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Weidevogelbeheer 
In januari heeft Johan Zijlstra de evaluatieavonden van het weidevogelseizoen 2011 verzorgd. Hij 
besteedde aandacht aan de effecten van waterbeheer voor de weidevogels en gaf aan wat er 
mogelijk is in samenwerking met Wetterskip Fryslân.  
Met subsidie van de Provincie Fryslân is in februari een waterpomp aangeschaft voor het oppompen 
en op peil houden van water voor plasdrassen.  
Het weidevogelseizoen 2012 was koud en lang met doorgaans slechtere resultaten dan voorgaande 
jaren. Gelukkig neemt de  betrokkenheid van de agrariërs met de weidevogels steeds meer toe.  
Door de toenemende predatiecijfers wordt overwogen om in overleg met de WBE’s vossenkunst-
bouwen aan te schaffen.  
Via keukentafelgesprekken met alle individuele weidevogelleden werd in het najaar het 
weidevogelseizoen geëvalueerd en eventuele wijzigingen voor 2013 besproken. De evaluatieavonden  
van het seizoen 2012 vonden in december plaats met medewerking van Jaap Dijkstra van de 
nazorgcommissie van de BFVW. Ook het nieuwe registratiesysteem van de BFVW en de rol daarvan 
in de toekomst kwam uitgebreid aan bod. 
Er is nog veel onduidelijkheid over het moment waarop de werkzaamheden voor de nieuwe 
hoogspanningsleiding van Tennet in Weststellingwerf van start zullen gaan en hoe om wordt gegaan 
met weidevogelcollectieven  en de rustgebieden van de ganzen. De werkzaamheden zullen 
waarschijnlijk 6 jaar duren.  
De tarieven voor agrarisch natuurbeheer zijn voor 2012 op het niveau van 2011 vastgesteld. De 
tarieven werden niet geactualiseerd op grond van actuele kosten en opbrengsten. Via BoerenNatuur 
wordt hier actie op ondernomen. 
Zwarte Stern 
De werkgroep Zwarte Stern Friesland wil in overleg met It Fryske Gea bekijken wat gedaan kan 
worden aan het beheer direct langs het fietspad ten noorden van de broedkolonie op het Wiede van 
de Linde.  Ook wordt bekeken waar verder in het werkterrein van ANW geschikte plekken zijn waar 
vlotjes kunnen worden uitgelegd. 
 
Ganzenbeheer 
Namens 14 leden die teeltplanwijzigingen doorgaven voor de percelen die binnen het 
ganzenfoerageergebied vallen, is in juli het roulatieverzoek voor het seizoen 2012/2013 ingediend.  
Bij de invulling van het nieuwe ganzenbeleid, waarbij foerageergebieden met beheervergoedingen 
worden gewijzigd in rustgebieden met alleen schadevergoedingen, werden door het bestuur 
kanttekeningen geplaatst bij de bepaling van opgebouwde schadehistorie,  het gebruik van 
telgegevens en de situering van rustgebieden. 
 
Ecologisch bermbeheer 
In juni werden de deelnemers aan het ecologische bermbeheer genomineerd voor het Groene Lintje, 
een prijs voor mensen die zich op positieve wijze inzetten voor groen in de gemeente. Helaas geen 
prijs, maar de jury waardeerde bij dit initiatief het samengaan van de maatschappelijke verant-
woordelijkheid, ecologisch natuurbeheer en de voedselproductie. De bermen worden bloemrijker en 
kleurrijker. Dit is erg belangrijk voor het in stand houden van de biodiversiteit. 
Vanwege bezuinigingen wordt er door de gemeente  vanaf 2013 minder geld beschikbaar gesteld 
voor het ecologisch bermbeheer. Daarom is door het bestuur een beheervoorstel opgesteld, waar 
ingestoken wordt op het beheren van hetzelfde aantal bermen met daar waar het mogelijk is minder 
vaak maaien van verschraalde bermen. 
 
 
 



PR 
Op zaterdag 17 maart hield de familie Reuvekamp te Sonnega een open dag op hun bedrijf. Circa 
1000 bezoekers kwamen een kijkje nemen. Ook op 24 juni tijdens de open dag van zorgboerderij 
Phoenix te Nijeholtwolde was ANW vertegenwoordigd. Op 4 juli was het jongveeopfokbedrijf van de 
familie Bron in Oosterstreek de gastlocatie tijdens de Fietsvierdaagse.  
Op het Lindefestival waren we ook present en we hebben met vele enthousiaste belangstellenden 
gesproken.  
Deze  PR-activiteiten dragen bij aan de bekendheid  van en betrokkenheid bij het agrarisch 
natuurbeheer. 
 
Excursie en basisschooljeugd 
Op initiatief van Vogelwacht Wolvega en in samenwerking met ANW werd op 16 mei voor de oudste 
basisschooljeugd van O.B.S. De Lamer in Oldelamer een veldexcursie georganiseerd.  
Ook is medewerking verleend aan Vogelwacht Wolvega voor het opzetten van een jeugdafdeling.  
De jaarlijkse excursie vond plaats op 29 mei naar de melkveehouderij, tevens weidevogel- en 
zorgboerderij Polderzicht van de familie Pelleboer te Mastenbroek. Door o.a. gefaseerd maaien en 
weiden, plasdras en intensieve samenwerking met de nazorgers waren hier veel vogels en kuikens 
aanwezig. 
 
ELAN 
De bestuursstructuur is afgelopen jaar enigszins gewijzigd en Wilco de Jong uit Nijeholtwolde is 
benoemd tot voorzitter. 
Per 1 april is René Vree Egberts werkzaam bij ELAN als coördinator steunpunt. Hij houdt zich o.a. 
bezig met de uitvoering van het gebiedsplan. Naast de al lopende projecten energiebesparing en 
erven in het groen, worden er via drie themagerichte werkcommissies (Omgeving, Bedrijf en 
bedrijfsvoering, Organisatieontwikkeling) nieuwe projecten bedacht en opgezet. 
Het afgelopen najaar werden regionale themabijeenkomsten Energiebesparing en de mogelijkheden 
van zonnestroom op agrarische bedrijven gehouden, die in samenwerking zijn georganiseerd door 
LTO Noord-Fryslân, ELAN en Provincie Fryslân. 
 
Diversen 
Op 8 februari vond het jaarlijkse bestuurlijk overleg plaats met de besturen van de verschillende 
Vogelwachten en WBE’s in het werkgebied. Actuele ontwikkelingen t.a.v. weidevogelbeheer en 
predatiebeheer worden hier besproken. 
Op 8 maart werd te Eernewoude de Weidevogelkennisdag gehouden. Hier wordt de meest recente 
kennis over weidevogelbescherming en weidevogelbeheer uitgewisseld. 
Het Weidevogelkringoverleg met vertegenwoordigers namens Vogelwachten, WBE’s, 
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en de Gemeente Weststellingwerf vond op 5 
oktober plaats. Dit overleg staat in het teken van de gebiedsgerichte samenwerking ten gunste van 
de weidevogels.   
Op 7 december volgde het jaarlijkse overleg van LTO, AJF, VVB’s en ANW met de gemeente, waar o.a. 
de voortgang van het ecologisch bermbeheer werd besproken. 
Sinds 2011 is onze ANV gecertificeerd voor het SNL-beheer en moet zij haar werkwijze 
verantwoorden d.m.v. het invullen van een Kwaliteitshandboek. Via een interne audit op 12 juli en 
externe audit op 12 december werd dit proces gecontroleerd en beoordeeld. 
 


