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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.  
 

 Negen mozaïek beheerplannen opgesteld. 
 
Dit jaar is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) ook ingegaan voor de gebieden in de Veenpolder en 
Oldelamer/Nijelamer. In Weststellingwerf zijn nu 9 gebieden waarvoor een mozaïekbeheerplan is opgesteld:  
 

 Oldetrijne 
 
Oldetrijne doet sinds 2010 mee met 8 agrariërs die ongeveer 270 hectare in een mozaïek beheren. Vorig jaar 
werden hier 205 nesten geteld. Vooral het aantal grutto’s is spectaculair toegenomen, van 9 naar 22. 
Uitbetaling 
Helaas zijn de beheersvergoedingen nog niet door Dienst Regelingen uitbetaald. Normaal gesproken moet dit  
elk jaar vóór week 10 gebeurt zijn. Deze periode mag eenmalig verlengd worden met 10 weken en daarna 
moet binnen 6 weken alles uitbetaald zijn. Staatssecretaris Bleeker is inmiddels twee keer door de Tweede 
Kamer op het matje geroepen. In zijn laatste brief staat dat het geld er echt voor het eind van de wettelijke 
termijnen, dus vóór eind juni zal zijn. De oorzaak ligt in de chaotische situatie rondom de perceelsregistratie. 
Rentevergoeding 
Bij té late betaling van de oude PSAN- regelingen kan een rentevergoeding worden aangevraagd. Bij de SNL 
regeling wordt (pas ná de wettige termijnen) de rente automatisch meegenomen. 
 

 De Ontginning 
 
De Ontginning doet sinds 2010 mee met 14 agrariërs en ruim 555 hectare. Vorig jaar werden hier 272 nesten 
geteld waaronder 23 gruttonesten en 31 nesten van de tureluur. 
Nieuwe deelnemers 
Dit jaar kwamen er 2 nieuwe deelnemers bij met ongeveer 50 hectare.  
Uitbetaling 
Ook hier zijn de beheersvergoedingen nog niet uitbetaald. Zie boven.  
Heel vervelend is dat ook de inrichtingskosten van de plasdras die betaald moeten worden uit de Skriezekrite-
gelden van 2009 nog niet uitbetaald zijn. Het bestuur probeert te achterhalen waar eventueel iets fout is 
gegaan en heeft hierover inmiddels overleg met de Provincie.  
Kaart met telgegevens en kaart met juiste beheer 
Deze plasdras heeft direct in het eerste jaar al laten zien hoeveel aantrekkingskracht een beetje water heeft op 
de weidevogels. Kijk maar eens op de website, onder weidevogelbeheer, bij het verkorte CBP 2011. Op de 
voorkant staat een kaart waarop elke stip een vogel verbeeldt: je ziet de vele stippen rond de plasdras.  
Let op: het beheer dat op deze kaart is ingetekend is het beheer van half december; daarna zijn er nog 
wijzigingen geweest. Het definitieve beheer is niet meer op een kaart met weidevogelstippen overgetekend. 
Het staat wel op de kaart die rechtstreeks overgenomen is vanuit het SNL computerprogramma. Deze vindt u 
op de site, op de startpagina, onder Veelgestelde vragen over SNL. Het beheer staat ook op de 
stippenkaarten die men toegestuurd heeft gekregen 
Fouten en vragen 
Er blijken toch nog de nodige fouten in de stippenkaarten te zitten. Bijvoorbeeld land dat verkocht is en nog op 
het oude BRS nummer staat, percelen die missen, maïs dat gras had moeten zijn, enzovoorts. De meest 
gestelde vragen staan nu ook op onze website. Onze tip is om hier even te kijken voordat u gaat bellen. 
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 Parel Postma 
 
