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(VANLW) 
 

ELAN 
Sinds het (collectieve) beheer van weidevogels en landschap via ELAN loopt zijn de taken van onze 
vereniging aardig ingekrompen. Voor meer informatie en mogelijkheden voor beheer in de Droge 
Dooradering (boswallen), Natte Dooradering (slootrandenbeheer) of Open Grasland (weidevogels) 
verwijzen wij u naar de website: www.elan-zofriesland.nl. Momenteel is er alleen voor herstel van 
boswallen e.d. op agrarisch gebied nog subsidie beschikbaar. 
 

Weidevogels 
VANLW ondersteunt het weidevogelbeheer door het beschikbaar stellen van een waterpomp en het 
opstellen van het jaarlijkse evaluatierapport. Dit laatste is mede belangrijk omdat de gegevens nodig 
zijn als er kansen komen voor mogelijke uitbreidingen van het beheergebied.  
Ook organiseren we jaarlijks het besturenoverleg met de gebiedspartijen: Vogelwachten, WBE’s en 
SBB om elkaar op de hoogte te houden, ideeën uit te wisselen, elkaar te ondersteunen, etc.. 
 

Ganzen 
Het beheer van ganzen is gebaseerd op provinciaal beleid. Via het Collectief Ganzenbeheer Fryslân  
zijn alle 7 collectieven vertegenwoordigd richting de Provincie.  
Met ingang van het winterseizoen 17/18 is het noodzakelijk om ook in de ganzenfoerageergebieden 
vanaf 1 april tot de datum van aftaxatie adequaat gebruik aan te tonen om voor tegemoetkoming  
schade in aanmerking te komen.  
Regelmatig worden nieuwsbrieven over zaken rondom het Friese ganzenbeleid, opgesteld door 
Faunabeheereenheid Friesland en de Provincie, doorgestuurd naar de leden. 
 

Bermen 
Het afgelopen jaar is er een wijziging geweest in het gebied rondom Blesdijke. Het maaien wordt nu 
uitgevoerd door Van de Borst. 
Voor het seizoen 2019 mag onze vereniging een uitbreiding van het aantal bermen en bermsloten 
indienen bij de gemeente. Het overleg met de betreffende aanliggende boeren heeft al 
plaatsgevonden. In het voorjaar van 2019 hopen we de contracten te kunnen ondertekenen. 
 

De Groote Veenpolder 
Het project ‘Onderhoud hoofdwatergangen en bermbeheer’ is verlengd en wordt ongewijzigd 
voortgezet. De coördinatie hiervan ligt bij Nico van der Weerd.  
Nico is tevens de afgevaardigde namens VANLW in de klankbordgroep Veenweidevisie. 
De studieclub die samen met Polderbelangen Groote Veenpolder is opgericht om agrariërs meer 
inzicht te laten krijgen in de conditie van de bodem is een keer bij elkaar gekomen. De volgende 
datum is, wegens drukke agenda’s, nog niet gepland. 
 

PR 
Op 15 september heeft VANLW zich weer gepresenteerd op het Lindefestival. Het onderwerp van de 
prijsvraag was dit jaar het verschralen van de bermen in het kader van ecologisch bermbeheer. Van 
de 111 deelnemers hadden 57 het goede antwoord. Daaruit is een winnaar geloot en deze heeft de 
prijs (een VVV bon) ontvangen. 
 

Bestuur 
Op de jaarvergadering van 2018 hebben we afscheid genomen van Karin Witteveen. Zij heeft 10 jaar 
lang het secretariaatswerk op een uitstekende manier uitgevoerd. Daarnaast had zij het 
ganzenbeheer in haar takenpakket. Dit laatste blijft zij voor ons doen als afgevaardigde van ELAN. 
Afke Kester heeft het secretariaat overgenomen. Het bestuur is nog op zoek naar meer bestuursleden. 
In 2018 zijn 5 bestuursvergaderingen gehouden. Ook de Algemene Bestuursvergadering en de 
Algemene Ledenvergadering van ELAN werden bezocht. 
Daarnaast hebben leden van het bestuur deelgenomen aan verschillende overleggen met ELAN, de 
gemeente Weststellingwerf, watergebiedsplannen in de Westhoek en Oldelamer / Oldetrijne en 
bijeenkomsten over de veenweidevisie, jaarvergaderingen van Vogelwachten Wolvega en 
Oldeholtpade en de Weidevogelkennisdag te Joure bezocht. Daarnaast is het jaarlijkse overleg 
georganiseerd met de vogelwachten, Wild Beheers Eenheden, vogelwerkgroep Brandemeer en 
Staatsbosbeheer. En het bestuur is op excursie geweest naar Texel waar is gesproken met 
medewerkers van ANV De Lieuw en een melkveebedrijf is bezocht. 
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