
Jaarverslag 2016 Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf (VANLW) 

Weidevogelbeheer 
Per 1 januari 2016 is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Zuidoost Friesland via het 
gebiedscollectief ELAN geregeld. Voor het weidevogelbeheer in Weststellingwerf betekent dit dat 
een deel van De Ontginning onder het nieuwe ANLb valt en de meeste mozaïeken hun laatste jaar 
volmaakten onder het SNL.  
Op 25 januari werd de evaluatieavond van het weidevogelseizoen 2015 gehouden in ’t Polderhuus te 
Munnekeburen. Gastspreker was Freddie de Vries, die inging op de ontwikkelingen in de 
weidevogelstand in Weststellingwerf. 
Door ELAN werd op 13 juli een bijeenkomst georganiseerd om het bestaande predatiebeheerplan te 
actualiseren. Ook de bijbehorende ontheffingen lopen via ELAN.  
In december werd het Weidevogelrapport opgesteld met daarin de resultaten van het SNL en het 
ANLb weidevogelbeheer van het seizoen 2016. 
Voor het Collectief Beheerplan 2017 kon worden volstaan met indienen van plan van 2015, 
aangevuld met kaarten met de doorlopers in het SNL-stelsel voor het jaar 2017. 
 
Ganzenbeheer 
De belangen voor de foerageergebieden worden op provinciaal niveau behartigd via het Collectief 
Ganzenbeheer Fryslân, waarin alle 7 Friese collectieven zijn vertegenwoordigd.  
In de zomer is een verkorte evaluatie opgesteld en daaruit bleek dat er over de afgelopen twee 
uitvoeringsjaren onvoldoende gegevens beschikbaar waren om conclusies uit te trekken. De 
landbouworganisaties, de jagers en de natuurorganisaties hebben daarom aan de Provincie gevraagd 
om de huidige ganzenregeling nog met één jaar te verlengen.  
In september zijn de grondgebruikers in de foerageergebieden gevraagd of ze voor het winterseizoen 
2016-2017 wilden blijven deelnemen. Alle voorwaarden bleven hetzelfde, ook de vergoedingen en de 
begrenzing.  
 

Berm- en slootbeheer 
Op 13 juni heeft het bestuur met de bermcoördinatoren rond de tafel gezeten om de voortgang van 
het ecologisch bermbeheer te bespreken. 
Op 23 juni zijn de positieve resultaten uit het onderzoeksrapport 2015 onder de aandacht van het 
college en de fracties gebracht om voortzetting per 2017 te bewerkstelligen. 
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. 
Er is regelmatig overleg over de voortgang van de pilot in de Groote Veenpolder met Wetterskip en 
de projectondersteuning loopt via ELAN. Belangrijk is om duidelijk te hebben wat de meerwaarde 
voor het gebied is en er extra projecten aan vast te koppelen. Op 8 november werd daartoe overlegd 
met LTO, Polderbelangen en AJF. Op 22 november vond de eindevaluatie van de pilot plaats. 
Het gemeentelijk berm- en slootbeheer in de Groote Veenpolder is via VANLW door de plaatselijke 
loonwerkers uitgevoerd. 
 
PR 
Het agrarisch natuurbeheer werd weer via diverse streekactiviteiten gepromoot. Zo waren we 
present tijdens het AH Lentefeest bij de familie Schoonhoven te Nijeholtwolde, de open dag van de 
Fietsvierdaagse bij Piet Bergsma te Zandhuizen en op het Lindefestival.  
Ook bij de totstandkoming van de 2e route van de IZI.travel app/Lindevallei ,met als thema smart 
regio, was onze vereniging betrokken. De aftrap was op 17 juni bij Van der Valk in Wolvega. 
 
 
 



Excursie 
Op vrijdagavond 8 juli was de zomerexcursie naar de Rottige Meente. SBB verzorgde de vaartocht en 
wandeling door dit natuurreservaat. De excursie werd afgesloten met een barbecue. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 5 personen met de volgende functieverdeling: 
N. van der Weerd  voorzitter  aftredend 2020 
K. Witteveen  secretaris  aftredend 2017 
A. van den Akker penningmeester aftredend 2018 
J. Baas   lid   aftredend 2017 
A. Kester  lid/Toolkit/PR  aftredend 2019 
 
In 2016 kwam het bestuur 4x bijeen om te vergaderen. Ook de 5 Algemene Bestuursvergaderingen 
van ELAN werden bezocht.  
Daarnaast de onderstaande bijeenkomsten: 

 29 januari Presentatie Natte Dooradering ELAN 

 26 februari Bestuurlijk overleg met College 

 2 maart Besturenoverleg met Vogelwachten, WBE’s en SBB 

 18 maart Weidevogelkennisdag te Eernewoude 

 26 september Bestuurlijk overleg met LTO 

 18 oktober Informatiebijeenkomst leefgebied Natte Dooradering te Oldetrijne 

 7 december       Mini-symposium Pilot Watergebiedsplan Appelscha 
 