Bij het overzetten van de Toolkit, het landelijke computerbestand waarin het beheer van 2010 werd ingetekend, 
naar de computers van Dienst Regelingen is nogal wat fout gegaan. Landelijk bleken hele percelen en 
gebieden letterlijk ’van de kaart’ te zijn. Zo ook onze parel. Gelukkig toonde de Provincie zich bereid om het 
uitgevoerde beheer van 2010 uit te betalen en kon Postma in 2011 gewoon een nieuwe SNL aanvraag doen. 
Krant gehaald met Sulveren Skries 
Tjitze Postma’s triticale project heeft volop publiciteit gekregen. Als bestuur hadden wij zijn initiatief 
voorgedragen voor de Sulveren Skries, een prijs die de Provincie uitreikt om het weidevogelbeheer te 
stimuleren. En zoals u in de krant hebt kunnen lezen heeft Postma hiervoor een gedeelde tweede prijs 
gekregen. Het geldbedrag heeft hij aan de Vogelwacht Wolvega e.o. gegeven, een mooi gebaar voor de 
weidevogel!  
 

 Oldetrijne Noord 
 
In dit gebied kunnen nu zes agrariërs met een kleine 200 hectare meedoen aan het mozaïekbeheer van de 
SNL regeling. Het gebied kent een plasdras en ruim 10 hectare kruidenrijk grasland.  
Verdwenen percelen 
Helaas kregen we hier te maken met percelen die niet alleen uit de SNL applicatie waren verdwenen maar 
zelfs uit Perceelsregistratie, het computerprogramma van Dienst Regelingen. Er kon dus ook geen beheer op 
ingetekend worden. Het geplande beheer staat wel op de papieren kaart en het probleem is doorgegeven aan 
de Provincie. We zijn benieuwd of Dienst Regelingen de percelen op tijd terug heeft gevonden voor de 
Gecombineerde OpgaveF 
 

  Gracht 
 
Ons kleinste gebied van 104 hectare met vier deelnemers waarvan één deelnemer voor het eerst mee doet 
aan collectief weidevogelbeheer. 
 

 Langelille 
 
Dit gebied kent slechts drie deelnemers. Maar samen hebben ze wel net iets meer hectares mozaïekbeheer 
ingevuld: 110 hectare. Een gebied met bijna 10 hectare kruidenrijk en een van de weinige gebieden waar het 
pakket vóórweiden gebruikt gaat worden. 
Weidevogels houden van weiden 
Uit onderzoek van Altenburg en Wymenga blijkt dat weidevogels een voorkeur hebben voor beweid grasland 
boven niet beweid grasland. 
 

 Lindedijk 
 
Aan de Lindedijk doen 4 agrariërs met een kleine 120 hectare mee aan het weidevogelbeheer. Het gebied kent 
12 hectare kruidenrijk en ook een pakket vóórweiden. 
Vliegende euro’s 
Helaas konden enkele percelen niet meedoen aan het mozaïek omdat ze aan de overkant van de Pieter 
Stuyvesantweg liggen. Hierop broeden wel enkele grutto’s. We hebben de betreffende agrariër gewezen op de 
mogelijkheid om bij de Provincie vliegende euro’s aan te vragen. Dit is mogelijk als er minimaal vijf grutto’s 
aanwezig zijn. 
 

 Sonnega 
 
Hier doen nu zes agrariërs met een kleine 160 hectare mee aan de SNL regeling voor collectief 
weidevogelbeheer. Het gebied kenmerkt zich door heel veel hectares maïs. Gelukkig heeft het ook een vrij 
grote plasdras van 0,8 hectare en ruim 5 hectare kruidenrijk. Eens zien waar de kieviten gaan zittenF.. 
 

 Nijelamer 
 
Van de nieuwe gebieden is dit het grootste: 11 deelnemers en bijna 370 hectare groot. Ook in dit gebied ligt 
een plasdras en ruim 11 hectare kruidenrijk grasland. 
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 Collectief Beheerplan goedgekeurd. 
 
Voor Weststellingwerf hebben we een Collectief Beheerplan opgesteld met daarin de negen 
mozaïekbeheerplannen. Dit plan moet elk jaar door de provincie worden goedgekeurd. 
En de officiële goedkeuring is inmiddels binnen! Het CBP vindt u op onze website onder weidevogelbeheer.  
 

 SNL aanvragen nog niet allemaal goedgekeurd. 
 
