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nieuwsbrief - november 2021
Jaarbericht Weidevogels in Fryslân 2021
In dit jaarbericht staan de telgegevens van de
kievit, grutto, scholekster en de tureluur in de
provincie Fryslân van het afgelopen
broedseizoen. Het broedseizoen 2021 gaat de
boeken in als succesvol. Dat kunnen de
weidevogels goed gebruiken, maar het is zeker
ook een opsteker voor de motivatie van al die
mensen die zich voor de weidevogels inzetten!
Lees het Jaarbericht via onze website.

28 hectare greppelplasdras voor weidevogels
In de polder De Samenvoeging in Koudum is afgelopen zomer een grootschalig
project uitgevoerd, waarbij 28 hectare weidevogelgrasland is gerealiseerd,
direct grenzend aan het 120 hectare optimaal weidevogelgrasland. Hiermee ligt
er vanaf het voorjaar 2022 een prachtig gebied klaar voor broedende vogels.
Lees hier het hele verhaal over de realisatie.

BoerenNatuur bestaat 5 jaar

Nota Weidevogels 2021-2030

Wegens het jubileum is er een
prachtig magazine gemaakt over de
inzet van de collectieven en de
boeren voor de landbouw die natuur
en landschap versterkt. Lees o.a. het

De provincie Fryslân zet in op een
toename van het aantal weidevogels
en wil het beleid de komende jaren
aanscherpen. Wil je meer weten
over het toekomstig beleid, en op

verslag van onze gebiedscoördinator
Sytse Terpstra over de 'Skriezen van
Idzegea' in de digitale versie van het
magazine.

welke wijze de provincie dit aan wil
pakken? Lees dan hier het complete
rapport.

Het nieuwe ANLb en GLB
Zoals het nu staat gaat per 2023 een nieuwe
ANLb-periode van start. Het lijkt erop dat het
huidige beheer in de leefgebieden wordt
voortgezet zoals het nu is. Maar waarschijnlijk zal
er ook worden ingezet op verbrede doelen zoals
klimaat, water en bodem. Momenteel wordt er
nog onderhandeld over de exacte invulling.
Tijdens het congres 'Toekomstige boeren Noord-Nederland (van 12 oktober jl.)
is hier aandacht aan besteed met diverse workshops. Deze kan je via YouTube
terugkijken.
In 2023 gaat ook het nieuwe GLB-NSP van start. Hierbij zal meer aandacht en

inzet gevraagd worden voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Hiervoor
worden de zogenaamde eco-regelingen ingezet. Om voor de eco-regelingen
en/of ANLb 2.0 in aanmerking te komen, moet er ook aan de basispremie mee
gedaan worden. Kijk regelmatig op de website toekomstglb.nl voor nieuwe
informatie.
Naast het ANLb 2.0 en GLB-NSP komt er ook nog het 7e actieprogramma
Nitraatrichtlijn (2022-2025). Op de website van RVO is een factsheet te
downloaden met meer informatie.
Alle bovenstaande zaken zullen invloed hebben op de boer, maar ook op de
collectieven. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en je op de hoogte
houden.

Evaluatiebijeenkomsten per mozaïek
Het Collectief Súdwestkust heeft het werkgebied
verdeeld in 11 mozaïeken. Per mozaïek wordt het
afgelopen broedseizoen geëvalueerd met alle
betrokken partijen. Je krijgt een uitnodiging van
de betreffende gebiedscoördinator. Hou de
agenda op onze website in de gaten!

Help predatie van nesten te voorkomen of te beperken
In het kader van beheer en ten bate van het Bruto Territoriaal Succes (= aantal
kuikens dat vliegvlug raakt), is het noodzakelijk om predatie te voorkomen of te
beperken. En daarvoor hoeft lang niet altijd de jager langs te komen om
drastische maatregelen te nemen. Iedere beheerder, of landeigenaar kan met
vaak eenvoudige aanpassingen al een groot verschil maken. Lees hier de tips
om predatie te beperken.

Demonstratie ecologish slootschonen
De demonstratie ecologische slootschonen in It
Heidenskip is goed bezocht. Op een zonnige dag in
september konden belangstellenden kennis opdoen
over een andere wijze van hekkelen. Demo gemist?
Lees dan de informatie op onze site.

Plasdrassen op de Workumerwaard
De Workumerwaard is één van de
weidevogelkerngebieden in Fryslân. De afgelopen jaren
is hier veel geïnvesteerd in vernatting van het gebied.
Op onze website staan dronefoto's, die deze vernatting
prachtig in beeld brengen.

MBO lespakket Biodiversiteit en
Kringlooplandbouw
Alle Mbo-opleidingen die een veehouderij-opleiding
aanbieden kunnen nu gebruik maken van een nieuw
lespakket Natuurinclusieve melkveehouderij.
Nieuwsgierig naar de inhoud: lees dan hier verder.

Erfsessie: Natuurinclusieve melkveehouderij
Op 26 november organiseert FMF een bijeenkomst
over de verdienkansen met ecosyteemdiensten. De
erfsessie is bij Boer Bart in Rotstergaast. Meer weten of
meedoen? Lees dan verder op de site van de Friese
Milieufederatie.

Schoon boerenerf
Het project Versterkte Kennisverspreiding Erfafspoeling
heeft als doel om melkveehouders te helpen afspoeling
van nutriënten tegen te gaan. Het project biedt de
deelnemer een kosteloos en vrijblijvend advies.
Belangstelling? Ga dan naar schoonboerenerf.nl.

Cursus Broedvogels tellen (BMP) 2022
In het voorjaar 2022 organiseert de SOVON een cursus
broedvogels tellen volgens de BMP methode.
Broedvogels tellen geeft een goed beeld over de stand
van de weidevogels. Meer weten of belangstelling?
Lees het hele artikel op onze site.

Seismisch onderzoek, ook in ganzengedooggebieden
In de gemeentes Súdwest Fryslân en de Fryske Marren wordt in een gebied
ruwweg tussen Workum-Heeg-Tjerkgaast-Nijemirdum-Warns deze winter
seismisch onderzoek verricht door Vermilion. De grondeigenaren zijn hiervoor
benaderd en er is ook contact geweest met de provincie met betrekking tot het
ganzengedooggebied per 1 november.
De provincie Fryslân moet hierover nog een uitspraak doen, maar wijst erop dat
tot die tijd de grondgebruiker verantwoordelijk kan worden gehouden voor
eventuele verstoring van de ganzen en de daaruit vloeiende (financiële)
gevolgen. Zodra de provincie een standpunt heeft ingenomen zullen we je zo
snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
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