Jaarverslag 2017 Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf (VANLW)
Weidevogelbeheer
Het SNL-weidevogelbeheer van de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan draagvlak, betrokkenheid
en enthousiasme voor het weidevogelbeheer in Weststellingwerf. Om een ieder te bedanken voor
zijn of haar inzet is deze periode voor de betrokken leden, nazorgers en jagers afgesloten met een
feestelijke evaluatieavond op 3 februari in De Driewegsluis te Nijetrijne.
Via het gebiedscollectief ELAN is in de zomer uitbreiding aangevraagd voor het mozaïek De
Ontginning en in het najaar is voor Oldetrijne Zuid een nieuwe aanvraag voor ANLb
weidevogelbeheer ingediend.
Ook is door ELAN het predatiebeheerplan geactualiseerd met medewerking van de verschillende
gebiedspartijen.
In december is het weidevogelrapport opgesteld met daarin de beschikbare resultaten van het
weidevogelbeheer van het seizoen 2017. Deze gegevens zijn afkomstig uit het BFVWregistratiesysteem en van de betrokken Vogelwachten.
Omdat Weststellingwerf in 2018 geen weidevogelbeheer meer heeft dat valt onder de oude SNL
regeling hoefde er geen Collectief Beheerplan meer te worden ingediend bij de Provincie.
Ganzenbeheer
Uit de evaluatie van de periode 2014-2016 blijkt dat de schade aan het gras de afgelopen jaren niet is
afgenomen. Met het nieuwe beleid 2017-2020 wil provincie Fryslân meer naar bestrijden en minder
beheren om zo de financiën in de hand te houden. De aanpak houdt in dat de winterrustperiode
vervalt en de oppervlakte foerageergebied in Friesland met 10% wordt verkleind. De schade binnen
de foerageergebieden wordt automatisch getaxeerd en blijft 100% vergoed maar de
deelnemerspremie vervalt. Buiten de foerageergebieden geldt voor 2018 80% uitbetaling van de
getaxeerde schade.
Op 5 september werd te Joure een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het nieuwe provinciale
ganzenbeleid. Bij de intekening konden alle grondgebruikers in het zoekgebied op vrijwillige basis
aangeven of ze voor 2017-2020 willen deelnemen aan het foerageerbeheer. Ondanks onze
inspanningen om te komen tot robuuste en aaneengesloten gebieden op die plekken waar veel
schade is, heeft de Provincie meer dan de helft van de ingetekende percelen in Weststellingwerf
geschrapt. De Provincie gaf aan dat ons gebied te versnipperd is en dat Weststellingwerf wat schade
betreft lager scoort dan andere foerageergebieden.
Berm- en slootbeheer
VANLW is de initiator en gesprekspartner voor de gemeente voor het ecologisch berm- en
slootbeheer. De gemeente heeft aangegeven dat ze de overeenkomst voor het ecologisch beheer
weer wil verlengen. Tevens heeft de gemeente gevraagd of onze vereniging meer gemeentelijke
bermen en sloten wil gaan beheren. Aan dit verzoek is gehoor gegeven en onder leden en
belangstellenden is geïnventariseerd of er animo voor is. Hierop kwam genoeg respons om er een
vervolg aan te geven.
Op 26 april is samen met het Wetterskip de voortgang van het project onderhoud hoofdwatergangen
Groote Veenpolder voor de komende jaren besproken en daarbij is aangegeven dat VANLW het
belangrijk vindt om meerdere opgaven en doelstellingen voor dit projectgebied bij elkaar te
brengen en hiervoor de verbinding met Polderbelangen Groote Veenpolder zoekt.
Het gemeentelijk berm- en slootbeheer in de Groote Veenpolder is via VANLW door de plaatselijke
loonwerkers uitgevoerd.

PR
Op 10 juni organiseerde Vogelwacht Oldeholtpade, evenals in 2010, de Jeugdvogelwachtdag voor alle
jeugdleden van de vogelwachten in Friesland. Door onze PR ook op de jeugd te richten, hopen we
hen te betrekken bij weidevogelactiviteiten en de natuur.
Op 4 juli was het melkveebedrijf van de maatschap Kraak te Langelille de gastlocatie tijdens de open
dag van de Fietsvierdaagse. Veel deelnemers bezochten onze stand en namen de tijd om het bedrijf
te bezichtigen.
Diversen
Het composteren via agrarische groenstations verloopt nog niet naar wens vanwege de wet- en
regelgeving , waarbij de meststoffenwet het grootste knelpunt is.
Gezamenlijk met Polderbelangen Groote Veenpolder is er onder leiding van Aequator een studieclub
opgericht om agrariërs meer inzicht te laten krijgen in de conditie van de bodem, hoe deze te
verbeteren en wat aangepakt kan worden rond bodem en water.
Op 7 november is voor de deelnemers Droge Dooradering in de gemeente Weststellingwerf in
samenwerking met ELAN een informatieve avond over onderhoud van landschapselementen
georganiseerd te Nijeholtpade.
Ook is er een afgevaardigde namens het bestuur die zitting heeft in de klankbordgroep
Veenweidevisie.
Vanwege het opheffen van ANV Tjongervallei zijn hun Stellingwerfse leden overgedragen aan onze
vereniging.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen met de volgende functieverdeling:
N. van der Weerd
voorzitter
aftredend 2020
K. Witteveen
secretaris
aftredend 2018
A. van den Akker
penningmeester
aftredend 2018
J. Baas
lid
aftredend 2018
A. Kester
lid/PR
aftredend 2019
In 2017 kwam het bestuur 3x bijeen om te vergaderen. Ook de 3 Algemene Bestuursvergaderingen
van ELAN werden bezocht, evenals de Algemene Ledenvergadering.
Daarnaast de onderstaande bijeenkomsten:
 22 februari
Bestuurlijk overleg met gebiedspartijen (Vogelwachten, WBE’s,SBB,
Vogelwerkgroep Brandemeer)
 6 maart
Jaarvergadering Vogelwacht Wolvega e.o.
 30 maart
Overleg ganzen ANV’s te Irnsum
 21 april
Werkbezoek ganzen politici Provincie Fryslan
 30 mei
Overleg Friese Milieu Federatie/ELAN natuurinclusieve landbouw
 19 juni
Overleg met collectief It Lege Midden over ecologisch bermbeheer
 12 juli
Bijwonen vergadering Provinciale staten over ganzenaanpak 2017-2020
 2 november Overleg ELAN/Living Lab met Wiebren van Stralen
 22 november Bijeenkomst Living Lab Verdienmodel / ELAN
 14 december Afsluiting project De Harken te Makkinga

