
Jaarverslag 2015 Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en  Ganzenvereniging 
Weststellingwerf (GVW) 
 
Weidevogelbeheer 
Op 4 februari werd de evaluatieavond van het weidevogelseizoen 2014 in het Dorpscentrum 
Oldetrijne gehouden. Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut verzorgde hier een inleiding over 
het thema bodemleven en weidevogels. 
Gaandeweg het voorjaar werd duidelijk dat de muizenplaag ook in Weststellingwerf enorm veel 
schade aanrichtte. Door de Provincie werd pas op 25 maart bekend gemaakt dat het mogelijk was 
om percelen met beheerpakketten te bewerken onder speciale voorwaarden. Tot en met 27 maart 
bestond de mogelijkheid om het agrarisch natuurbeheer, wegens gewijzigde basisvoorwaarden, op 
te zeggen. Vooral boeren die te maken hadden met muizenschade in kruidenrijke percelen hebben 
daarom het SNL beheer per 1 januari 2015 opgezegd. 
Omdat 2016 voor veel mozaïeken het laatste jaar van de SNL regeling voor weidevogelbeheer is, 
heeft de Provincie besloten dat er geen uitgebreid Collectief Beheer Plan gemaakt hoefde te worden. 
Daarom werden er dit najaar geen evaluatiegesprekken meer gehouden. Eventuele wijzigingen in 
beheer konden via de mail worden doorgegeven. 
Op 3 december had ELAN een bijeenkomst georganiseerd over het opstellen van het predatiebeheer- 
plan. Voor alle gebieden die vallen onder het leefgebied Open grasland is een inventarisatielijst 
ingevuld met omgevingskenmerken, voorkomende predatoren en toepasbare maatregelen. De 
inbreng van WBE’s en Vogelwachten was hierbij onmisbaar. 
 
Ganzenbeheer 
Door het wegvallen van het ganzenbeheer uit het collectieve agrarische natuurbeheer is de noodzaak 
van instandhouding van een aparte ganzenvereniging weggevallen. De belangenbehartiging voor de 
leden in de ganzenfoerageergebieden kan ook door ANW worden meegenomen. In de 
jaarvergadering van maart is besloten om de Ganzenvereniging per 31-12-2015 op te heffen. De 
belangen voor de foerageergebieden richting de provincie worden behartigd via ELAN.  
De automatische taxatie van de winterschade kwam door de nieuwe werkwijze pas laat op gang. 
Rond 1 november hebben de boeren in de foerageergebieden hun getaxeerde schade en 
deelnemerspremie uitbetaald gekregen door het Faunafonds. Om voor de deelnemerspremie in 
aanmerking te komen, moest een de-minimisverklaring worden ingevuld en opgestuurd.  
 
Berm- en slootbeheer 
Het beheer van de ecologische bermen is ook dit jaar goed uitgevoerd door de boeren. Door de natte 
herfst was het niet mogelijk om alle sloten met kraan en kipper te sloten. In overleg met De 
Samenwerking is, waar nodig, maatwerk geleverd. 
Het vegetatieonderzoek aan proefvlakken in de ecologische beheerde bermen, uitgevoerd door de 
heren Jager en Zeinstra, is in het najaar afgerond.  
Tijdens de jaarvergadering van Polderbelangen Groote Veenpolder op 12 februari werd nadere uitleg 
gegeven over de werkwijze en doelstelling van de pilot Onderhoud hoofdwatergangen. Regelmatig 
wordt door ANW overleg gevoerd met Wetterskip en ELAN over de voortgang van deze pilot, waarbij 
ook ontwikkel- en verbeterpunten worden besproken. Geconstateerd kan worden dat het afgelopen 
jaar naar tevredenheid van alle betrokken partijen is verlopen. 
Het gemeentelijk berm- en slootbeheer in de Groote Veenpolder is via ANW door de plaatselijke 
loonwerkers uitgevoerd.  
 
PR 
De open dag tijden de Fietsvierdaagse bij de familie Van der Weerd te Scherpenzeel werd goed 
bezocht en gewaardeerd door het publiek. Veel fietsers namen de tijd om het duurzame melkvee-
bedrijf te bekijken en deel te nemen aan de prijsvraag. 



Op 28 augustus was de feestelijke kick-off bijeenkomst van de Boer’n toerapp. De eerste fietsroute 
via Izi.travel, een landelijke primeur voor Weststellingwerf!  Samen met LTO en Plaatselijk Belang 
werd de al bestaande fietsroute van ANW door de Westhoek voorzien van filmpjes, foto’s en 
geluidsfragmenten over landbouw, natuur en cultuur.  
De PR-activiteit tijdens het Lindefestival was gericht op het onder de aandacht brengen van de 
Izi.travel app. 
 
Excursie 
Op 17 september was de herfstexcursie naar de Oostvaardersplassen.  Met het maximaal toegestane 
aantal personen kregen we een rondleiding via de bolderkar in het gesloten gedeelte van dit unieke 
natuurgebied, waar kuddes heckrunderen, konikpaarden en edelherten voorkomen. De excursie 
werd afgesloten met een stamppotbuffet. 
 
ELAN 
In februari organiseerde ELAN gemeentelijke informatiebijeenkomsten over de veranderingen die 
plaatsvinden in het agrarisch natuurbeheer per 2016. In de bijeenkomst van 10 maart te Gorredijk 
werden de mogelijkheden voor landschapsbeheer in Zuidoost-Friesland nader toegelicht. 
Voor het weidevogelbeheer is het beschikbare budget flink gereduceerd t.o.v. voorgaande jaren. 
Daarnaast zijn de instapeisen aangescherpt en is de gidssoort de grutto. Dit betekent voor Zuidoost- 
Friesland dat een deel van de Ontginning en de Jansenstichting per 2016 kunnen doorgaan onder het 
nieuwe stelsel. Voor het landschapsbeheer zijn al een flink aantal beheerders ingestapt in het ANLb, 
maar er is nog ruimte in het budget voor nieuwe deelnemers. Er is hard gewerkt om alles op tijd klaar 
te hebben voor de gebiedsaanvraag ANLb 2016 die in juli moest worden ingediend.  
De provincie Friesland heeft positief gereageerd op de subsidieaanvraag voor het project agrarische 
groenstations. Inmiddels is er een gebruikersgroep opgestart.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 5 personen met de volgende functieverdeling: 
N. van der Weerd voorzitter   aftredend 2016 en herkiesbaar 
K. Witteveen  secretaris  aftredend 2016 
A. van den Akker penningmeester aftredend 2018 
J. Baas   lid   aftredend 2017 
A. Kester  lid / PR    aftredend 2019 
 
In 2015 kwam het bestuur 5x bijeen om te vergaderen. Ook de algemene bestuursvergaderingen van 
ELAN werden bezocht. Daarnaast de onderstaande bijeenkomsten: 

 Informatiebijeenkomst droge en natte dooradering 

 Bestuurlijk overleg met Vogelwachten en WBE’s 

 Weidevogelkennisdag te Eernewoude 

 Klankbordgroep Watergebiedsplan Linde 

 Algemene Ledenvergaderingen BoerenNatuur + slotsymposium 
 
 
 
 


