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Aan alle leden en belangstellenden, 
 
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de voortgang en de resultaten van het weidevogelbeheer, 
aandachtspunten voor de manier van sloten en nieuws over en van ELAN. 
Mocht u na het lezen van de Nieuwsbrief meer informatie willen ontvangen dan kunt u altijd bellen met een 
bestuurslid (zie onderaan de brief) of via de website (www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl) reageren.  
 
 

  Collectief Beheerplan 2011 (CBP). 
 
Het Collectief Beheerplan 2011 dat wij op moeten stellen voor het weidevogelbeheer ligt momenteel bij de 
Provincie voor een eerste beoordeling. Er is dit jaar 1044 hectare beheer aangemeld. Vanwege de 
onzekerheden in Perceelsregistratie van Dienst Regelingen hebben we in het CBP aangegeven dat een 
afwijking van 10% mogelijk is.  

  Waarom niet meer hectares?  
Gezien de minimum eisen die de Provincie stelt binnen de weidevogelkerngebieden n.l. 50 kieviten, 
scholeksters, grutto’s en/of tureluurs per 100 hectare, kunnen er dit jaar niet meer hectares worden aangemeld. 
Daar buiten is de eis nog hoger n.l. minimaal 75 vogels en die aantallen worden, volgens onze informatie en 
die van de Vogelwachten, nergens gehaald. 

  Tot wanneer kan ik nog wijzigingen in het beheer doorgeven? 
De beheereenheden (af te sluiten pakketten) moeten worden ingetekend in een nieuw SNL 
computerprogramma dat al evenveel kinderziektes kent als de Toolkit van vorig jaar. Het is op dit moment nog 
niet bekend wanneer deze computerapplicatie sluit en wanneer dus de laatste dag is dat nagekomen 
wijzigingen nog ingevoerd kunnen worden. 
Mocht u als deelnemer aan een mozaïek in het nieuwe SNL weidevogelbeheer alsnog maïsland met gras in 
gaan zaaien of andersom geef die wijziging dan door aan Afke Kester (a.kester2@kpnplanet.nl). 

  Hoe verliep het opstellen van de mozaïeken? 
Omdat we vorig jaar voor de nieuwe gebieden; Veenpolder en Oldelamer/Nijelamer al subsidie hebben 
ontvangen voor extra maatregelen zoals greppel plas dras en uitgestelde maaidatum, is iedereen wel bekend 
met de systematiek en loopt het opstellen van de mozaïekplannen heel goed. 

  Wat moet er nog gebeuren? 
Binnenkort moeten de (meeste) nieuwe deelnemers onze vereniging nog machtigen om de aanvraag te doen. 
De SNL (Subsidieregeling Natuur en Landschap) aanvraag doen wij voor de nieuwe deelnemers op 15 
december.  
 

  Inrichtingsmaatregelen uitgesteld, te laat goedgekeurd of afgekeurd. 
 
Een onderdeel van het CBP van vorig jaar waren ook inrichtingsmaatregelen. Goedkeuring van het plan hield 
echter niet in dat deze maatregelen automatisch goed werden gekeurd. Hiervoor moesten wij weer apart 
plannen indienen en een vergoeding aanvragen.  
De aanvraag voor een Plan van Aanpak predatiebeheer werd in eerste instantie afgehouden. Dit viel onder 
een andere regeling die (nu nog steeds) niet is opengesteld. 
De aanvraag voor het inzaaien van kruidenrijk grasland werd goedgekeurd op het moment dat alle percelen 
al met gras waren ingezaaid. Te laat! 
De aanvraag voor de plasdras in Oldetrijne werd afgekeurd omdat het te duur werd. Dit jaar mogen we het wel 
opnieuw aanvragen; uit weer een ander potje. 
Kortom: veel werk voor niets gedaan en veel onduidelijkheid. Maar ook: niet geschoten is altijd mis! 
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  Ecologisch bermbeheer en ecologisch sloten. 
 
Door tijdgebrek is deze Nieuwsbrief niet in september maar pas nu verstuurd. Toch vinden we de informatie die 
wij kregen van de Werkgroep Vissen Onderzoek Friesland (WVOF) belangrijk genoeg om alsnog te plaatsen, 
ook al zijn de meeste sloten inmiddels al geschoond. Alvast voor volgend jaar…. 
Zij wezen ons op een manier van hekkelen en baggeren waarmee we het slootleven optimaal kunnen sparen. 
Met het schonen van de plantenresten komen ook levende vissen, amfibieën en andere dieren uit de sloot op 
de kant terecht.  

 Slootgoed op de kant leggen. 
Door het slootgoed op of dichtbij de slootkant te leggen en daar even te laten liggen geeft u deze dieren de 
gelegenheid om weer terug te kruipen (of rollen) naar de sloot. Salamanders, kikkers, padden, Snoek, Grote – 
en Kleine modderkruiper, Paling en vele anderen kunnen zo terugkeren voordat u het materiaal afvoert.  

 Opletten waar u begint. 
Als u een afgesloten (of van een duiker voorzien) slootdeel bewerkt dan is het verzoek om bij de afsluiting te 
beginnen. Zo worden geen vissen ingesloten en kunnen ze uit de bak wegblijven.  

