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

nieuwsbrief - maart 2022

Algemene Ledenvergadering op 7 april 2022
De Algemene Ledenvergadering van Collectief
Súdwestkust is op donderdagavond 7 april. De
vergadering wordt gehouden in de Klameare te
Workum. Binnenkort krijgen alle leden de officiële
uitnodiging en de andere documenten. Zet de
datum alvast in je agenda!

Weidevogelfestival zaterdag 11 juni
Op zaterdag 11 juni is er in het centrum van Workum de eerste editie van het
Weidevogelfestival. Een festival met een infomarkt, kramen met
streekproducten, activiteiten, lezingen en excursies over de weidevogels en het
agrarische natuurbeheer. Lees meer over dit festival op onze website.
Oproep aan boeren met een 2de tak: wil je meedoen met een gratis kraam:
stuur dan een mail naar info@sudwestkust.nl

Deel 1: de aftrap van de filmreeks met Wethouder Bouke Dam. Een filmreeks met
vragen en antwoorden over het agrarisch natuurbeheer.

Filmreeks Boven It Maaiveld - fjildferhalen út Súdwest-Fryslân
In deze filmpjes geven we antwoorden op vragen over het agrarische
natuurbeheer gericht op het behoud van de populatie weidevogels. Heb je een
vraag over dit beheer of over de weidevogels? Maak dan een kort filmpje met
je vraag en stuur dit via whatsapp naar 06- 82075862. De filmreeks is een
samenwerking tussen gemeente Súdwest-Fryslân en het Collectief
Súdwestkust.

BoerenNatuurweek van 14 tot en met 17 maart
BoerenNatuurweek is voor de collectieven en voor iedereen geïnteresseerd of
werkt met de onderwerpen. De BoerenNatuurweek is om te leren, kennis te
delen en om inspirerende inzichten op te doen. Dit kan via online workshops en
verschillende veldbijeenkomsten. Kijk hier voor het volledige programma.

Aandacht voor landwerkzaamheden
Het voorjaar is een drukke tijd, zowel voor de weidevogels als voor de boeren
en bedrijven. De BFVW doet daarom oproep aan iedereen om de verschillende
activiteiten in het boerneland onderling goed en op tijd af te stemmen.
Bijvoorbeeld bij het bemesten met de sleepslang. Door vooraf afspraken te
maken met de vrijwilligers van de lokale vogelwacht is het goed mogelijk
weidevogelnesten te beschermen. Op de website van de Bond Friese
Vogelwachten-BFVW vind je de lokale vogelwacht of neem contact op met het
kantoor van de BFVW (058-2504388).
Bij de BFVW kan je kosteloos een aantal nestpannen bestellen. De nestpannen
worden vaak ingezet bij het zogenaamde sleepslangen. Friese
melkveehouders kunnen 5 stuks per bedrijf aanvragen. Bestellingen kunnen via
deze link.

Hoogwaterpeil per 15 maart
Start vroegtijdig met het inrichten van het
hoogwaterpeil. De deadline hiervoor is 15 maart. Heb je
nog vragen hierover? Neem dan contact op met je
gebiedscoördinator.

Rustperiode vanaf 1 april
De eerste weidevogels zijn alweer gesignaleerd. Vanaf
1 april gaat de rustperiode in werking. Er mogen dan
geen agrarische werkzaamheden worden verricht op
percelen met ANLb beheer.

De RUG onderzoekt draagvlak
Promovendus Selen Eren doet namens de RUG een
onderzoek naar het draagvlak van vogelonderzoek. Dit
onderzoek brengt veel kennis, maar hoe is het om
ecologen in je veld te hebben? Lees het hele verhaal
op onze site.

Nieuws over ganzen

Aanmelden automatische autotax vóór 15 maart
Het is vanaf 1 november 2021 mogelijk om percelen aan te melden voor
automatische taxatie voor het seizoen 2021-2022. Voor de automatische
taxatie is het belangrijk dat percelen zo vroeg mogelijk worden aangemeld. Doe
dit uiterlijk vóór 15 maart 2022. Anders kan er geen opdracht worden
gegeven voor taxatie en geen tegemoetkoming in faunaschade worden
verleent. Klik hier voor meer informatie.

Kort nieuws

BGT check
Op onze website houden wij actueel nieuw bij over de
BGT check. Kijk dus regelmatig even op onze site bij
projecten.

Webinar over ANLb op 15 maart
Kan je nog meedoen aan het ANLb als je ook meedoet
met de nieuwe eco-regling? En wat zijn de
conditionaliteiten? Wat betekent dit voor jou bedrijf? Op
15 maart is er een webinar bedoeld voor boeren,
collectieven en adviseurs. aanmelden voor het webinar
kan hier.

Schoon Boerenerf
Het project Schoon Boerenerf focust op het tegengaan
van erfafspoeling van nutriënten. Het project biedt
kosteloos erfadvies aan agrarische ondernemers. De
adviseur is onafhankelijk en het adviesrapport wordt
vertrouwelijk behandeld. Kijk voor meer informatie op
de website: schoonboerenerf.nl

Overeenkomsten ANLb 2022
In de maand maart worden de overeenkomsten ANLb
voor het jaar 2022 gemaakt en verzonden. Heb je hier
vragen over of deze niet ontvangen, neem dan contact
op met je gebiedscoördinator van het betreffende
mozaïek.
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