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Het Jaarplan voor 2021
Voor 2021 heeft het Collectief een Jaarplan
opgesteld. Lees in dit plan welke projecten en
andere werkzaamheden het Collectief
Súdwestkust naast het ANLB beheer uitvoert het
komende jaar.

Lees en bekijk hier ons verslag van 2020.

even voorstellen
Gebiedscoordinator Harry
Wijbrands
"Mijn naam is Harry Wijbrands (30
jaar) en ik woon in Koudum. Ik ben
opgegroeid op een boerderij in
Molkwerum. Een ''ouderwets''
melkveebedrijf waar mijn ouders
altijd gemolken hebben. Intussen
hebben wij geen melkkoeien meer
maar nog wel altijd schapen en
paarden. Dit boerenleven midden in
én met de natuur heeft mij gevormd
tot wie ik nu ben.
Al van jongs af aan heb ik passie voor de natuur, een groot onderdeel daarvan
is het zoeken naar en bovenal beschermen van weidevogelnesten. Maar ik kan
ook ontzettend genieten van een mooie wandeling door de natuur. Na
verschillende opleidingen zoals Bos- en Natuurbeheer (Manager natuur en
recreatie) en Boomverzorger (ETW) ben ik nu werkzaam voor It Fryske Gea.
De combinatie van het agrarisch bestaan in en met de natuur spreekt mij erg
aan. Ik hoop dat wij, maar ook de generaties na ons nog heel lang kunnen
genieten van al het natuurschoon om ons heen.

Avondklok vervalt
De avondklok is op woensdag 28 april vervallen.
Dat betekent dat de jagers ook tijdens de avonden nacht uren weer op pad mogen met de
lichtbak.

Registeer de predatoren in de BFVW app
Naast de weidevogels biedt de applicatie van de
BFWV ook de mogelijkheid om waarnemingen
van predatoren te registeren. Zowel de
vliegende - als de grondpredatoren. Een verzoek
aan de nazorgers om dit vast te leggen. Lees hier
de handleiding.

Oproep: Hou de katten 's nachts binnen!
Het is een kleine moeite om weidevogelkuikens
te beschermen: ’s nachts de kat binnenhouden.
Dat is in het voorjaar nodig omdat veel kwetsbare
kuikens het slachtoffer worden van huis- en
boerderijkatten. ‘Kuikens in het land, poes in de
mand’ is de oproep van natuurorganisaties en
Friese agrarische collectieven en initiatiefnemer
BFVW.

Aanvraagprocedure inzetten drone
Als onderdeel van de nazorg kan de weidevogeldrone worden ingezet. Om de
drone efficiënt in te zetten is het advies om dit tijdig te doen, dus niet als laatste
redmiddel van de nazorg een dag voordat een perceel bewerkt wordt. De
nazorger dient eerst zelf het perceel te inspecteren en de nesten te merken.
Wanneer je twijfelt of alle nesten wel gevonden zijn, kan de weidevogeldrone
ingezet worden. De nazorger kan contact opnemen met de gebiedscoördinator
BFVW. Heb je nog vragen hierover, neem dan contact op met Jeroen de Vries.

Ontwerp Natuurbeheerplan 2022
Op 30 maart 2021 hebben de Gedeputeerde Staten van Fryslân het Ontwerp
Natuurbeheerplan Fryslân 2022 vastgesteld. Deze ligt nu vanaf zaterdag 3 april
tot en met zondag 16 mei ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode
hun zienswijze indienen. Dit kan zowel digitaal als via een formulier. Meer
informatie hierover is te vinden op de website van de provincie Fryslân.

Bokahsi-symposium gemist? Kijk het online terug
Het online Bokashi-symposium van 25 maart jl. is door ruim 100 personen van
Friesland tot België bekeken. Binnen het Bokashi-project loopt al drie jaar een
praktijkproef op vijf verschillende landbouwbedrijven. De tussentijdse resultaten
stonden centraal tijdens dit symposium:
De grasopbrengst op de strook die is bemest met Bokashi en drijfmest
iets hoger (9.8 ton ds per ha) ligt dan op de strook die uitsluitend met
drijfmest is bemest (8.7 ton ds per ha).
Op maisland zien we een tegenovergesteld effect

De opbrengst op met Bokashi en drijfmest bemeste strook (in 2020 15.2
ton ds/ha) is lager dan op de met drijfmest bemeste strook (18.4 ton ds/
ha), maar aanzienlijk hoger dan de onbemeste controlestrook (0.8 ton
ds/ha).
Meer weten of het webinar terugkijken? Lees meer op onze website.

Rectificatie Petitie Aanvalsplan Grutto
In de vorige nieuwsbrief hebben we de petitie
Aanvalsplan Grutto gedeeld. Wij hebben hier ten
onrechte gemeld dat we de petitie ondersteunen. Als
Collectief SWK staan we wel achter het idee om het
onderwerp onder aandacht te brengen tijdens de
kabinetsformatie. Inhoudelijk hebben we echter een
aantal zorgpunten over het plan: de financiële
onderbouwing (verlaging Waterschapslasten, hogere
melkprijs), eventuele schaduwwerking en de
predatiedruk. Het Collectief Súdwestkust heeft de
petitie, evenals de andere Friese Collectieven, daarom
ook niet ondertekend.

Magazine Onze Weidevogels
Het magazine Onze Weidevogels is naar alle
melkveehouders in de provincie Fryslân gestuurd. Heb
je het gemist? Lees het dan online via onze site.

Monitoring insectenpopulaties broedseizoen
Op 6 onderzoekslocaties in Zuidwest Friesland
voert de RUG een monitoring uit naar
aanwezigheid van insecten. Kuikens van Grutto's
zijn nestvlieders, dat betekent dat de kuikens
direct nadat ze uit het ei zijn gekropen zelf op
zoek gaan naar voedsel. Aanwezige insecten zijn
dus van levensbelang voor deze kuikens. Lees
op onze site hoe en waar de onderzoekers aan
het werk zijn.

Meld op tijd de ganzenschade
Na 1 april dienen ook in de foerageergebieden de ganzen verjaagd te worden,
met uitzondering van de rustgebieden tot 1 mei of 1 juni. Grondgebruikers
moeten er zelf voor zorgen dat het formulier Adequaat Gebruik op tijd aanwezig
is bij BIJ12.

Subsidieregeling natuurinclusieve experimenten
Veenweidegebied
Boeren die willen overstappen op een meer natuurinclusieve landbouw in het
Friese veenweidegebied, kunnen hiervoor vanaf 1 april subsidie aanvragen.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een grasmat die
bestand is tegen natte omstandigheden, behoud en bescherming van
weidevogels of het stimuleren van de biodiversiteit van de bodem. Het
maximum subsidiebedrag is 25.000,- euro. Aanvragen kan tot en met 31
december 2021 via de site van Regiodeal Natuurinclusievelandbouw.

En verder...........
Op 8 april was de Algemene Ledenvergadering van het Collectief
Sudwestkust
Het Collectief heeft de petitie Stichting Wolvenhek getekend
Mobiele pomp nodig voor vernatting? Neem contact op met Jeroen
de Vries
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