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Aan alle leden en belangstellenden, 
 
Hierbij bieden wij u onze Nieuwsbrief aan. We hopen dat u hem met plezier en interesse zult lezen. Mocht u na 
het lezen van de Nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid (zie onderaan de 
brief) of via de website (www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl) reageren.  
 
 

 Ecologisch bermbeheer. 
 
Eind vorig jaar bleek dat het college van burgemeester en wethouders mogelijk wil bezuinigingen op het 
ecologische bermbeheer. Daarop heeft een afvaardiging van het bestuur de gemeenteraadsfracties bezocht 
om hen te wijzen op de positieve resultaten van dit beheer en te melden dat we graag mee denken over 
mogelijke oplossingen. 
In overleg met de coördinatoren (8 november 2011) was namelijk net besproken om, daar waar dat kan, minder 
te gaan maaien. De gedachte was toen om het werkgebied uit te breiden. Mogelijk zien we daar van af om het 
beheer op de huidige ecologisch beheerde bermen voort te kunnen zetten.  
Alle fracties hebben zich in de gemeenteraadsvergadering positief uitgesproken over de behaalde resultaten en 
het nut van voortzetting van het ecologische bermbeheer. Het bestuur is inmiddels met de gemeente in 
gesprek gegaan om te bespreken hoe dit het beste ingevuld kan worden. 
 

  Afscheid Henk Roeles. 
 
Op de jaarvergadering van 14 maart jl. hebben we afscheid genomen van 
onze voorzitter Henk Roeles. Ruim 15 jaar heeft Henk zich vol 
enthousiasme ingezet voor agrarisch natuurbeheer. Eerst via de 
werkgroep van de (toen nog) FLTO. Daar werd onder zijn leiding het 
ecologische bermbeheer opgestart. Toen eind 2003 de vereniging 
officieel werd opgericht bleef hij voorzitter. Henk blijft ook nu nog 
betrokken bij de vereniging als coördinator van het weidevogelbeheer in 
Boijl. Hij wordt in het bestuur opgevolgd door Nico van der Weerd.  
Op de foto overhandigt Alfred, met welgemeende woorden van lof en 
dank, aan Henk een speciaal voor hem door JJIP uit Heerenveen, 
ontworpen spiegel.  
 

 Jeugdleiders gezocht voor jeugdafdeling Vogelwacht Wolvega e.o.. 
 
Vogelwacht Wolvega wil graag een jeugdafdeling opzetten. Omdat we hopen dat de jeugdleden van nu de 
nazorgers van de toekomst zullen zijn ondersteunen we deze wens van harte. We zijn dus op zoek naar 
leiding. Wie wil enkele keren per jaar op de woensdagmiddag of de zaterdag een activiteit met kinderen 
begeleiden? Er zijn al heel veel ideeën voor activiteiten. Ook het aanschaffen van materiaal zal geen probleem 
zijn. Maar wáár de activiteiten georganiseerd gaan worden en welke kinderen er gevraagd gaan worden zal 
afhangen van de (toekomstige) leiding. U dus:misschien?  
Meer informatie kunt u opvragen bij Harm Smid, secretaris van Vogelwacht Wolvega e.o., tel.: 614433. Zie ook 
de folder op de achterkant van de Ganzennieuwsbrief. 
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 Excursie op 24 mei. 
 
We zijn bezig om op 24 mei 2012 een excursie te organiseren. We gaan naar Mastenbroek waar we vanaf 
19.30 uur op weidevogelsafari gaan en een melkveehouderijbedrijf gaan bekijken. U ontvangt hierover nog 
bericht. 
 

 ELAN: nieuwe coördinator en bestuur. 
 
Het aanstellen van een coördinator voor ELAN heeft de nodige tijd gevergd. Maar inmiddels is René Vree 
Egberts voor ons aan het werk. Hij werkt 3 dagen in de week voor ELAN en doet dit vanuit het kantoor van 
Plattelânsprojecten in Beetsterzwaag. De andere 2 dagen blijft hij werken voor de gemeente Heerenveen. 
René is al jaren betrokken bij Zuidoost Friesland, o.a. al in het ROM-project en de klankbordgroep van ELAN 
die hielp bij het opstellen van de Gebiedsvisie. M.a.w. hij is geen onbekende in de materie.  
De aanstelling van René was ook aanleiding om het bestuur opnieuw vorm te geven. Sippe Bron is, mede 
vanwege zijn functie als voorzitter van BoerenNatuur Friesland, opgestapt en momenteel zijn Rinus van der 
Zijl, Berend Bos en Afke Kester verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij hebben van het (oude) 
bestuur de opdracht gekregen om een nieuwe structuur en dus ook een nieuw bestuur neer te zetten. 
 

