een handje te helpen?

Tot en met 30 september kan je subsidie aanvragen! Denk aan projecten als

het verbeteren van kwetsbare planten- en diersoorten in een gebied,

bodemonderzoek of het betrekken van mensen in jou omgeving. In totaal is er

€ 240.000,-  beschikbaar. Meer informatie vind je op de website van de

provincie Fryslân.

Ganzenschade tijdig zelf melden!
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.



Voorzitter Alex Datema over de toekomst
van het GLB
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het

Nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

(GLB). Voorzitter van Boer en Natuur en zelf ook

melkveehouder verteld zijn visie over de

toekomst van de GLB. Bekijk het filmpje op onze

website.
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