 Een kant per jaar. 
Als laatste is eenzijdig verwijderen van de plantenresten gewenst, waarbij elk jaar een andere kant wordt 
gepakt. Dit laatste moet natuurlijk haalbaar zijn en niet conflicteren met de eis van het Wetterskip om de sloten 
schoon te maken. 
 

  Nogmaals overzicht nesten. 
 
In de vorige Nieuwsbrief was onderstaande tabel weggevallen. Bij deze nogmaals het overzicht van alle zes 
weidevogelcollectieven, inmiddels aangevuld met de aantallen van 2010. Bedenk wel dat de aantallen hectares 
behoorlijk van elkaar verschillen. De cijfers zijn dus eigenlijk niet meer goed met elkaar te vergelijken.  
Meer informatie vindt u op de website. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        

Aantal bedrijven 36 68 68 67 67 67 59 

Aantal hectares 1390 2875 2875 2875 2875 2875 2468 

        

Kievit 350 1081 860 847 867 819 721 

Scholekster 90 157 135 132 131 134 136 

Grutto 21 47 42 52 55 67 69 

Tureluur 31 47 35 30 51 46 61 

Slobeend 6 0 2 2 9 4 2 

Kuifeend 0 4 8 6 5 8 4 

Krakeend 0 0 3 3 8 2 13 

Watersnip 4 12 8 3 1 2 3 

Wulp 4 8 9 11 10 14 10 

Veldleeuwerik 7 25 5 8 15 10 7 

Gele Kwikstaart 1 0 3 8 11 10 8 

Graspieper 3 23 39 58 50 61 40 

        

Totaal 517 1407 1149 1160 1213 1181 1074 
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  Kappen en/of snoeien. 
 
We zien steeds vaker dat predatoren die het voorzien hebben op de weidevogelkuikens zich schuilhouden in 
bosjes, bomen en begroeiing. Hoeveel boompjes of struiken groeien er inmiddels op de randen van uw 
perceel?  
De regels omtrent het kappen en snoeien zijn helaas niet eenduidig. Bij twijfel kunt u altijd vrijblijvend 
informeren bij de gemeente. Mocht dan blijken dat er toch een kapvergunning nodig is dan kunt u altijd nog 
beslissen of u het werk wel of niet gaat uitvoeren. 

  Gemeentelijk project: Herstel en versterking van het landschap. 
De gemeente organiseert binnenkort voor het gebied tussen de Helomavaart en Wolvega, twee 
voorlichtingsavonden over hun project: Herstel en versterking van het landschap. Onderdeel daarvan is ook het 
opknappen van erfbeplanting en singels. Als de werkzaamheden die u zou willen uitvoeren voldoen aan de 
voorwaarden dan is daarvoor subsidie beschikbaar. Misschien dat u daar iets aan heeft?  

 Datums. 
10 november in het dorpshuis te Oldetrijne 
17 november in het dorpshuis te Nijelamer 
Aanvangstijd 20.00 uur. 
 
 

  ELAN. 
 
De enquête van ELAN is inmiddels afgerond. Er waren drie weken uitgetrokken voor het bellen en in die 
periode was de respons boven verwachting. De meest genoemde ideeën worden verder uitgewerkt in 
workshops. De ideeën die daar omgezet worden in concrete plannen worden opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma dat bij de Gebiedsvisie hoort. De uitnodiging volgt binnenkort. Hier alvast de datums: 

  Datums. 
9 november in De Ark te Wolvega (parkeren op Pastorieplein) 
29 november in het MFC De Ni’je Stienze te Nijeholtpade (Samen met ANV Tjongervallei) 
Aanvangstijd 20.00 uur.  
 
 

  Uitnodiging praktijknetwerk bodem. 
 
Vanuit het bestuur van de Gagelvenne kwam het idee om in Zuidoost Friesland, het ELAN gebied, een 
praktijknetwerk bodem op te zetten. Door de steeds lager wordende bemestingsnormen wordt kennis van de 
bodem steeds belangrijker. Het netwerk wordt (deels) gesubsidieerd, de eerste avond niet. Er zijn dus kosten 
aan verbonden. Zie voor meer informatie de bijlage bij deze Nieuwsbrief. 

 Datum. 
18 november in MFC De Ni’je Stienze te Nijeholtpade 
 
 

  Bestuur. 
 
Voorzitter: Henk Roeles (Boijl) Tel. 432114;  
Secretaris: Karin Witteveen (Oldetrijne) Tel. 499232;  
Penningmeester: Alfred van den Akker (Oldetrijne) Tel. 499329; 
Bestuurslid: Johan Baas (Nijeholtwolde); 
PR: Afke Kester (Noordwolde);  
Mozaïekregisseur: Sippe Bron (Munnekeburen); 
Contactpersonen: Anno Witteveen (Oldetrijne), Koen Olyslager (De Hoeve), Gerard Ziel (Nijelamer), Jan Kraak  
(Langelille), Anne Schelhaas (Blesdijke), Eric Kroon (Peperga) en Johan Baas (Nijeholtwolde). 

 


