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Voorbereidingen
weidevogelseizoen
In ons werkgebied zijn
we afgelopen periode
druk bezig geweest met
de voorbereidingen. Kijk
voor een aantal foto's op
onze site.

Provinciaal voornemen onderzoeksplicht voor boeren
Woensdag 3 maart opende de Leeuwarder Courant met het bericht dat het
College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân van plan is om
vanaf 2022 een onderzoeksplicht in te stellen naar de aanwezigheid van
weidevogels voordat de boeren hun land mogen bewerken. Het Collectief
Sudwestkust onderstreept het belang van een goede samenwerking tussen
beheerders, nazorgers en andere partijen om succes te behalen bij het
beschermen van de weidevogels. En we zijn ook trots op deze goede en fijne

samenwerking in ons gebied. Lees de hele reactie op onze site.

Help predatie van nesten te voorkomen
en te beperken
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. Naast acties van de jager kan de
beheerder of grondeigenaar vaak met
eenvoudige aanpassingen al een groot verschil
maken. Lees de tips op onze site.

Monitoring Grutto populatie
De Rijks Universiteit Groningen (RUG) doet al
jaren onderzoek naar de grutto in het werkgebied
van het Collectief Súdwestkust. Download via
onze site 'Het Grutto Landschap Project',
jaarverslag 2020 RUG.

Mobiele pomp beschikbaar
Dankzij Europese POP3 subsidie heeft het
collectief een mobiele pomp aangeschaft. De
mobiele pomp is snel inzetbaar, daar waar extra
vernatting nodig is ten behoeve van de
weidevogels. Lees hier meer over de pomp of
neem contact op met Jeroen de Vries als je de
pomp wilt gebruiken.

Invloed avondklok op het
lichtbakken
Vanwege de coronamaatregelen is
er een avondklok ingesteld. Voor 9
uur moeten we allemaal binnen zijn.
Voor het lichtbakken is er helaas
geen uitzondering gemaakt. Lees
verder op onze website.

Noteer alvast in je agenda:
ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 8 APRIL 2021
Praat mee en luister naar de ontwikkelingen binnen het
agrarische natuurbeheer. De bijeenkomst wordt digitaal
gehouden. Een persoonlijke uitnodiging met agenda volgt.

Voortgangsrapportage 2020
De Voortgangsrapportage ANLb 2020 is besproken met
de provincie Fryslân. De provincie was zeer tevreden
over de inzet van Collectief Súdwestkust en alle
meewerkende boeren en nazorgers.
Hoog water
Start 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.
Rustperiode vanaf 1 april
De eerste weidevogels zijn alweer gesignaleerd. Vanaf
1 april gaat de rustperiode in werking. Er mogen dan
geen agrarische werkzaamheden worden verricht op
percelen met ANLb beheer.

BoerenNatuurWeek 15 t/m 18 maart
BoerenNatuurWeek is dit jaar een online editie van de
BoerenNatuurdag. Een week vol interessante sessie.
Bekijk het programma en geef je snel - gratis - op via
de website van BoerenNatuur.

Kijktip: Fryslân DOK: Gruttoleven - van ei tot
trekvogel
Zaterdag 13 maart, 15.30 uur NPO2
Zondag 14 maart, 17.00 uur Omrop Fryslân (herhaling
elk uur)

Regels rondom het eerste kievitsei
Lees op de website van de BFVW de juiste en nieuwe
regelgeving over de nazorg en het 'aaisykje' in de
ganzengedooggebieden. Nazorg in
ganzengedooggebieden mag nu ook voor 16.30 uur.

Volg ons op Facebook!

Veldonderzoek BIJ12
In opdracht van de provincie of
BIJ12 vinden regelmatig
veldonderzoeken plaats. Soms
worden beheerders hier rechtstreeks
voor benaderd zonder medeweten
van de werkgroep ganzen of het
collectief. Wij vragen de beheerders
dan contact op te nemen met de
ganzenwerkgroep of het collectief.

Voorlichtingsavonden
procedure faunaschade
LTO leden kunnen zich opgeven
voor de voorlichtingsavonden waarin
de procedure wordt uitgelegd die je
moet volgen voor het melden van
faunaschade en de tegemoetkoming
hiervan. Leden hebben hiervoor een
uitnodiging ontvangen via de mail op
26 februari.
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