Jaarverslag 2010 Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en Ganzenvereniging
Weststellingwerf (GVW)
Weidevogelbeheer
De evaluatieavonden van de 6 weidevogelcollectieven over het broedseizoen 2009 werden in januari
en februari gehouden. Voor de collectieven Boijl en Steggerda werd een inleiding verzorgd door Henk
Jan Ottens, onderzoeker van de Werkgroep Grauwe Kiekendief, over akkernatuur en akkervogels. Bij
de overige collectieven gaf Fouke de Vries, bestuurslid van ANV Sûdwesthoeke, een presentatie over
Weidevogelbeheer Nieuwe Stijl, waarin vooral de gebiedsgerichte samenwerkingen en inpasbaarheid
mozaïekbeheer in agrarische bedrijfsvoering centraal stonden.
Vorig jaar zijn De Ontginning en Oldetrijne, zij het met minder hectares dan in de oude SAN-regeling,
ingestapt in het nieuwe weidevogelbeheer. De resultaten waren per gebied wisselend. In Oldetrijne
was sprake van een verdubbeling van het aantal grutto’s.
In De Veenpolder en Oldelamer/Nijelamer mochten we dit voorjaar eenmalig extra hectares
uitgestelde maaidatum, uitrijden van ruige mest en plas-dras daar inzetten waar de weidevogels er
het meeste baat bij hadden. Dit had succes want mede hierdoor zijn de aantallen vogels
toegenomen.
Ganzenbeheer
In februari vonden eindelijk de uitbetalingen over 2008/2009 plaats. Omdat dit niet binnen de
vereiste wettelijke termijn was gebeurd, was er de mogelijkheid om bij Dienst Regelingen rente over
de te laat betaalde vaste en variabele vergoeding aan te vragen.
Enkele beheerseenheden in Oldelamer werden door Dienst Regelingen afgekeurd omdat ze niet
gelegen zouden zijn in een door de provincie begrensd beheersgebied. Na het indienen van een
bezwaarschrift werden ze alsnog toegevoegd aan het ganzengedooggebied.
In juli was er gelegenheid om nieuwe aanvragen en roulatieverzoeken binnen de begrensde
gedooggebieden in te dienen.
Via de Nieuwsbrieven worden de leden geattendeerd op de mogelijkheid om voor zowel
overwinterende als overzomerende ganzen schade te melden bij het Faunafonds. Deelnemers aan
het ganzengedooggebied hoeven hun schade door overwinterende ganzen niet aan te melden; de
taxateur komt langs.
Ecologisch bermbeheer
Om de mogelijkheid naar de gemeente toe open te houden om het aantal ecologisch beheerde
bermen uit te kunnen breiden, wordt bekeken welke bermen geschikt zijn om 1x per jaar te maaien.
PR
De eerste PR-activiteit in de buitenlucht vond dit jaar plaats op 29 april. De schoolkinderen van de
Heidaschool te Munnekeburen mochten samen met nazorgers van Vogelwacht Wolvega het veld in.
Namens ANW kregen de kinderen een weidevogelgids uitgereikt.
Op 5 juni vond de Nationale Jeugddag plaats voor alle jeugdleden van vogelwachten in Friesland,
georganiseerd in Oldeholtpade. Op deze dag waren er ca. 250 kinderen bijeen voor diverse
activiteiten. Hier waren we met een stand vertegenwoordigd. Door onze PR ook op de jeugd te
richten hopen we hen te betrekken bij weidevogelactiviteiten en de natuur.
Tijdens de Fietsvierdaagse hebben we meegewerkt aan de open dag op het bedrijf van de familie
Rankenberg te Oldeholtwolde. Ondanks de hitte hadden we over gebrek aan belangstelling niet te
klagen.
Ook waren we in augustus present bij de familiefietstocht in De Groote Veenpolder. De locatie was
bij familie Van der Linde te Munnekeburen en vele geïnteresseerden bezochten onze kraam.
Op het Lindefestival konden we weer rekenen op een enthousiast publiek en was er een leerzame
prijsvraag voor jong en oud, gericht op weidevogels, kuikens en planten.

