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Ook in de
Súdwestkust
slechte
broedresultaten 
Helaas is de provinciale

trend ook terug te zien

in het werkgebied van

Collectief Súdwestkust.

De droogte in het voorjaar en de extreme predatiedruk op de legsels en

kuikens zorgden voor een dramatisch  broedseizoen. Voor de doelsoorten de

kievit, grutto, tureluur en de scholekster was 2020 een verloren jaar.  Lees op

onze site meer over het afgelopen broedseizoen en onze acties op het gebied

van predatiebeheer.



Jaarbericht 2020: Weidevogels in Fryslân
Voor het 2de jaar op rij, is er een gezamenlijk

jaarbericht opgesteld over de Weidevogels in Fryslân.

Dit overzicht is tot stand gekomen door een

samenwerking van zes organisaties die zich op één of

andere manier bezighouden met het tellen en/of

beschermen van de weidevogels in Fryslân. Lees of

download het Jaarbericht Weidevogels in Fryslân via

onze website.

Geen evaluatiebijeenkomsten met beheerders
Vanwege COVID-19  kunnen onze jaarlijkse

evaluatiebijeenkomsten niet doorgaan. Alle beheerders

hebben inmiddels bericht gekregen van de betreffende

gebiedscoördinator. De evaluaties én het beheer voor

2021 gaan schriftelijk en telefonisch. Heb je nog vragen

of wil je het beheer 2021 doornemen? Neem dan

contact op met de betreffende gebiedscoördinator.

Tips voor Winterbeheer
Als beheerder heb je in de winter

een aantal werkzaamheden:

Ruigten snoeien en bomen

rooien op de percelen om de

predatie zo weinig mogelijk

schuilplekken te geven

Plasdraspompen winterklaar

maken. Lees op onze site hoe

je dat doet.

Ga in gesprek met de jager

over de invulling van het

predatiebeheer voor het

komend weidevogelseizoen



Plastic in de ruige dong
Afgelopen seizoen werd er hier en daar in het land te veel plastic en rotzooi

gesignaleerd in de ruige dong. Plastic is niet goed voor het milieu en al

helemaal niet goed voor de weidevogels. Wij vragen de beheerders om hier

voortaan op te letten en eventueel na het uitrijden het perceel te checken op

plastic en andere afval wat niet in de natuur thuis hoort. Zoals in de ALV van 28

oktober jl. gemeld, komt dit ook in de voorwaarden van het beheerpakket Ruige

Mest te staan.

POP3 project: Schep in de grond voor
weidevogels
In januari 2019 heeft collectief Súdwestkust een

Europese subsidie aanvraag POP3, “Niet Productieve

Investeringen agrarisch natuurbeheer weidevogels en

akkervogels” ingediend.

Na de indiening zijn er meteen vele projecten uitgevoerd om zodoende het

weidevogelseizoen 2019 nog te kunnen profiteren van de verschillende

maatregelen. Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar verder en kunnen we met

tevredenheid terugblikken op de vele investeringen. Het succes voor de

weidevogel was wisselend maar meerdere investeringen zijn uitgevoerd voor

de langere termijn. Op onze website staat per uitgevoerd project een foto

inclusief locatie.



Tips voor het komende
weidevogelseizoen
Maaien met een akoestische wildverdrijver,

loonwerkers informeren over het beheer op je

percelen, de kat een belletje om doen of laten

steriliseren........... lees alle tips en suggesties

voor het nieuwe weidevogelsezioen op onze site.

Skries op de hikkepeal

Vlakbij Tjerkwerd (naast de N359) staat sinds

september een grote stalen Grutto. In navolging van dit

beeld, staat er op de hikkepeal bij Maatschap Heida in

Koudum een kleiner exemplaar.

Algemene Ledenvergadering digitaal

De ALV op 28 oktober is dit jaar digitaal gehouden. Er

waren 30 beheerders online aanwezig.

Afscheid secretaris Ottje Tilstra

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering is er

officieel afscheid genomen van voormalig secretaris

Ottje Tilstra. Ottje is thuis verrast met een cadeau en

bedankt voor haar jarenlange inzet.

Campagne 'Wat zullen we nou beleven'..... is terug!

In de wintermaanden start de campagne weer. In

november kan je sneeuwklokjes met korting kopen bij

een aantal tuincentra. Lees meer over deze actie.



Bezwaarschrift 20% schadevergoeding ganzen
Sinds de invoering van de guozzeoanpak 2017-2020 geldt buiten de

foerageergebieden een maximale schadevergoeding van 80%. In feite een

eigen risico van 20%. Een groep beheerders heeft hiertegen geprocedeerd en

gelijk gekregen, maar de provincie heeft het daarna bij de raad van state

neergelegd die hier nog een uitspraak over moet doen. Als de provincie dit

verliest zou een eigen risico gelden van 5%. Dit zal dan alleen van toepassing

zijn voor beheerders die een bezwaarschrift hebben ingediend. Je bent vrij om

hiervoor te kiezen. Op onze website, onder documenten, staat een voorbeeld

bezwaarschrift dat je hiervoor kan gebruiken.

Copyright © 2020 CV Súdwestkust, Alle rechten voorbehouden. 

Ons postadres:

CV Súdwestkust

Bovenburen 6

Koudum, Friesland 8723 ED

Netherlands

Add us to your address book

Ons kantooradres:

Merk 1, 8711 CL Workum

Wilt u geen nieuws meer van het Collectief ontvangen? 

Dan kunt u zich hier uitschrijven. Mogelijk mist u dan wel belangrijke informatie inzake uw beheer.


