voedsel beschikbaar. Tot 2014 ontvingen zij hiervoor een vergoeding
van de overheid. Het aantal ganzen is
echter onrustbarend toegenomen en
er wordt gewerkt aan nieuwe
(beheers)maatregelen.

Bestuurlijk werk
Het bestuur van Agrarisch
Natuurbeheer Weststellingwerf vormt
de brug tussen overheid en leden
o.a. door het verzorgen van subsidieaanvragen voor de leden. Ook kaarten we problemen uit het veld aan bij
de overheid.

Gruttojong

Waar kunt u ons vinden?

Agrariërs in Weststellingwerf
die samen mogelijkheden zien
om bestaande natuurwaarden
te combineren met een
moderne bedrijfsvoering.

Tureluur

Hierbij worden wij ondersteund door
BoerenNatuur: een samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen in het noorden van het land.
Met de agrarische natuurverenigingen in zuidoost Fryslân vormen wij
ELAN. Als collectief zijn wij een serieuze partner in alle vragen die vanuit
overheden en samenleving worden
gesteld op het gebied van landschap,
natuur, dierwelzijn, water en milieu.
Wij gaan voor:
duurzaam boeren in het groen!

Globale ligging:
Rood
Groen
Blauw

weidevogelgebieden
bermbeheer projecten
ganzenbeheer

Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf

Kievit

Contactgegevens vindt u op:

www.vanlweststellingwerf.nl

Duurzaam boeren in het groen

Wie zijn we?

Hoe werken we?

bieden. Zij assisteren bij het zoeken
en registreren van alle nesten.

Eind 2003 is de werkgroep Agrarisch
Natuurbeheer van de NLTO afdeling
Weststellingwerf, omgevormd tot:
Vereniging Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer Weststellingwerf

Ecologisch bermbeheer

Samen werken we aan het verder professionaliseren van de werkwijze. O.a.
door het vergroten van de kennis over
weidevogels en hun leefgebieden, hun
voedselpakket, hun natuurlijke vijanden, enzovoort.

Wat doen we?

Het ecologisch beheer bestaat uit het
twee keer volledig maaien van de berm
en het afvoeren van het maaisel. Dit leidt
tot significant betere en mooiere bermen.

Het onderhoud van de bermen zoals de
gemeente dat gewoonlijk doet, leidt tot
een eentonige begroeiing en veel onkruidzaden bij boeren in het land.

In 5 gebieden beheren wij 25 hectare
berm met de bijbehorende 60 kilometer
slootrand.
De leden die zich hiervoor inzetten krijgen
van de gemeente hun kosten vergoed
volgens loonwerkertarief.

Collectief weidevogelbeheer

Agrariërs kunnen naast de nestbescherming nog andere maatregelen
treffen zoals het uitstellen van de
maaidatum, vluchtheuvels maken in
het weiland, land plasdras zetten, ruige stalmest uitrijden of kruidenrijk
grasland creëren. Afhankelijk van de
maatregelen die ze treffen krijgen ze
hiervoor een vergoeding van de overheid.

Ganzenbeheer

In 1999 is door de werkgroep in twee
gebieden gestart met het onderhouden
van bermen. In 2005 zijn hier nog eens
drie gebieden aan toegevoegd. Ruim 80
leden werken hieraan mee.
Voor collectief weidevogelbeheer
hebben zich in 2004 37 leden aangemeld. Na een aanvankelijke uitbreiding
tot 68 leden zijn er, vanwege de strengere instapeisen in 2010, nu 53 leden
die zich via de SNL regeling inspannen
voor de bescherming van weidevogels.
Onder de Weststellingwerfse agrariërs
is veel belangstelling voor het
ganzenbeheer. De Provincie Fryslân
heeft de ligging van de foerageergebieden vastgesteld.

In Weststellingwerf doen 53 agrariërs op
2000 hectare al het mogelijke om de
weidevogels te beschermen.
Onmisbaar hierbij is de samenwerking
met leden van de Vogelwacht, die als
vaste nazorgers heel veel hulp en kennis

Langs de natuurgebieden Brandemeer
en De Rottige Meenthe is in 2007 zo´n
1200 hectare aangewezen als
foerageergebied voor overwinterende
ganzen. Agrariërs stellen hier rust en
Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf
Contactgegevens vindt u op:

www.vanlweststellingwerf.nl

