Jaarverslag 2013 Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en Ganzenvereniging
Weststellingwerf (GVW)
Weidevogelbeheer
Het jaar 2013 stond in het teken van de veranderingen. Zo zijn er tussen BoerenNatuur
(koepelorganisatie van noordelijke ANV’s) en de BFVW afspraken gemaakt over een uniforme
telmethode, uniforme tarieven en centrale registratie van de veldinventarisaties voor het
weidevogelbeheer. Goed beleid en goed beheer en bescherming kunnen niet meer zonder die
gegevens. Ongetwijfeld zal het BFVW-systeem door de Provincie worden gebruikt om gegevens uit
te halen als men die nodig heeft voor toekomstig collectief weidevogelbeleid.
De stalstippenkaart werd dit jaar voor het eerst door de nazorger aan de boer verstrekt.
Het broedseizoen 2013 begon laat en duurde lang. De resultaten waren minder dan voorgaande
jaren maar in het veld werden meer kuikens gesignaleerd.
Het opstellen van Collectief Beheerplan voor 2014 vergde veel tijd en om aan de instapeisen van de
Provincie te blijven voldoen werden bij alle mozaïeken percelen geschrapt waar de afgelopen jaren
nog nooit een nest is gevonden.
De predatie blijft een groot probleem. Op initiatief van de WBE’s worden in en rondom
weidevogelgebieden geschikte locaties gezocht om vossenkunstbouwen te plaatsen.
Naar aanleiding van de plannen van Tennet zijn de schade-inventarisaties en compensatiewensen
doorgegeven. Het gaat om de collectieven Gracht, Lindedijk, Ontginning en Nijelamer.
Ganzenbeheer
Voor de ganzenfoerageergebieden in Weststellingwerf zijn de PSAN-beheerovereenkomsten per 30
september 2013 beëindigd. Voor het winterseizoen 2013/2014 is er voor de foerageergebieden met
afgelopen PSAN-beheerovereenkomsten een overgangsregeling vastgesteld. Dit houdt in dat alle
percelen die afgelopen jaren onder de ganzenfoerageerregeling (PSAN) vielen, ook dit winterseizoen
2013/2014 nog als foerageergebied zijn begrensd. Tussen 1 november en 1 april moeten ganzen met
rust worden gelaten net zoals in de afgelopen jaren en ganzenschade moet door de boer gemeld
worden bij het Faunafonds. Automatische taxatie vindt niet meer plaats.
Het G7-akkoord is van de baan, per provincie zal worden bekeken hoe het ganzenbeheer zal worden
aangepakt.
Berm- en slootbeheer
Het contract met de gemeente voor het ecologische bermbeheer is met 4 jaar verlengd. Vanwege de
bereikte verschaling is er minder geld beschikbaar gesteld voor dezelfde bermen. Het slootbeheer is
opnieuw uitbesteed aan De Samenwerking.
Elk jaar reikt de provincie de Sulveren Skries uit om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in
Fryslân te stimuleren. Het ecologische berm- en slootkantenbeheer in Weststellingwerf won de 2e
prijs. De jury oordeelde dat het een mooi bottum-up project is en goed inpasbaar in de moderne
veehouderij.
Via ELAN wordt samen met Wetterskip Fryslân bekeken of het mogelijk is om schouwwatergangen in
De Groote Veenpolder in eigen beheer te onderhouden. Dit in combinatie met het beheer van
bermen en bermsloten. De gemeente staat hier positief tegenover.
PR
Tijdens de fietsvierdaagse is meegewerkt aan de open dag bij De Geele Bosch te Oldeholtwolde en
ook op het Lindefestival kon weer gerekend worden op veel belangstelling voor het agrarisch
natuurbeheer.

Excursie
De jaarlijkse ledenexcursie, waarvoor ook nazorgers en jagers worden uitgenodigd, vond plaats op 8
mei naar de weidevogelreservaten Skrok en Skrins in de Greidhoeke. In beide gebieden wordt een
optimaal weidevogelbeheer gevoerd door Natuurmonumenten. Met het maximaal toegestane aantal
personen hebben we kunnen aanschouwen dat de vogels dit waardeerden; er waren grote aantallen
weidevogels te horen en te zien.
ELAN
De projecten uit de Gebiedsvisie zijn volop in uitvoering. Zo lopen de projecten Energiebesparing en
Erven in het Groen nog steeds door. Via de werkcommissies zijn de waterpilots met het Wetterskip
opgestart evenals de bijeenkomsten over koecomfort en composteren.
Het nieuwe GLB gaat zich voor het agrarisch natuurbeheer richten op collectieven. Deze collectieven
krijgen meer verantwoordelijkheden en zullen moeten professionaliseren. ELAN wil graag als
zelfstandig streekcollectief verder.
Diversen
Namens de ANW werd via een inspraakreactie richting Statencommissie gereageerd op de
Koersnotitie Weidevogels. Hierin is vooral ingegaan op opgedane ervaringen met de verandering in
beleid in 2010 om zo aan te geven wat de impact kan zijn van het nieuw in te zetten collectief
weidevogelbeleid in 2016.
Op 13 februari vond het jaarlijkse Besturenoverleg plaats met de besturen van de vier Vogelwachten
en drie WBE’s die binnen ons werkgebied actief zijn. Actuele en lopende zaken die betrekking
hebben op weidevogelbeheer en predatiebeheer worden hier besproken.
Ook vonden er in maart twee bijeenkomsten plaats van de Klankbordgroep Watergebiedsplan
Zuidelijke Veenpolders. Namens de vier onderliggende ANV’s vertegenwoordigt ANW de belangen.
Tijdens de expertmeeting Weidevogelvriendelijk Boeren, georganiseerd door de Provincie Fryslân,
werd ingegaan op de kansen en mogelijkheden voor weidevogelvriendelijk boeren, verdienmodellen
en koegezondheid.
Het Weidevogelkringoverleg met vertegenwoordigers namens Vogelwachten, WBE’s, SBB, IFG,
Wetterskip en gemeente vond plaats op 11 oktober. Per mozaïek werd besproken hoe het afgelopen
seizoen is verlopen, de voortgang van het beheer en wat gezamenlijk kan worden opgepakt.

