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Niet goed leesbaar? Bekijk deze email dan in uw browser.

Sjoch ris oan. It nijste nijs!
juli 2021

Bovengemiddeld goed broedseizoen
Het is begin juli en nog steeds lopen er kleine
kuikens rond in het veld en alarmeren de
weidevogels. Door het natte voorjaar zijn de
weidevogels dit jaar laat met broeden. Maar ook
dankzij deze natte periode ontstond er een
prachtig biotoop om te broeden en kuikens groot
te brengen. De vele aanvragen voor lastminutebeheer bevestigen dit.
De officiële cijfers komen in september, lees hier
het voorlopige verslag over het broedseizoen
2021.
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Werkbezoek ANLb in de Workumerwaard
Onder prachtige weersomstandigheden mochten wij dit jaar het werkbezoek
organiseren. Samen met de gedeputeerden, collega collectieven, Wetterskip
Fryslân en andere belangstellenden hebben wij kunnen genieten van de
Workumerwaard, goede presentaties en een prima sfeer. Leer hier het
complete verslag.

Biodiversiteit rondom de boerderij
Agrarische erven hebben de afgelopen decennia flinke verandering ondergaan.
De meeste erven zijn een stuk groter geworden en daarmee zijn er ook volop
kansen voor meer biodiversiteit. De poster Bioferskaat op it Boerehiem: 'Sa kin
dat' is bedoeld ter inspiratie om de biodiversiteit te bevorderen en sluit aan bij
de structuurvisie van de Provinsje Fryslân. Lees hier meer over de historische
indeling van het Frykse Boerehiem. Belangstelling voor een poster? Vraag dan
via de mail een poster aan.
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Meer biodiversiteit op je boerenerf? Doe
dan mee!
Wil je meer biodiversiteit op je je erf ? Dan kan je
meedoen met het project 'Ferskaat op It
Boerehiem'. Binnen dit project krijgt je subsidie
én assistentie van een deskundige die alles weet
van boerenerven. Lees meer over het project dat binnen het veenweidegebied wordt
uitgevoerd op onze site.

Kenniskring Open Grasland Workumerwaard
Namens BoerenNatuur heeft het Collectief Súdwestkust in mei de kenniskring
georganiseerd. Deze keer was het thema open grasland voor weidevogels. De
excursie werd georganiseerd in samenwerking met It Fryske Gea. Lees het
hele verslag op op onze site.

BGT check door de RVO
De RVO voert op dit moment de BGT check uit en werken dit jaar met
scherpere foto's. Het water wat je in het land hebt staan voor weidevogels,
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zoals de (greppel)plasdras, brede greppels en verhoogde sloten, wordt
geschrapt soms als landbouwgrond. Controleer dus je BGT check. Kijk voor
meer informatie op de site van de RVO.

Hans Wiegel slaat eerste paal Wolvenhek
De Stichting Wolvenhek Fryslân wil het weidegebied
van Fryslân beschermen tegen de wolf. Op dinsdag 29
juni heeft Hans Wiegel de eerste paal van het hek
geslagen. Dit is het startschot voor de bouw van een
kilometer lange wolvenkering.
Nieuwe GLB
Het nieuwe GLB richt zich op de speerpunten klimaat,
natuur en milieu. Het GLB wil boeren belonen die naast
het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor
de natuur en daarin willen investeren. Volg de
ontwikkelingen op de site van toekomstglb.nl
Programma Vitaal Landschap
Woensdagavond 30 juni kregen de raadsleden van de
gemeente Sudwest Fryslân uitleg over onder andere
het agrarisch natuurbeheer. Op de zeedijk bij
Ferwoude, met de Workumerwaard op de achtergrond,
een ideale locatie om bij te praten over de rol die de
gemeente kan spelen als aanjager en facilitator van de
opgaven in de landbouw en ons landschap.

Eigen risico 20% blijft
Zoals je in de vakbladen hebt kunnen lezen is de provincie Fryslân in haar
gelijk gesteld om 20% eigen risico te blijven hanteren in plaats van 5%. Dit
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ervaren we als zeer onterecht, temeer omdat de huidige opstelling van de
provincie geen uitbreiding van de foerageergebieden toelaat. Daar komt nog bij
dat de schade alsmaar toeneemt en de aantallen (zomer) ganzen ook.
Collectief Súdwestkust zal samen met de werkgroep ganzen de komende tijd
samen met beheerders, TBO’s en jagers de regie nemen om een plan van
aanpak op te stellen om vooral het aantal overzomeraars te beperken.
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