 Weidevogelbeheer. 
 

 Eerst weten dan werken! 
Voordat u begint met werkzaamheden in het land: 

• Weet waar de nesten zijn! 

• En vertel dat aan de tractorchauffeur. 

• Bij maaien moet 50 m2 om de nesten blijven staan!  

• Vraag hulp aan uw nazorger. 

• Neem een schep en een emmer mee zodat u zo nodig nesten kunt verplaatsen. 

• Werk vanuit het midden: geef vogels de kans om te ontsnappen. 

• Plaats een dag voordat u gaat maaien stokken met plastic zakken eraan in het land: dit werkt 
heel effectief om vogels, kuikens maar ook bijvoorbeeld hazen te verjagen. 

• Weet waar de vogels zijn! 
 

 Collectief Beheerplan 2012 goedgekeurd. 
Eind 2011 hebben we voor Weststellingwerf weer een Collectief Beheerplan opgesteld met daarin de jaarlijkse 
resultaten en enkele bijstellingen van de negen mozaïekbeheerplannen. Dit Collectief Beheerplan moet jaarlijks 
bijgewerkt worden en ook elk jaar door de provincie worden goedgekeurd. 
Inmiddels is de officiële goedkeuring binnen! Het CBP vindt u op onze website onder weidevogelbeheer.  
 

  Waar vind ik de kaart met mijn beheer? 
Het mozaïekbeheer zoals dat voor de deelnemers is ingetekend in de Toolkit is te vinden op de stippenkaarten 
die iedere deelnemer heeft ontvangen. En het is ook te vinden op onze website: 
www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl. Daar kunt u ook de voorwaarden van de verschillende 
pakketten nog eens nalezen. 
 

 Verzoek tot uitbetaling doen! 
Om de vergoedingen voor het SNL collectieve weidevogelbeheer te ontvangen moet u tijdens het invullen van 
de Gecombineerde Opgave het hokje aanvinken! Dit komt u tegen als u aangeeft dat u aan verbrede landbouw 
doet: aan agrarisch natuurbeheer. Zijn er problemen met het invullen van de Gecombineerde Opgave bel dan 
met het LNV-loket (Tel.: 0800 22 333 22).  
Voor algemene problemen of zaken aangaande de SNL regeling, die verbeterd moeten worden, kunt u mailen 
naar Afke Kester: a.kester2@kpnplanet.nl of bellen tel.: 433252. 
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 Help, er zitten vogels in mijn land: LAST-MINUTE BEHEER. 
Omdat pas tijdens het seizoen duidelijk wordt waar de vogels zitten te broeden kent de SNL regeling de 
mogelijkheid tot last-minute beheer. U kunt van twee mogelijkheden gebruik maken: 
Kuikenstroken zijn vooral handig als u veel nesten in het land heeft. Als u gaat maaien moet u rondom de 
nesten 50 m2 gras laten staan. Dan is het soms handiger om hele (vlucht)stroken te laten staan. De stroken 
moeten minimaal 6 en maximaal 12 meter breed zijn en tenminste 2 weken later gemaaid worden. De 
vergoeding bedraagt € 350.39 per hectare. 
Pakketverzwaring kunt u aanvragen op percelen waar een uitgestelde maaidatum op ligt. Zijn er veel kuikens 
aanwezig dan kunt u vragen om een vergoeding voor het nóg verder uitstellen van de maaidatum. U krijgt dan 
eenmalig de vergoeding die past bij de nieuwe datum. Het jaar daarop gelden de bestaande contracten weer. 
Beide maatregelen kunt u in overleg met de mozaïekregisseur aanvragen. Bel met Sippe Bron, tel.: 481547 
mobiel: 06-3889 1925. 
 

 Wanneer krijg ik uitbetaald? 
Helaas zijn de SNL beheersvergoedingen van 2011 nog niet allemaal door Dienst Regelingen uitbetaald. 
Normaal gesproken moet dit elk jaar vóór week 10 gebeuren. Deze periode mag eenmalig verlengd worden 
met 10 weken en daarna moet binnen 6 weken alles uitbetaald zijn.  
Rentevergoeding 
In de SNL regeling wordt bij té late betaling (dus pas ná de wettige termijnen) de rente automatisch 
meegenomen in de vergoeding.  
 