Regelmatig verschijnen er namens onze vereniging persberichten over actuele gebeurtenissen. Ook
de website is altijd actueel en informatief (www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl).
Collectief Beheer Plan (CBP)
In maart kwam via de Provincie bericht dat het CBP voor 2010 was goedgekeurd. De collectieven De
Ontginning en Oldetrijne konden volgens de opgestelde mozaïekplannen aan de slag.
In juni werd opnieuw een Zienswijze bij de Provincie ingediend namens de vereniging. Door een
goede onderbouwing met telgegevens werden de weidevogelkerngebieden in De Veenpolder,
Oldetrijne, Sonnega en Oldelamer uitgebreid.
Het afgelopen najaar is er veel tijd gestoken in het opstellen van het CBP 2011 en het maken van
geschikte mozaïekplannen. Ondanks het niet altijd goed functioneren van de applicatie waarmee het
weidevogelbeheer moest worden ingevoerd, konden we gelukkig wel rekenen op de goede
medewerking van de boeren. Via keukentafelgesprekken werden voor alle gebieden mozaïekplannen
op- en bijgesteld. Dit jaar zijn er maar liefst 6 gebieden bijgekomen: Nijelamer, Sonnega, OldetrijneNoord, Langelille, Lindedijk en de Gracht. In 2011 wordt in totaal in ons werkgebied op ca. 2000
hectare aan weidevogelbeheer gedaan.
Akkervogels
In het Natuurbeheerplan 2011 is akkervogelbeheer alleen mogelijk in een beperkt aantal gebieden
op bouwland. ANW heeft, middels het indienen van een Zienswijze, bij de Provincie gepleit om m.n.
in de omgeving van Boijl, waar zich een paar gemengde open gebieden grasland-bouwland bevinden,
akkervogelbeheer toe te mogen passen. Ook willen we graag akkervogelpakketten voor grasland. We
houden de broedaantallen van dit gebied goed in de gaten en houden hierover contact met de
Provincie.
ELAN
De besturen van de 6 agrarische natuurverenigingen in Zuidoost-Friesland werken sinds 2009 samen
om een gebiedsvisie te ontwikkelen. Deze is er op gericht om bestaande en nieuw te ontwikkelen
activiteiten op het gebied van energie, natuur, landschap, milieu, duurzaamheid, recreatie en water
te stimuleren. Het projectbureau Eelerwoude werd geselecteerd om deze gebiedsvisie op te stellen.
Hiertoe is in september een telefonische enquête gehouden waarvan de resultaten verder
uitgewerkt zijn in de in november georganiseerde workshops. Alle ideeën en opmerkingen die
gemaakt zijn in de workshops zijn terug te vinden in de gebiedsvisie.
Bestuur
Op de jaarvergadering is Alfred van den Akker toegetreden tot het bestuur. Hij heeft, in verband met
het afronden van zijn studie, vanaf september de functie van penningmeester overgenomen van
Sippe Bron. Sippe heeft zich 12 jaar lang zeer actief ingezet voor beide verenigingen en blijft als
mozaïekregisseur, afgevaardigde namens Zuidoost Friesland in het Kernteam en als voorzitter van
ELAN nog altijd nauw betrokken bij het agrarisch natuurbeheer.
Diversen
Op 17 februari vond het jaarlijkse besturenoverleg plaats met de besturen van de verschillende
Vogelwachten en WBE’s in ons gebied. Uitwisselen van informatie blijft belangrijk.
Het Weidevogelkringoverleg met afgevaardigden namens de plaatselijke Vogelwachten en WBE’s,
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en de Gemeente Weststellingwerf vond op 7
oktober plaats. Het CBP wordt in overleg en in afstemming met deze organisaties opgesteld.
Concrete knelpunten in het weidevogelbeheer zijn daardoor goed bespreekbaar.
Namens de ANW werd via een Zienswijze naar de gemeente gereageerd op hun Ontwerp Nota van
Uitgangspunten/Agrarisch. Daarin werd verzocht om erfbeplanting in weidevogelgebieden
weloverwogen (niet) aan te leggen en rekening te houden met de eisen die weidevogels stellen aan
hun leefgebied: openheid!

