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ANLb 2023
Het nieuwe ANLb start op 1 januari 2023. Met het
nieuwe ANLb staan er een aantal wijzigingen op
stapel. Het Collectief Súdwestkust heeft hiervoor
een pagina op de website ingericht, waar actuele
informatie wordt bijgehouden. Check deze pagina
regelmatig, zodat je op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen.
Op de website van Boerennatuur staat ook
actuele informatie over het nieuwe ANLb-GLB
2023.

Nieuwe GLB: ruimere ANLb
In het nieuwe GLB zijn er ruimere mogelijkheden voor Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer. En er komt een eco-regeling. Je ontvangt een eco-premie
voor eco-activiteiten op je bedrijf. Met deze activiteiten help je mee aan 5
doelen: het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap
en water. Belangstelling: lees dan meer op de website van de RVO.

Verwerken materiaal slootschonen
Op dit moment worden op vele plaatsen weer de
sloten geschoond. Verzoek aan de beheerders
om het slootmaaisel niet te laten liggen op de
weidevogel percelen of op bulten te schuiven. Dit
geeft predatoren zoals bunzing en hermelijn
dekking en helpt ze de winter door. Bij voorkeur
wordt het maaisel in de winterperiode over de
percelen gefreesd. Dit zorgt voor micro reliëf en
nestmateriaal voor onder andere de kievit.

Studiegroepen natuurinclusieve landbouw
Living Lab Fryslân en de 7 agrarische collectieven in Fryslân gaan dit najaar
gezamenlijk 5 studiegroepen opzetten. Wil je van collega-agrariërs en experts
leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren
van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve
landbouw (NIL)? Lees dan verder op onze site en meld je aan.

Storymap Herstel Agrarisch Cultuurlandschap
Oude agrarische cultuurlandschappen vertellen niet alleen de geschiedenis van

een gebied. Ze zijn ook belangrijk voor biodiversiteit en natuurvriendelijke
oplossingen op en rond het boerenerf (denk aan CO2-opslag en waterberging).
Om die reden willen wij - de 7 Friese agrarische collectieven en
Landschapsbeheer Friesland - samen met individuele boeren werken aan het
herstel van onze cultuurlandschappen. Dat doen we onder de projecttitel
'Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân'.
Voor de herstel- en aanlegmaatregelen is subsidie beschikbaar gesteld door
provincie en de EU. Er zijn in totaal 12 maatregelen die allemaal een specifiek
selectiegebied hebben. Landschapsbeheer Friesland heeft voor dit project een
overzichtelijke digitale storymap gemaakt, waarin alle informatie van de 12
maatregelen zijn te vinden.

Winter maatregelen voor de plasdras en de plasdraspomp
Het weidevogelseizoen loopt weer ten einde. Deze plasdrassen werken
uitstekend voor de weidevogels. We zien dan ook positieve resultaten rondom
de plasdrassen. Maar net als alle beheer hebben ook de plasdrassen aandacht
nodig tijdens de wintermaanden. Hieronder een aantal aandachtspunten:
Voorkom verruiging in en rondom de plasdras. Maai na de beheerperiode
de plasdras. Kan je er niet bij met de cyclomaaier, maai dan de ruigte met
de bosmaaier. Of laat de koeien of schapen erover heen weiden.
Haal de pompjes uit het water en berg deze op in de schuur. Zo voorkom
je dat er waterplanten in groeien of dat ze kapotvriezen. Het mooiste is
dat het volledige systeem in de schuur opgeslagen wordt. Maar het is ook
mogelijk deze buiten te laten staan. Zorg er wel voor dat ze goed
verankerd zijn om herfst- en winterstormen te doorstaan.
Bij systemen met een accu: Wanneer het systeem buiten staat, wordt de accu

middels de zonnepanelen goed onderhouden. Wanneer het systeem binnen
staat, is het het beste voor de levensduur van de accu om deze aan de
druppellader te zetten.

De Samenvoeging | De richtingvoor biodivers kruidenrijk weidevogelgrasland

Film Inrichting Samenvoeging
In polder De Samenvoeging is in de zomer van 2021 een grootschalig project
gerealiseerd waarbij 28 hectare agrarisch land omgevormd is naar agrarisch
weidevogelgrasland. Deze hectares liggen direct grenzend aan het circa 120
hectare optimaal weidevogelgrasland wat er al lag. Hiermee ligt er vanaf het
voorjaar 2022 een prachtig gebied gereed voor broedende vogels.
Het hele proces hebben we in beeld gebracht en hier is een korte film van
gemaakt. Bekijk de film via bovenstaande link.

Subsidie experimenteren natuurinclusieve
landbouw
Boeren die willen experimenteren met een meer
natuurinclusieve landbouw in het Friese
Kleiweidegebied kunnen hiervoor vanaf 1 augustus
subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een
manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor
de natuur en biodiversiteit. Heb je vernieuwde ideeën
hierover? Lees dan het artikel op onze website.

In gesprek over een klimaatbestendig Fryslân
Het klimaat verandert. Het wordt warmer en periodes met veel en weinig regen
wisselen elkaar af. Dat vraagt om een nieuwe kijk op de inrichting van Fryslân
en aanpassingen in het waterbeheer. Daar krijgt iedereen mee te maken. Wat
betekent dat? En wat is daar voor nodig? Daarover gaat Wetterskip
Fryslân graag met u in gesprek tijdens één van hun gebiedsgesprekken.
Tijdens de gesprekken horen zij graag welke mogelijkheden inwoners,
ondernemers en organisaties voor de toekomst zien. Zij kennen de gebieden
goed en weten als geen ander wat er leeft en speelt. De uitkomsten van de
gesprekken nemen ze mee in de visie op water- en bodembeheer die de
provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen ontwikkelen. De
gebiedsgesprekken die voor ons gebied interessant zijn worden gehouden op 5
en 10 oktober (in de avond). Wil je meer weten? Of je aanmelden voor een
gebiedsgesprek, lees dan hier verder.

Kort nieuws

Wetterskip Fryslân wijzigingen Legger
2022
In aanloop naar de invoering van de
Omgevingswet op 1 januari 2023 zijn er
wijzigingen in de Legger. Dat betekent dat de
onderhoudsplicht van eigenaren van wie grond
grenst aan een water, perceel of bouwwerk
mogelijk wijzigt. De nieuwe Legger ligt tot 26
oktober 2022 ter inzage. Lees hier meer
informatie.

Argustelling: twee bedreigde soorten volgen
In de afgelopen jaren zijn verschillende leden van de
agrarische collectieven in Fryslân enthousiast bezig
geweest met de Argustelling. De meeste van deze
boeren/boerinnen tellen boerenlandvlinders op hun
eigen percelen, waaronder de inmiddels schaarse
argusvlinder. Meer weten over de resultaten? Of wil je
zelf ook tellen? Lees dan hier verder.
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