 Predatie; niet voor de poes! 
Elk jaar worden vele eieren en kuikens opgegeten door andere dieren in het veld. Eén van die soorten willen 
we hier speciaal noemen: de poes. Er lopen heel erg veel verwilderde katten in het veld rond! Hoewel jagers 
deze wilde katten mogen schieten is men daar zéér terughoudend in: men wil simpelweg niet het risico lopen 
om uw huisdier te raken. Daarom onze dringende oproep: houd uw katten tijdens het broedseizoen zoveel 
mogelijk (’s nachts) binnen. Een goede tip is ook om ze in deze tijd extra te voeren zodat ze niet hongerig het 
veld in gaan.  
Trouwens, u heeft uw poezen toch wel gesteriliseerd en/of gecastreerd? Van jagers horen we dat 50 (!) 
rondzwervende, verwilderde katten per nacht op strooptocht in het veld geen uitzondering zijn. 
 

 Waterpomp. 
Onze vereniging heeft met subsidie van de Provincie een waterpomp 
aangeschaft om plasdrasssen te vullen. Wilt u deze lenen neem dan 
contact op met Alfred van den Akker, tel.: 499329. Het gebruik van de 
pomp is gratis, de onkosten (dieselolie en gebruik tractor) zijn voor eigen 
rekening. 
 

 Nog meer water: tijdelijke peilverhoging en plasdrassen. 
Net als vorig jaar is er ook dit jaar een mogelijkheid om voor de 
weidevogels tijdelijke (greppel)plasdrassen aan te leggen. Omdat dit 
voorjaar niet extreem droog is verwachten wij hier geen gebruik van te 
maken. 
Er is ook een mogelijkheid om tijdelijk het sloot/grondwaterpeil te verhogen ten behoeve van weidevogels. Het 
gebied moet minimaal 5 hectare beteelbare grond bevatten. De vergoeding is € 100,- per ha. 
 

 Wat moet ik met al dat lange gras? 
BoerenNatuur start met een project Kruidenrijk Gras. Samen met deskundigen van o.a. Wageningen 
Universiteit worden antwoorden gezocht op vragen als: past dat lange gras wel in mijn rantsoen, hoe kan ik het 
product het beste oogsten en nog veel meer vragen en tips over lang structuurrijk gras. Deelname is gratis. De 
deelnemers aan het weidevogelbeheer hebben hierover persoonlijk een mail ontvangen. Meer informatie kunt u 
opvragen bij onze secretaris Karin Witteveen, tel. 499232. 
 

 Weidevogelresultaten van alle jaren en alleen van seizoen 2011. 
De eerste tabel geeft de resultaten van alle jaren weer. Bedenk wel dat er wijzigingen zijn geweest in 
oppervlaktes, gebieden en deelnemers dus zijn de resultaten niet een op een met elkaar te vergelijken. Maar 
de trend is duidelijk: het gaat goed met de weidevogels in Weststellingwerf! 
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 Bestuur. 
 
Voorzitter: Nico van der Weerd (Scherpenzeel) Tel. 481718; 
Secretaris: Karin Witteveen (Oldetrijne) Tel. 499232;  
Penningmeester: Alfred van den Akker (Oldetrijne) Tel. 499329; 
Bestuurslid: Johan Baas (Nijeholtwolde) Tel.614584; 
PR: Afke Kester (Noordwolde) Tel. 433252;  
Mozaïekregisseur: Sippe Bron (Munnekeburen) Tel. 481547 / 06-3889 1925 . 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
alles 

2011 
collectief 

          

Aantal 
bedrijven 

36 68 68 67 67 67 59 72 55 

Aantal hectares 1390 2875 2875 2875 2875 2875 2468 2646 1997 

          

Kievit 350 1081 860 847 867 819 721 984 914 

Scholekster 90 157 135 132 131 134 136 163 152 

Grutto 21 47 42 52 55 67 69 108 108 

Tureluur 31 47 35 30 51 46 61 91 88 

Slobeend 6 0 2 2 9 4 2 12 6 

Kuifeend 0 4 8 6 5 8 4 3 3 

Krakeend 0 0 3 3 8 2 13 10 10 

Watersnip 4 12 8 3 1 2 3 3 3 

Zomertaling          

Wulp 4 8 9 11 10 14 10 12 11 

Veldleeuwerik 7 25 5 8 15 10 7 16 11 

Gele Kwikstaart 1 0 3 8 11 10 8 26 22 

Graspieper 3 23 39 58 50 61 40 57 38 

          

          

Totaal 517 1407 1149 1160 1213 1181 1074 1485 1366 


