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Wedden op twee paarden

In de nieuwe GLB-periode (vanaf 2023) komt er

iets meer geld beschikbaar voor ANLb, of beter

gezegd geld vanuit GLB-pijler 1 wordt

verschoven naar pijler 2. Voor ons als uitvoerders

van het ANLb-beleid komt er uitbreiding van

werkzaamheden, omdat in de nieuwe periode

ook andere doelen worden nagestreefd zoals het

klimaat en de CO2.

Dit zal voor boeren en het collectief aanpassingen vergen, maar ook nieuwe

mogelijkheden geven. Het andere paard waarop collectief SWK “wedt” is de

stroom van initiatieven vanuit de overheden die veranderingen in de landbouw

moeten begeleiden. Vanuit Europa bijvoorbeeld het LIFE IP project. Onze

bijdrage daarin is vooral bewustwording creëren bij inwoners over wat boeren

doen aan beheer voor de weidevogels. Met financiële middelen vanuit het

Ministerie hebben we afgelopen jaar een herinrichtingsproject in de polder De

Samenvoeging bij Koudum kunnen realiseren: terug naar greppelland, hoger

waterpeil en kruidenrijk, maar wel geschikt voor moderne mechanisatie. Vanuit

de regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw gaan we een educatieproject voor

basisscholen ontwikkelen. Met de provincie zijn we bezig een verbeterd

waterplan voor de Workumerwaard te ontwikkelen en met een bijdrage van de

gemeente Súdwest Fryslân organiseren we in juni het Weidevogel Festival in



Workum.

Twee paarden. De ene is onze reguliere ANLb taak: boeren vergoeden voor

hun inzet en de andere een soort projectenorganisatie. De doelen van beide

taken liggen dicht bij elkaar, maar we houden ze wel strikt financieel

gescheiden. En hoewel het beide gegeven paarden lijken, kijken wij ze WEL

kritisch in de bek.

Wigle Sinnema 

Voorzitter Collectief Súdwestkust

Openheid in weidevogelkerngebieden

Langs de Oudegaaster Brekken in Nijhuizum, bij de RYP en bij de Lange Hoek

(onder Gaastmeer) zijn rietvelden gemaaid ter bevordering openheid gebied.

Het gehakselde materiaal is gebruikt in de potstal en uitgereden over

weidevogelpercelen. Een mooie samenwerking met SBB en It Fryske Gea.

Check je plasdras
Vanaf 15 februari moeten de (greppel) plasdrassen

weer onder water staan en moet het vrij zijn van

ruigten. Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact

op met je gebiedscoördinator.



Ruige mest uitrijden vanaf 1 februari
Vanaf 1 februari mag je weer ruige mest uitrijden. Meld

dit binnen 3 dagen na het uitgereden. Gebruik hiervoor

dit formulier. Voeg bij de melding een percelenkaart van

de beheereenheden toe, waarop de ruige mest is

uitgereden.

Hoog water
De deadline voor het hoogwaterpeil is 15 maart. Start

vroegtijdige met het inrichten hiervan. Heb je nog

vragen hierover, neem dan contact op met de

gebiedscoördinator.

Afsprakenkader Weidevogels Fryslân
Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen van het

afsprakenkader weidevogels dat in november jl. door 11 landbouw organisaties

is aangeboden. Het voorstel aan Provinciale Staten is om dit als bijlage op te

nemen in de reactienota bij de omgevingsverordening die in het voorjaar wordt

vastgesteld. Volgens het college is het afsprakenkader in de geest van de

eerder geformuleerde uitwerking van de zorgplicht. Wel is het zo, dat de

zorgplicht onderdeel is van de wet. Daar kan de provincie niets aan

veranderen. Lees hier de brief van de provincie Fryslân en het Afsprakenkader

Weidevogels



Lichtbak vos
In een groot deel van het leefgebied open grasland is bejaging van de vos met

lichtbak mogelijk (zie link voor de kaart). De ontheffing lichtbak vos is

afgegeven voor de periode vanaf 1 december 2021 tot en met 30 juni 2022.

