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Sjoch ris oan. It nijste nijs!
januari 2021

Beste lezers van deze nieuwsbrief,
Mijn Loesje kalender kenmerkt zich door
prikkelende teksten op 1 januari 2021: “In plaats
van goede voornemens……., maak ik liever een
lijst met wilde plannen”.
In “gewone” jaren klinkt dit voornemen stoer,
maar niet voor dit jaar. Vooral in de agrarische
sector is het momenteel onzekerheid troef.
Dit geldt zowel op het bedrijfsmatige als het persoonlijke vlak: transitie in de
agrarische sector klinkt mooi, maar wat houdt dat op mijn bedrijf precies in? En
die corona, waar gaat die ons komend jaar brengen?

Onzekerheden laten zich het best verdrijven door het maken van heldere
keuzes, zowel persoonlijk als voor het bedrijf.
Wij hopen als Collectief dat ook overheden het komende jaar heldere keuzes
maken: over de toekomst van ANLb, op het gebied van predatiebeheer, op het
gebied van de vele in ontwikkeling zijnde projecten enzovoort.
Wij gaan er in ieder geval het komend jaar vol frisse moed tegenaan. Naast het
“gewone” ANLb-werk zal het Collectief zich steeds meer bezig gaan houden
met projecten gericht op een meer natuur-inclusieve landbouw.
Namens het bestuur wens ik iedereen een goed en op meerdere fronten
productie jaar!
Wigle Sinnema (voorzitter Collectief Sudwestkust)

Weidevogelkennisavond 18 februari
Jaarlijkse organiseert de provincie Fryslân samen
met de zeven agrarische collectieven,
Staatsbosbeheer, it Fryske Gea,
Natuurmonumenten, Jagersvereniging afdeling
Friesland en de BFVW (vogelwachten) de
Weidevogelkennisdag. Dit jaar zal het een geheel
andere invulling worden in verband met de Covid
19. We gaan een interactief avondprogramma
maken dat digitaal te volgen is. Zet 18 februari
2021 alvast in je agenda, je krijgt nog een
definitieve uitnodiging!

Column van de Weidevogelman
Ik zie het gras wekelijks nog een beetje groeien,
dankzij het zacht weer. Wat er nu bijkomt zal
bijdragen aan graslengte in het voorjaar. En
aangezien december en januari de maanden zijn
om plannen te smeden over perceelgebruik,
bemesting en weidegang trek ik je alvast aan de
jas over .... kuikenland.
Lees de column van de Weidevogelman verder
op onze site.

Regiodeal NIL Streefbeeld Kleiweide
In het najaar 2020 heeft het Collectief Súdwestkust samen met
vertegenwoordigers uit ons gebied een caféavond georganiseerd. De
uitkomsten van deze avond zijn samengevat en omgezet naar praktische
projecten. Een aantal projecten hebben we in beeld gebracht via een filmpje.
Het komende jaar gaan we aan de slag met deze projecten. Lees het
document of bekijk het filmpje via onze website.

Plasdras voor 15 februari onder water
Voor voorbereidingen voor het weidevogelseizoen start
in de maanden januari en februari. De plasdras moet
uiterlijk 15 februari onder water staan. Van te voren
kunnen de poelen worden schoongemaakt en de
oevers worden hersteld.
Hoog water
Start ook vroegtijdig met het inrichten van het hoog
waterpeil. De deadline hiervoor is 15 maart. Heb je
specifieke vragen, neem dan contact op met de
gebiedscoördinator of lees de factsheet Vernatting &
Weidevogels.
Ruige mest vanaf 1 februari
Vanaf 1 februari mag je weer ruige mest uitrijden. Meld
dit binnen 3 dagen nadat de ruige mest is uitgereden.
Gebruik hiervoor het formulier. Voeg bij de melding een
percelenkaart van de beheerseenheden waarop staat
aangegeven waar de ruige mest is uitgereden.

Volg ons op Facebook!
Het Collectief Súdwestkust heeft een eigen
facebookpagina. Hierop zetten we actuele nieuwtjes,
linken en tips. Je kan ons volgen via deze link.

De nieuwe beheerpakketten ANLb 2021 vind je op onze site!

De Fryske Guozzenoanpak verlengt
De Fryske Guozzeoanpak is verlengd t/m 2023. Afgelopen zomer is de
begrenzing van het foerageergebied opnieuw vastgesteld. Degene die
deelnemen aan het ganzenfoerageergebied hebben op het eind van 2020
hierover een brief ontvangen.

Automatische taxatie seizoen 2020-2021
Vanaf 1 november 2020 kunt je jouw percelen aanmelden voor automatische
taxatie. Dit dient te gebeuren via: www.mijnfaunazakenbij12.nl. Let op: doe dit
uiterlijk vóór 15 februari 2021. Indien dit niet gedaan wordt, dan zal BIJ12
geen opdracht geven voor taxatie en zal er geen tegemoetkoming in
faunaschade verleend worden.
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