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nieuwsbrief - december 2021

In deze nieuwsbrief:
• Seismisch onderzoek in ganzengedooggebieden
• Automatische taxatie ganzenfoerageergebieden
• Invloed van braakstroken op de opgroeiomstandigheden van
kievitkuikens
• Resultaten onderzoek beweiding en weidevogelbeheer
• en ander kort nieuws
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Seismisch onderzoek, ook in ganzengedooggebieden
In de vorige nieuwsbrief hebben we een aankondiging gedaan van seismisch
onderzoek in de ganzengedooggebieden in de gemeenten Sudwest-Fryslân en
de Fryske Marren. Inmiddels heeft de provincie Fryslân een uitspraak gedaan:
de provincie Fryslân heeft geen bezwaren met proeven in het veld. De
provincie heeft hierover contact gehad met BIJ12 en ook de taxateurs zijn op
de hoogte gebracht van de seismische onderzoeken. De NVWA heeft geen
beperkingen opgelegd aan de werkzaamheden van Vermillion. De heersende
vogelgriep is ook geen belemmerende factor.
Uit een extra ecologische toets – die Vermillion heeft laten uitvoeren - toont
aan dat de werkzaamheden geen negatieve gevolgen heeft voor de rust in het
gebied. Vermillion heeft ook de FUMO geïnformeerd. Hiermee zijn de
belangrijkste instanties die met de uitvoering en naleving van de voorwaarden
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van het ganzen gedooggebied betrokken zijn op de hoogte. De kans op
sancties lijken op deze wijze uitgesloten, maar de beheerder blijft altijd zelf
eindverantwoordelijk.

Automatische taxatie
ganzenfoerageergebieden
De beheerders die met percelen binnen het
ganzenfoerageergebied vallen hebben op
30-11-2021 een mail van BIJ12 ontvangen. Het is
vanaf 1 november weer mogelijk uw percelen
aan te melden voor automatische taxatie voor het
seizoen 2021-2022. Voor de automatische taxatie
is het belangrijk dat je de percelen zo vroeg
mogelijk aanmeldt. Doe dit uiterlijk vóór 15 maart
2022.

Onderzoek braakstroken voor kievitkuikens
Afgelopen broedseizoen is er een onderzoek gedaan naar de
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opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland. Het
doel van deze maatregel is, om geschikt opgroeihabitat voor kievitkuikens te
realiseren door stroken grasland te bewerken met een rotorkopeg of
grondfrees. Nieuwsgierig naar het resultaat van dit onderzoek? Lees dan
verder op onze site.

Project vogels en voorspoed afgerond
De waarde voor beweiding voor weidevogels wordt steeds meer gezien. In het
recentelijk afgeronde POP3-project Vogels en Voorspoed Fryslân is er samen
met 18 melkveehouders verdeeld over 4 collectieven onderzoek gedaan naar
beweiding en weidevogelbeheer. Belangrijkste doel was, meer inzicht krijgen in
hoe beweiding kan bijdragen aan het versterken van het weidevogelbeheer.
Conclusies zijn onder andere, dat door beweiding groeitrappen en
verschillende grashoogtes tussen verschillende percelen ontstaan en dat
beweiding een belangrijke aanvulling kan zijn op percelen met een uitgestelde
maaidatum. Lees meer in het eindrapport of de factsheet op onze website.
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BGT-check
Je hebt een uitnodiging gekregen van de BGTcheck (Basisregistratie Grootschalige
Topografie). Hierin zie je het verschil tussen de
huidige en de nieuwe topografische grenzen.
Vanaf 15 december start het Collectief met het
intekenen van het beheer op basis van de BGT.
Doet u de BGT-check niet? Dan gaan wij er net
zoals de RVO vanuit dat u het eens bent met de
nieuwe topografische grenzen. U kunt niet in
bezwaar gaan tegen de BGT-check. Wil je meer
weten over de BGT-check, ga dan naar de
website van de RVO.

Winter: plasdraspomp uit de sloot
De plasdraspompen kunnen het hele jaar op hun
plek blijven staan. Maar er is wel onderhoud
nodig: haal de slangen van de pomp uit de sloot
en sla deze vorstvrij op en check of de accu's
opgeladen moeten worden. Heb je vragen over
de pomp? Neem dan contact op met je
gebiedscoördinator.
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Brûsplaksessies
Living Lab organiseert online informatie &
inspiratiesessie. Meer informatie of aanmelden:
via website Living Lab.
• 8 december: Efficiënt omgaan met stikstof
• 13 januari: Bokashi en compostering

Vragenlijst: hoe beheert u het liefst de
weidevogels?
Student Brechtje Silvius doet een onderzoek naar
resultaat gericht weidevogelbeheer. Dus een
alternatief voor het huidige systeem, waarbij de
beheercontracten gebaseerd zijn op
maatregelen. Voor dit onderzoek is de mening
van de beheerder een belangrijke spil Het
invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20
minuten. Meedoen kan via deze link. Alvast
bedankt, namens Brechtje.
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