Jaarverslag 2011 Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en Ganzenvereniging
Weststellingwerf (GVW)
Weidevogelbeheer
Met ingang van 1 januari 2011 is het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) ook
ingegaan voor de gebieden in De Groote Veenpolder en Olde- en Nijelamer. Er zijn nu 9 gebieden
waarvoor een mozaïekbeheerplan is opgesteld.
Ernst Oosterveld, werkzaam bij ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga, ging tijdens de
evaluatieavonden in januari in op het graslandgebruik door weidevogelkuikens en welke invloed het
graslandbeheer en predatie hebben op hun overleving.
Het voorjaar was erg warm èn droog. De weidevogels kregen het erg moeilijk doordat de bovenste
bodemlaag verhardde en het bodemleven onbereikbaar werd voor de vogels. In april werd daarom
een oproep gedaan om tijdelijke (greppel)plasdrassen aan te leggen. Hier werd door zes leden
gehoor aan gegeven. Mede hierdoor werd 2011 een laat maar goed weidevogeljaar.
Certificering
Verenigingen die gebiedscoördinator zijn voor het SNL-beheer moeten hun werkwijze
verantwoorden d.m.v. het invullen van een Kwaliteitshandboek. Dit moet goedgekeurd worden door
de landelijke certificeringscommissie. Op 17 juni 2011 ontving onze vereniging het certificaat.
Sulveren Skries
Tjitze Postma uit Nijeholtwolde heeft in februari een welverdiende prijs gewonnen voor zijn triticaleproject. Als bestuur hadden wij zijn initiatief voorgedragen voor de Sulveren Skries, een prijs die de
Provincie uitreikt om het weidevogelbeheer te stimuleren.
Raaptoerisme
In het voorjaar werd door één van onze leden een brutaal en agressief voorval van raaptoerisme
gemeld. Dit was voor ons de aanleiding om een brief op te stellen waarin wij onze zorg hierover uiten
en ook mee proberen te denken aan mogelijke oplossingen. De brief is naar het bestuur van
BoerenNatuur Friesland en het hoofdbestuur van de BFVW gestuurd. De BFVW heeft inmiddels een
gesprek toegezegd.
Ganzenbeheer
Dit jaar was er voor de meeste leden opnieuw sprake van een te late uitbetaling van de vaste en
variabele beheervergoeding over het seizoen 2009/2010. De ganzenleden is daarom ook dit jaar de
mogelijkheid geboden om bij te late uitbetaling een wettelijke renteclaim in te dienen bij Dienst
Regelingen.
Het verzoek aan de Provincie om een witte vlek in Nijelamer toe te voegen aan het foerageergebied
is ingewilligd.
Namens de leden die teeltplanwijzigingen willen doorvoeren voor de percelen die binnen het
ganzenfoerageergebied vallen, is in juli een roulatieverzoek voor het seizoen 2011/2012 ingediend.
Ecologisch bermbeheer
Op 8 november heeft het bestuur met de bermcoördinatoren rond de tafel gezeten en tijdens dit
overleg is geconcludeerd dat er in de afgelopen jaren goede resultaten geboekt zijn. Sommige
bermen zijn al zo verschraald dat één keer per jaar maaien voldoende moet zijn en mogelijke
uitbreiding van het aantal bermen haalbaar is.
In het beleidsplan Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte 2012-2016 wordt door de gemeente
Weststellingwerf voorgesteld om o.a. te gaan bezuinigen op het ecologische bermbeheer. Reden
voor het bestuur om het spreekuur van de politieke fracties te bezoeken. Alle fracties hebben daarna
in de raadsvergadering uitgesproken dat men positief tegenover het ecologisch bermbeheer en onze
vereniging staat. In de loop van 2012 zal duidelijk worden hoe de bezuinigingen zullen gaan
uitpakken.