De Provincie heeft ons CBP goedgekeurd maar tot onze grote verrassing heeft Dienst Regelingen dit nog niet 
gedaan met alle SNL aanvragen.  
De SNL aanvraag die wij als vereniging voor u hebben gedaan stelt betrekkelijk weinig voor. U gaat de 
verplichting aan om met minimaal een halve hectare aan het collectieve weidevogelbeheer mee te doen, alles 
volgens het collectieve beheerplan (CBP) zoals dat in overleg met u is ingetekend en door de Provincie is 
goedgekeurd.  
Het maximum aantal hectares waarop u weidevogelbeheer moet toepassen staat ook in dat CBP maar kan per 
jaar wijzigen, denk maar aan gras/maïswisselingen, verhuur, verkoop, etc. Het maximum aantal hectares op de 
SNL aanvraag bij Dienst Regelingen is dus niet zo nauwkeurig te geven en het advies van BoerenNatuur is dan 
ook om dit getal hoog aan te houden. Mocht u ooit nog eens land kopen dan hoeft uw SNL aanvraag niet 
gewijzigd te worden zolang u niet boven uw maximum aantal hectares komt. 
Blijkbaar denkt Dienst Regelingen er dit jaar anders over. Ook wij hebben opdracht gekregen om van enkele 
aanvragen het maximum aantal hectares naar beneden toe bij te stellen. Dit hebben wij, onder protest, 
enigszins gedaan. En daarom zijn nog niet alle aanvragen goedgekeurd: beschikt zoals dat heet.  
Op internet, in Mijn Dossier, kunt u trouwens uw eigen SNL aanvraag en de goedkeuringsbeschikking inzien; 
klik op Kijken en dan op (agrarisch) natuurbeheer. 
 

 Verzoek tot uitbetaling doen! 
 
Om de vergoedingen voor het nieuwe 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. 
LNV Loket bellen: 0800 22 333 22 
Als u vragen heeft over uw beheer kunt u even op onze website kijken of het antwoord bij de veelgestelde 
vragen staat. Maar voor problemen met het invullen van de Gecombineerde Opgave belt u het beste met het 
LNV-loket (Tel.: 0800 22 333 22). Onze tip: begin op tijd! 
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. 
 

 Mozaïekbeheer. 
 
Het belangrijkste onderdeel van het CBP is het mozaïekbeheer. De pakketten staan vermeld op de 
stippenkaarten die de deelnemers hebben ontvangen. De verschillende pakketvoorwaarden vindt u op onze 
site onder weidevogels. 
 

 Legselbeheer. 
 

In de nieuwe regeling moet bij maaien 50 m2 om de nesten blijven staan!  
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 Last-minute beheer. 
 
Omdat pas tijdens het seizoen duidelijk wordt waar de vogels zitten te broeden kent het SNL 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 € 384,10 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. 
 

 Voorjaarswerkzaamheden. 
 
Voordat u in het land aan het werk gaat: 

 Weet waar de nesten zijn! 

 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! 
 

 Excursie. 
 
We zijn bezig om voor eind juni een excursie te organiseren. U ontvangt hierover nog bericht. 
 

 2011 is het jaar van de Boerenzwaluw. 
 
Van de Vogelwacht Wolvega e.o. kregen we daarom het verzoek om de boerenzwaluwen op het bedrijf te 
tellen. Noteert u het aantal broedparen in uw stallen en schuren even op de stippenkaart? Wij geven in het 
najaar de aantallen dan door aan de Vogelwacht. Voor meer informatie: www.jaarvandeboerenzwaluw.nl  
 

 Bestuur. 
 
Voorzitter: Henk Roeles (Boijl) Tel. 432114;   
Secretaris: Karin Witteveen (Oldetrijne) Tel. 499232;  
Penningmeester: Alfred van den Akker (Oldetrijne) Tel. 499329; 
Bestuurslid: Johan Baas (Nijeholtwolde); 
PR: Afke Kester (Noordwolde);  
Mozaïekregisseur: Sippe Bron (Munnekeburen) Tel. 481547. 


