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Aan alle leden en belangstellenden,
Tijdens de jaarvergadering op 24 februari hebben wij u al iets verteld over de samenwerking tussen de
agrarische natuurverenigingen in Zuidoost Friesland. De ontwikkelingen hierin gaan snel, vandaar dat wij u via
deze Nieuwsbrief op de hoogte willen brengen.
Maar u leest hieronder ook over het verrassende aanbod van de Provincie om een Skriezekrite in onze
gemeente op te richten en over de brief die we ontvingen van de gemeente.
Mocht u na het lezen van de Nieuwsbrief nog vragen hebben of opmerkingen willen plaatsen dan kunt u altijd
bellen met een bestuurslid (zie onderaan de brief) of via de website reageren.

Samenwerking Zuidoost Friesland.
Al bijna twee jaar geleden hebben wij gesproken over het opstellen van een gebiedsplan voor onze hele
gemeente. Toen al leek het ons verstandig om dat samen met onze oosterburen te doen. Vanuit BoerenNatuur,
die dit overleg zou organiseren, werd dit telkens op de lange baan geschoven.
Wij reageerden dan ook direct positief toen in december vanuit De
Gagelvenne, de natuur- en milieuvereniging van Ooststellingwerf, het initiatief
kwam voor een bijeenkomst.
Daarna gingen de ontwikkelingen supersnel. Via BoerenNatuur werd LTO
Noord-projecten erbij betrokken, met Liesbeth van der Vegt als projectleider en
samen met de andere drie agrarische natuurverenigingen van Zuidoost
Friesland: De Tjongervallei, Grien Brongergea en De Alde Delte werd gewerkt
aan een samenwerkingsverband.
De samenwerking is gericht op het schrijven van een gebiedsplan waarin we een visie ontwikkelen op ons
gebied. Met dat gebiedsplan proberen we dan allerlei zaken; variërend van agrarisch natuurbeheer,
bijvoorbeeld weidevogelbeheer, tot milieumaatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen te realiseren. Omdat
voor het schrijven van zo’n omvangrijk gebiedsplan ook financiering nodig is gaan we een projectplan indienen
bij Plattelânsprojecten. De aanvraag daarvoor moet in mei ingediend worden door een rechtsvorm: het
Samenwerkingsverband Zuidoost Fryslân, waartoe op donderdag 16 april de betreffende verenigingen hun
handtekening zetten.
Op het moment dat de subsidie voor het schrijven van het gebiedsplan toegekend is, zal één van de eerste
activiteiten zijn het opzetten van een enquête waarin wordt gevraagd naar uw ideeën en visies met betrekking
tot uw bedrijfsvoering en ons gebied. Wilt u nu al reageren? Heel graag, al uw opmerkingen zijn welkom!