PR
Op zaterdag 4 juni voerde de Pieter Stuyvesant Kuiertocht langs het weidevogelgebied in Oldetrijne
en dit was een prachtige kans om de weidevogels bij de wandelaars onder de aandacht te brengen.
De PR moest vooral visueel gericht zijn en dit bleek mogelijk door nieuwe posters van de Kievit,
Grutto, Scholekster en Tureluur in stalen frames langs de route te plaatsen. De frames waren
kosteloos beschikbaar gesteld door landbouwmechanisatiebedrijf Lugtenberg te Vinkega.
De open dag tijdens de Fietsvierdaagse was dit jaar op kaasboerderij De Stelp van de familie Van der
Gun te Oldeberkoop. Een ideale locatie voor promotie van onze activiteiten.
Op het Lindefestival waren we ook present en we hebben met vele enthousiaste belangstellenden
gesproken. Ruim 100 personen deden mee met de prijsvraag over ecologisch bermbeheer, waarin
vooral planten met dierennamen van predatoren waren verwerkt.
Excursie en workshop
Vanwege het slechte weer is de excursie twee keer niet doorgegaan. Maar op woensdag 31 augustus
was het weer ons eindelijk goed gezind. We waren te gast bij Staatsbosbeheer en maakten per boot
een tocht door de Weerribben en brachten een bezoek aan de eendenkooi De Kloosterkooi.
Op 25 november werd in samenwerking met Staatsbosbeheer Zuidoost Friesland een workshop
georganiseerd met als thema Veilig werken in landschappelijke beplantingen. Het is belangrijk dat het
beheer en onderhoud op een juiste en veilige wijze wordt uitgevoerd. Ook werd aandacht besteed
aan de werking en het gebruik van de kettingzaag.
ELAN
De Gebiedsvisie is op 14 februari op het bedrijf van de familie Nijenhuis te Ter Idzard aangeboden
aan gedeputeerde Hans Konst. In de Gebiedsvisie staat wat ELAN wil en kan doen voor Zuidoost
Friesland op het gebied van natuur, landschap, water, recreatie, duurzaamheid en energie. Het doel
van ELAN is om zoveel mogelijk groenblauwe diensten naar Zuidoost Friesland te halen en
aanspreekpunt voor overheden te zijn.
Uit de Gebiedsvisie blijkt dat er veel belangstelling is voor diensten op het gebied van energie. Onder
leiding van Rob Jacobs zijn inmiddels drie studiegroepen over energiebesparing opgestart.
In samenwerking met Landschapsbeheer Friesland is gestart met het project Erf in het Groen in
Zuidoost Friesland. Dit project richt zich specifiek op de landschappelijke inpassing van agrarische
bedrijven. Het gaat om aanleg en herstel van beplantingen op erven van agrarische bedrijven.
In juni is de FNP-fractie op werkbezoek bij ELAN geweest. Dit werkbezoek vond plaats bij de familie
Van den Berg te Nijeholtwolde, waar o.m. de plasdras werd bekeken.
Diversen
Op 9 februari vond het jaarlijkse bestuurlijk overleg plaats met de besturen van de verschillende
Vogelwachten en WBE’s in ons gebied.
Het Weidevogelkringoverleg met vertegenwoordigers namens Vogelwachten, WBE’s,
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en de Gemeente Weststellingwerf vond op 7
oktober plaats. Dit overleg werd voor de derde keer gehouden en geconcludeerd werd dat Terrein
Beherende Organisaties steeds meer met onze vereniging mee willen denken en samenwerken om
een kwaliteitssprong in het weidevogelbeheer te maken.
Op 2 december volgde het jaarlijkse gezamenlijke overleg van LTO, VVB, AJF en ANW met de
gemeente, waar o.a. ons bermbeheer werd besproken.
Op 15 december was onze vereniging uitgenodigd voor een Samenwerkingsdag op Nij Bosma Zathe
te Goutum. Deze dag stond in het teken van de optimalisatie van de gebiedsgerichte samenwerking
voor weidevogels.