Een aantal jagers van de WBE's in ons gebied heeft een machtiging om 's

nachts met de lichtbak op pad te mogen. Hierbij mogen ze dit seizoen ook

gebruik maken van nachtzichtapparatuur, dit vergemakkelijkt het opsporen van

vossen.

BGT-check

Afgelopen jaar hebben grondgebruikers bericht ontvangen van RVO om een

BGT-check te doen. In de BGT-check is per perceel het verschil te zien tussen

de huidige en de nieuwe topografische grenzen. Je kon aangeven of je het

eens bent met de nieuwe topografische grenzen, of dat er iets aangepast moet

worden. Als de aanpassingen geaccepteerd zijn, hebt je van RVO een brief

ontvangen dat de percelen omgezet/gemigreerd zijn.

Let op: De grondgebruiker moet daarna nog een keer de aanpassingen



verwerken in "mijn percelen" op de site van RVO. De deadline is 15 mei.

Stel deze actie niet uit, maar doe dit zo snel mogelijk op de percelen waarop

een ANLb-pakket ligt. Heb je de perceelregistratie afgerond? Laat dit dan aan

ons weten. Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met Jeroen de

Vries.

Bird alert
De proefopstelling bird alert staat op 3 plaatsen in ons

werkgebied. Met de bird alert wordt het verjagen van de

ganzen getest, in opdracht van BIJ12. De opstellingen

staan buiten het foerageergebied, deze worden voor 1

maart opgeruimd om verstoren van de weidevogels te

voorkomen.

Schade zomerganzen
Het Collectief SWK heeft samen met boeren en jagers

een inventarisatie gemaakt van de gebieden waar de

zomerganzen broeden. De eerste gesprekken met It

Fryske Gea en Staatsbosbeheer  zijn geweest. De

TBO's hebben taxatierapporten van aangrenzende

percelen in de periode mei-augustus nodig om

eventuele acties zoals het prikken van eieren te

verantwoorden. Daarom deze oproep: ben je in het

bezit van dergelijk rapport? Deel dit dan met het

collectief. En een 2de oproep aan iedereen die schade

ondervind van zomerganzen: vraag een tegoedkoming

aan! Zolang er geen schaderapporten zijn, kunnen we

geen gezamenlijke acties opzetten.

Evaluatie Fryske Guozzenoanpak
De evaluatie van de Fryske Guozzenoanpak is in volle

gang. Samen met LTO, NMV, FDF, Agractie, AJF en

KNJV zet het Ganzencollectief zich in om tot een zo

goed mogelijke regeling te komen. Dit voor zowel

Nieuws over ganzen



beheerders die binnen als buiten het

ganzenfoerageergebied vallen. De Provincie Fryslân

streeft ernaar om de nieuwe regeling eind 2022 klaar te

hebben en deze 2023 in te laten gaan.

Aanvragen autotax!
Heb je percelen binnen het foerageergebied? Vraag dan autotax aan. Doe dit

uiterlijk vóór 15 maart 022. Aanvragen kan via deze link.

Save the date
- Weidevogelkennisdag Fryslân op 10 maart 2022

- Weidevogelfestival in Workum op  11 juni 2022

Brûskplakbijeenkomst Living Lab
Op donderdag 3 maart organiseert Living Lab een

fysieke bijeenkomst op een boerderij te Deinum. Deze

bijeenkomst is een kennis- en inspiratiesessie inclusief

demo over compostering en bokashi. Lees hier meer. 

Meld je dan aan via deze link.

Certificaat weer binnen
In december is met succes een interne en externe audit

uitgevoerd bij het Collectief Súdwestkust. Inmiddels

heben we het nieuwe certificaat binnen.

Kort nieuws
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