BMP tellingen.
Net als in 2006 vinden ook dit jaar weer de BMP tellingen plaats. Behalve uw eigen nazorger die de nesten
markeert en registreert zullen er dus ook speciaal voor de BMP tellingen opgeleide mensen uit andere
gebieden de vogels komen tellen. Voordat zij uw land betreden melden zij dit even bij u.
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Skriezekrite.
Begin maart werden wij via BoerenNatuur benaderd met de vraag of wij interesse hadden om een Skriezekrite
te vormen. De Provincie had voor ongeveer drie nieuwe groepen nog wat geld beschikbaar. Natuurlijk hebben
wij hier direct ja op gezegd. Het bestuur heeft een brief opgesteld met daarin een uitgebreide motivatie, een
gebiedsbeschrijving en een kaart met een voorlopige begrenzing.
Eind maart kregen we bericht dat men het geld gaat verdelen over zes nieuwe gebieden en dat wij daar één
van zijn.
Waar?
Het gaat om het gebied rond De Ontginning. Dáár zitten in
Weststellingwerf de meeste grutto’s.
Wat is het doel?
Een Skriezekrite is een gebied waarin agrariërs samen met andere organisaties zoals bijvoorbeeld de
Vogelwacht, WBE, TBO (Terrein Beherende Organisatie), gemeente of waterschap in hun gebied maatregelen
nemen die de gruttostand bevorderen. De betreffende maatregelen, zoals mozaïekbeheer, zijn ook goed voor
de andere weidevogels. Kenmerkend is dat de maatregelen flexibel zijn en in gezamenlijk overleg worden
genomen.
Wat houdt dat in?
Er moet voor het gebied een weidevogelplan gemaakt worden. Daarin kunnen maatregelen staan om de
inrichting van een gebied aan te pakken, bijvoorbeeld solitaire bomen die verwijderd moeten worden, en
maatregelen om het beheer te regelen. Zo moeten er afspraken gemaakt worden over wie er wanneer maait
en/of beweidt. Het is namelijk belangrijk dat er in het gebied op elk moment gras in verschillende groeistadia
aanwezig is. Op de percelen waar men het maaien uitstelt kunnen pakketten afgesloten worden die de
opbrengstderving vergoeden. Men kan dus nieuwe pakketten afsluiten en huidige pakketten eventueel
uitbreiden. Ongeveer 20% van het budget wordt gereserveerd voor pakketten die pas op het laatste moment
worden afgesloten.
Hoe regelen we dat?
Omdat gedurende het seizoen de nodige veranderingen op kunnen treden, bijvoorbeeld vogels die op een
ander perceel gaan broeden dan verwacht, wordt er een mozaïekregisseur benoemd. Deze kan gedurende het
seizoen overleggen met de agrariërs en ter plekke de laatste pakketten afsluiten.
Wat gebeurt er nog meer?
Eén van de eisen die gesteld worden is het organiseren van alarmtellingen. Van Henk Oud hebben we de
afgelopen evaluatieavonden al gehoord hoe dat in zijn werk gaat. Maar nu moeten er, in overleg met de
Vogelwachten, mensen gevonden worden om die alarmtellingen uit te voeren.
Wanneer zijn de betrokken agrariërs op de hoogte gebracht?
Alle betrokken agrariërs in het gebied hebben een uitnodiging ontvangen voor
de voorlichtingsvergadering op 9 april. Daar is Tjitze Postma uit Nijeholtwolde
voorgesteld en aangenomen als mozaïekregisseur. Op dinsdag 14 april is er een
inschrijfmiddag georganiseerd. Ook daarvoor hebben alle betrokkenen een
uitnodiging ontvangen.
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Excursie.
Dit jaar is het gelukt om een excursie naar Hessel Agema in Kollumerpomp te
organiseren. Omdat het een veldexcursie wordt moeten we er op tijd zijn; half
acht ’s avonds. Dit betekent dat we rond half zeven al moeten vertrekken. Een
lastig tijdstip. Toch hebben we gemeend deze kans te moeten benutten. U krijgt
nog een uitnodiging maar zet u dinsdag 26 mei alvast in uw agenda?
Vorig jaar; uitleg van dhr. Kruis (Heeg)

Kernteam.
Regelmatig voert BoerenNatuur overleg met de Provincie. Men mist daarbij eigenlijk de meer directe inbreng
van de leden. Daarom heeft de Algemene Ledenvergadering van BoerenNatuur besloten om een kernteam in
te stellen. Friesland is hiervoor ingedeeld in zes districten. Vanuit Zuidoost Friesland is onze penningmeester
Sippe Bron benoemd als kernteamlid.
Het kernteam bestaat verder uit Jan de Kam (provinciaal bestuurder), Nerus Sytema (secretaris BoerenNatuur)
en vertegenwoordigers van de andere vijf districten: Thom Miedema, Piet IJnsen, Willem Spoelstra, Wopke
Veenstra en Fouke de Vries.

