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Ganzenvereniging Weststellingwerf (GVW) 
 
Weidevogelbeheer 
Op 30 januari was de evaluatieavond van het weidevogelseizoen 2013 te Oldelamer voor 
alle mozaïeken gezamenlijk. Wim Tijsen gaf toelichting op de leefwijze van en onderzoek 
naar de tureluur.  
Ook dit jaar werd met de Vogelwachten afgesproken dat de nazorger voor een stippenkaart 
in de stal zorgt waarop alle percelen goed zichtbaar moeten zijn. Mocht dit niet lukken dan 
moest de agrariër zelf voor een duidelijke bedrijfskaart zorgen. De stalstippenkaarten 
hoefden dit jaar voor het eerst niet meer ingeleverd te worden bij de 
weidevogelcoördinatoren van de ANW.  
Het broedseizoen 2014 begon vroeg en duurde lang. De resultaten waren wisselend maar in 
de meeste mozaïeken vertoonde de weidevogelstand weer een opgaande lijn. 
De predatiedruk was per mozaïek verschillend. In bepaalde gebieden is gebruik gemaakt 
van de lichtbakvergunning voor het bejagen van de vos ten gunste van het broedsucces van 
de weidevogels. Ook zijn op initiatief van de WBE’s een aantal vossenkunstbouwen 
aangelegd in kwetsbare weidevogelgebieden.  
In oktober is met alle weidevogelleden het broedseizoen 2014 geëvalueerd en gesproken 
over de toekomst van het weidevogelbeheer.  
Het opstellen van het Collectief Beheerplan voor 2015 en het verwerken van de aangepaste 
mozaïeken in de Toolkit brachten veel extra werkzaamheden met zich mee. In alle 
mozaïeken zijn voor het beheerjaar 2015 die percelen geschrapt waar de afgelopen 2 jaar 
geen nesten zijn gevonden. 
De plannen van Tennet zijn inmiddels van de baan. 

 
Ganzenbeheer 
In de foerageergebieden met per 1-10-2013 afgelopen PSAN-overeenkomsten moesten de 
ganzen het winterseizoen 2013/2014 tot 1 april met rust worden gelaten. Schade moest wel 
door de leden zelf gemeld worden bij het Faunafonds. 
De uitbetaling van de vaste en variabele vergoeding voor het seizoen 2012/2013 liet lang op 
zich wachten; dit gebeurde pas in de loop van de zomer. 
In juli werd een informatiebijeenkomst over het nieuwe ganzenbeleid van de Provincie 
Fryslân gehouden, in het bijzonder over de nieuwe regeling voor de 
ganzenfoerageergebieden. Het oude stelsel met beheerpakketten en vaste vergoedingen is 
vervangen door 100% vergoeding van de schade op basis van taxatie, aangevuld met een 
deelnemerspremie voor schadehectares. De grondgebruikers met percelen binnen de 
begrensde foerageergebieden, incl. witte vlekken en diepe inhammen, konden aangeven of 
ze wel of niet wilden deelnemen aan de nieuwe regeling voor de seizoenen 2014-2015 en 
2015-2016. 
 
Berm- en slootbeheer 
Het verloop van de werkzaamheden voor het ecologisch bermbeheer verliep dit jaar zonder 
problemen. In het najaar kon het slootschonen onder goede weersomstandigheden worden 
uitgevoerd. Aan de heren Zeinstra en Jager is de opdracht verleend om in 2015 een 
vegetatieonderzoek aan de proefvlakken in de ecologisch beheerde bermen uit te voeren.  
Via ELAN heeft ANW samen met Wetterskip Fryslân de pilot groenblauwe diensten opgepakt 
om de hoofdwatergangen in de Groote Veenpolder in eigen beheer te onderhouden. 
Uitgangspunten daarbij zijn het in de hand houden van de toekomstige kosten en het goed 
rekening kunnen houden met de specifieke gebruikswensen in het gebied.  
Op 1 april vond de voorlichtingsbijeenkomst over werkwijze en doelstelling van dit project 
voor betrokkenen plaats en werd er besloten om de pilot op te starten. Half september vond 
de officiële ondertekening van de overeenkomst plaats aan de Gracht in Scherpenzeel.  
Het gemeentelijk berm- en slootbeheer in de Groote Veenpolder is via ANW uitgevoerd. 
Mogelijk biedt de combinatie met compostering ook kansen. 



 
PR 
Ook dit jaar werd het agrarisch natuurbeheer weer via diverse streekactiviteiten gepromoot. 
Zo waren we present tijdens de open dag op het melkveebedrijf van de familie Van der 
Weerd te Scherpenzeel, de open dag van de Fietsvierdaagse op het pluimveebedrijf van de 
familie Van Drie te Noordwolde, de Bedrijvenbeurs te Vinkega en op het Lindefestival te 
Wolvega. Vaak wordt tijdens deze activiteiten gezamenlijk opgetrokken met de LTO en 
worden de belangen en het imago van de landbouw op een positieve manier onder de 
aandacht van het publiek gebracht. 
 
Jubileum ANW 
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum werd er een feestelijke bijeenkomst georganiseerd 
op 24 april. Naast een terugblik op de afgelopen jaren werd ook vooruit gekeken naar de 
toekomst van het agrarisch natuurbeheer. Dit jubileum kreeg een extra groen tintje omdat het 
gecombineerd werd met de open dag op het melkveehouderijbedrijf van de familie Van der 
Weerd. Daar was te zien hoe een modern melkveehouderijbedrijf rekening houdt met de 
leefomgeving, het landschap, de natuur en het milieu.  
 
ELAN 
In de loop van 2014 is definitief geworden dat ELAN als zelfstandig streekcollectief voor 
Zuidoost Friesland per 1 januari 2016 de uitvoering zal gaan verzorgen voor het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer. Het hele jaar rond is er hard gewerkt om alles op tijd klaar te 
hebben voor de gebiedsaanvraag die voor 1 mei 2015 moet worden ingediend. De kansen 
voor Zuidoost Friesland liggen vooral in het landschapsbeheer. Voor het weidevogelbeheer 
is minder geld beschikbaar en er zal ingedikt moeten worden. Een goede onderbouwing in 
samenwerking met gebiedspartijen en koppeling van geschikte gebieden, zowel natuur- als 
landbouwgronden, is noodzakelijk voor de voortgang van het weidevogelbeheer per 2016. 
Ook zijn het afgelopen jaar enkele projecten groenblauwe diensten in samenwerking met het 
Wetterskip Fryslân opgestart en is het composteren in nauw overleg met de betrokken 
gemeentes opgepakt. Verder is dit jaar het Energiebesparingsproject afgerond en is het 
IJsvogelproject officieel opgestart. 
 
Diversen 
Op 12 februari vond het jaarlijkse Besturenoverleg plaats. Hiervoor worden de besturen van 
de Vogelwachten Wolvega, Heerenveen-Oranjewoud, De Blesse en Boijl uitgenodigd, 
evenals de besturen van de Wildbeheereenheden van Kuinder-Linde, De Veenpolders en 
Beneden Linde. Gezamenlijk worden hier de actiepunten bepaald die het komende seizoen 
worden opgepakt. 
Het overleg van de Weidevogelkring vond op 3 oktober plaats. Hier is gezamenlijk met de 
gebiedspartijen besproken welke gevolgen de provinciale Weidevogelnota 2014-2020 en het 
proces van collectievenvorming van het agrarisch natuurbeheer op de toekomst van het 
weidevogelbeheer in Weststellingwerf kunnen hebben. 
 
 

 