Ecologisch Bermbeheer.
Positief bericht!
Van de gemeente kregen we een brief met daarin de bevestiging
dat we de komende vier jaar (2009 – 2012), onder dezelfde
condities, het ecologisch bermbeheer in onze gemeente weer
mogen uitvoeren. Er zijn momenteel geen mogelijkheden om het
aantal ecologisch beheerde bermen uit te breiden.
Jakobskruiskruid

Boerenwormkruid

Bestuursamenstelling.
Na de jaarvergadering hebben wij afscheid genomen van Jan Nijenhuis. Jan was de
afgevaardigde vanuit het LTO bestuur. Omdat hij in dat bestuur reglementair aftredend was
moest hij ook bij ons aftreden. We zullen zijn inbreng zeker missen want behalve bij de LTO,
was Jan ook bestuurder bij agrarische natuurvereniging De Tjongervallei. Een dubbelfunctie
die een goede samenwerking en kennisuitwisseling heeft opgeleverd.
Zijn plaats in ons bestuur wordt voorlopig niet ingenomen. Het is de bedoeling om geregeld
met het voltallige bestuur van LTO Weststellingwerf te vergaderen. Naast de jaarlijkse
bestaande contacten met de PR-commissie van LTO Weststellingwerf lijkt ons dat een goede
basis om samenwerking en afstemming tussen deze twee boerenorganisaties te waarborgen.
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Dienst Regelingen.
Op 18 februari heeft BoerenNatuur voor de besturen van de agrarische natuurverenigingen een dag
georganiseerd met medewerkers van Dienst Regelingen. Behalve een toelichting op de controles die worden
uitgevoerd door DLG en AID werden ook alle instructies die horen bij de verschillende aanvragen behandeld.
Er werd met name op gewezen dat mutaties tijdig en volledig doorgegeven moeten worden. Voor overdrachten
is de termijn drie maanden en het gebeurt geregeld dat wél het onderliggende beheer maar níet het
randenbeheer wordt vermeld. Ook overlijden, intrekkingen (van de aanvraag), verkoop aan BBL,
ruilverkavelingen/landinrichtingen en werken ten algemene nutte (bijvoorbeeld door het waterschap) moeten
worden gemeld.

Overzicht nesten.
In het onderstaande overzicht vindt u van alle zes weidevogelcollectieven de overzichten van alle gevonden
nesten per vogelsoort. In 2004 zijn we begonnen met vier gebieden: de Ontginning, Oldetrijne, Boijl en
Steggerda. In 2005 kwamen daar de Veenpolder en Oldelamer/Nijelamer bij. Bovendien werden Steggerda en
de Ontginning uitgebreid.

2004

2005

2006

2007

2008

Aantal bedrijven

36

68

68

67

67

Aantal hectares

1390

2875

2875

2875

2875

Kievit

350

1081

860

847

867

Scholekster

90

157

135

132

131

Slobeend

6

0

2

2

9

Grutto

21

47

42

52

55

Tureluur

31

47

35

30

51

Gele Kwikstaart

1

0

3

8

11

Veldleeuwerik

7

25

5

8

15

Graspieper

3

23

39

58

50

Watersnip

4

12

8

3

1

Wulp

4

8

9

11

10

Kuifeend

0

4

8

6

5

Krakeend

0

0

3

3

8

517

1407

1149

1160

1213

Totaal

Bestuur.
Voorzitter: Henk Roeles (Boijl) Tel. 432114;
Secretaris: Karin Witteveen (Oldetrijne) Tel. 499232;
Penningmeester: Sippe Bron (Munnekeburen) Tel. 481547;
Bestuurslid: Johan Baas (Nijeholtwolde);
PR: Afke Kester (Noordwolde);
Contactpersonen: Anno Witteveen (Oldetrijne), Koen Olyslager (De Hoeve), Gerard Ziel (Nijelamer), Jan Kraak
(Langelille), Anne Schelhaas (Blesdijke), Eric Kroon (Peperga) en Johan Baas (Nijeholtwolde).
www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl

