Nieuwsbrief Noardlike Fryske Wâlden (NFW) december 2015
Nieuwsbrief voor leden van W&F, VALD, IKG, VANLA, VEL en SMEL
Van het bestuur
Van de voorzitter
Het jaar is bijna ten einde, wanneer u deze laatste nieuwsbrief van 2015
ontvangt. Het bureau NFW is zoals gewoonlijk even dicht, een pas op de
plaats om Kerst en oud en nieuw te vieren. Maar ook een welverdiende
adempauze na de hectische tijd van vele veranderingen, niet in het minst
de omslag naar het nieuwe Collectieve stelsel. Er is veel werk verzet het
afgelopen jaar om de mogelijkheden bij u om het in te passen in de
bedrijfsvoering te koppelen aan de ruimte en het budget voor Agrarisch
Natuurbeheer. Het pijnpunt is het bedrag dat de provincie voor de
Noardlike Fryske Wâlden beschikbaar wil stellen voor droge dooradering,
oftewel het landschapsbeheer. Nog steeds blijven we bij de provincie
aandringen op meer financiële middelen hiervoor. Dat is nodig, zodat we over 6 jaar ook daadwerkelijk een prachtig
gebiedsresultaat kunnen presenteren. Verreweg de meesten van u hebben gelukkig de intentie van maart omgezet
in een contract. We hopen dat de overheid in voldoende mate beseft dat je het enthousiasme onder onze
beheerders moet koesteren. Dat je het moet belonen wanneer je wilt ondernemen ín en bewust wilt bijdragen áán
biodiversiteit in een kleinschalig landschap.
Begin december hebben we het afscheid van onze koepel BoerenNatuur 'gevierd' met een
slotmanifestatie. Terecht merkte voorzitter Togtema op dat het geen droevige gebeurtenis is; het tijdperk van de
koepel is voorbij en de Collectieven staan klaar om die rol nu over te nemen. Landelijk gaan we met de 40
Collectieven een grote belangenorganisatie vormen, waarin ook de ontwikkeling en het onderhoud van het nieuwe
ICT-systeem een plek heeft. In Fryslân hebben we ons met de zes andere Collectieven intussen verenigd in het
Kollektivenberie Fryslân, voorlopig met de werknaam KBF. Ons doel is met name de gezamenlijke
belangenbehartiging en het uitdragen van de inspanningen en resultaten van ons werk. Met een overheid die
vertrouwen durft te geven en los durft te laten, kunnen we mooie resultaten boeken. We zullen het zien.
Ta beslút winskje ik jim, út namme fan it bestjoer en bureau noflike Krystdagen en in lokkich en sûn 2016 ta!
Namens het bestuur,
Attje Meekma, voorzitter
Van het bestuur
Fusie en lidmaatschap Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Statutair is de vereniging al omgevormd tot een vereniging met afdelingen. De vereniging zit midden in een
fusietraject met vier van de huidige inliggende verenigingen. Nadat deze verenigingen dit jaar hun besluit hebben
genomen, zal het besluit van de NFW in februari 2016 vallen. Dit betekent dat vanaf maart 2016 alle huidige leden
van SME, VALD, W&F en IKG automatisch lid worden van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelnemers aan het
collectieve agrarisch natuurbeheer worden automatisch lid. In alle andere gevallen, kunt u zelf een verzoek tot
lidmaatschap indienen. Het aanmeldingsformulier staat op onze website bij 'vereniging NFW'.
Gebiedscontract NFW, themagroep coördinatoren en samenwerking met Aequator Groen & Ruimte bv
De afgelopen jaren heeft de vereniging Noardlike Fryske Wâlden gewerkt met de themagroepen ‘Natuur en
Landschap’, ‘Landbouw, milieu en water’, ‘Regionale Economie’, ‘Communicatie’ en ‘Cultuurhistorie en Archeologie’.
Deze themagroepen vormen de voedingsbodem en klankbord voor het werkprogramma dat in 2005, als onderdeel
van een intentieverklaring ‘Gebiedscontract NFW’, van start is gegaan. De intentieverklaring is destijds, naast de
NFW, getekend door de overheden, WUR, Wetterskip Fryslân en de gebiedspartijen. Vanaf 2005 is interdisciplinair
gewerkt aan de diverse thema’s. In de themagroepen waren naast NFW en LTO Noord leden, afgevaardigden van de
verschillende overheden en gebiedspartijen vertegenwoordigd.
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De themagroepen werden voorgezeten door een bestuurslid van de NFW en gecoördineerd en projectmatig
ondersteund door een (extern ingehuurde) projectleider van de NFW.
De samenstellingen verschilden per themagroep en de intensiteit van de themagroepen verschilde ook. Logisch
omdat de omgeving rondom de themagroepen ook continu in beweging was. Zo is eind 2014, vanwege de opkomst
van Agenda Netwerk Noordoost, besloten de themagroep ‘Regionale Economie’ niet verder te laten gaan en is de
themagroep ‘Cultuurhistorie en Archeologie’ vooral bezig geweest om het projectvoorstel ‘Landschapsbiografie’ op
te stellen in 2012 en 2013. Elk jaar werd gewerkt met een jaarplan en een – rapportage. Eind 2015 eindigt het
gebiedscontract NFW en daarmee formeel de bijhorende themagroepen. Formeel, want de themagroepen zijn van
bijzondere waarde als ‘brûsplak’ en daarom wil de NFW graag deze vorm van interdisciplinair optrekken in stand
houden. Dit komt samen met het voorstel om met de gebiedspartijen te werken aan ‘natuur inclusieve landbouw’ in
Noordoost Friesland. Hiervoor heeft de NFW een projectvoorstel ingediend bij ANNO, dat begin november door de
stuurgroep is geaccordeerd. Dit betekent dat de NFW een aantal thema’s in 2016 vernieuwd wil voortzetten. Het
betreft de thema’s ‘Landbouw, milieu, water en economie’ en ‘Natuur, Landschap, Weidevogels & Ganzen’.
Hoofddoel van de thema’s zal de zoektocht zijn naar innovatieve verdienmodellen voor natuur inclusieve landbouw.
Daarnaast zullen de themagroepen wederom dienen als voedingsbodem en klankbord.
Themacoördinatoren
De trekkracht van de beide themagroepen blijft onveranderd bij de NFW liggen. De NFW heeft de afgelopen
maanden twee vacatures uitgezet om twee nieuwe themacoördinatoren aan zich te binden, die ook de coördinatie
van de themagroep op zich nemen. Voor het thema ‘Landbouw, milieu, water en economie’ is dit Jelle Pilat en voor
het thema ‘Natuur, Landschap, Weidevogels & Ganzen' pakt Evie Vinken de coördinatie op. Beide medewerkers
stellen zich verderop in deze nieuwsbrief voor. Dit betekent ook dat zij vanaf 1 januari 2016 het aanspreekpunt zijn
binnen het bureau NFW voor beide thema's. Ze zijn te bereiken via jpilat@noardlikefryskewalden.nl en
evinken@noardlikefryskewalden.nl en het algemene NFW-telefoonnummer.
Samenwerking Aequator Groen & Ruimte bv
Tot en met december 2015 zijn de thema's ten volle tevredenheid gecoördineerd door de projectleiders van
Aequator Groen & Ruimte bv. Ellen Gebben was verantwoordelijk voor 'Regionale Economie', Everhard van Essen
coördineerde 'Landbouw, milieu en water', Wouter Rozendaal trok aan 'Natuur & Landschap' en daarnaast waren
Suzanne Weterings en Linde Gommers betrokken voor respectievelijk
het weidevogelbeheer en wateropgaven. De samenwerking is
ontstaan uit het winnen van een Europese aanbesteding door
Aequator Groen & Ruimte bv. in 2010. De voorwaarde om vaste
gezichten voor de thema's aan te houden, heeft zijn vruchten
afgeworpen. De projectleiders zijn met hun kennis en betrokkenheid
een zeer waardevolle samenwerkingspartner van onze vereniging
geworden. Dat is ook de reden dat we niet volledig afscheid nemen.
De coördinatie van de thema's wordt intern voortgezet binnen onze
vereniging om zo kennis en continuïteit te kunnen binden en bieden.
Echter op basis van thematische deskundigheid en inzetbaarheid in projecten wil onze vereniging de samenwerking
met de projectleiders van Aequator ook in de toekomst continueren. Dat betekent dan ook dat projecten zoals
'Energie uit Hout' (Wouter Rozendaal), 'Pilot Blauwe Diensten’ (Linde Gommers) en 'Alternatieve
mestaanwendingsproef’ (Everhard van Essen) onder projectleiding van de huidige projectleiders worden uitgevoerd.
Op deze wijze bouwt onze vereniging aan de toekomst door een stabielere coördinerende bureau basis aan te
kunnen bieden (voor de coördinatie van de thematische projecten, diensten en activiteiten), gecombineerd met
extern aangevulde specialistische kennis.
Van het bureau
Wijziging openingstijden bureau NFW
Vanaf 2016 zijn de openingstijden van bureau NFW gewijzigd. Bureau NFW is op maandag- t/m vrijdagochtend van
9.00 – 12.00 uur telefonische bereikbaar. Uiteraard kunt u tijdens de openingsuren ook bellen om een afspraak op
het bureau te maken.
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Indien bureau NFW niet telefonisch bereikbaar is en u toch graag contact wilt, dan verzoeken wij u een mailtje te
sturen naar info@noardlikefryskewalden.nl. De medewerker die u wenst te spreken of waarmee u een afspraak wilt
maken, neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Nieuwe medewerkers bureau NFW
Secretaresse bestuur
Mijn naam is Gerda de Vries, ik ben 39 jaar oud en ik ben geboren en getogen in Drachten. Ik ben getrouwd en we
hebben een dochter Fleur van 10 jaar. Vanaf 27 oktober 2015 verleen ik secretariële ondersteuning aan de
Algemeen secretaris NFW, Ingrid van Huizen.
Vanaf 2002 t/m 2013 ben ik werkzaam geweest als secretaresse bij Projecten LTO Noord in Drachten, waar ik met
heel veel plezier heb gewerkt en waar ik Ingrid van Huizen (destijds projectleider bij Projecten LTO Noord) ook al
secretarieel ondersteunde. In 2014/2015 heb ik een jaar als secretaresse voor de Algemeen secretaris van
BoerenNatuur en voor de Projectdirecteur van SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer) in Drachten
gewerkt. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Themacoördinator natuur, landschap, weidevogels en ganzen
Ik zal mijzelf in deze nieuwsbrief even kort voorstellen. Ik ben Evie Vinken, 25 jaar en woon in Ginnum. Sinds 1
december jongstleden ben ik aan de slag gegaan als Themacoördinator natuur, landschap, weidevogels en ganzen.
Daarvoor was ik ook al even werkzaam als uitzendkracht bij de NFW voor het vaststellen van de contracten voor
ANLB2016. Voordat ik bij de NFW aan de slag ging heb ik in januari 2014 mijn studie Dierwetenschappen aan de
Wageningen Universiteit afgerond. Later in dat jaar ben ik als uitzendkracht korte tijd voor de overheid aan het werk
geweest. Mocht u mij in de toekomst eens tegenkomen en zich afvragen waar mijn accent vandaan komt. Ik kom
oorspronkelijk uit Deurne, een dorp aan de zuidoostkant van Brabant. Echter kom ik inmiddels al 6 jaar in Friesland
en woon ik er nu ruim 2 jaar. Het Fries verstaan is voor mij geen probleem meer, dus spreek mij gerust aan in het
Fries. Ik hoop op een prettige samenwerking in de toekomst!
Themacoördinator landbouw, milieu, water en economie
Mijn naam is Jelle Pilat. Ik ben 25 jaar en woon in Buitenpost.
Als opleiding heb ik BSc Milieukunde, Energiemanagement & Klimaat gedaan en ben ik in maart 2013 afgestudeerd
aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden .
Vanuit mijn opleiding heb ik mij bezig gehouden met innovatieve onderzoeken; hier waren mijn stages vaak ook op
gericht. Ik heb veel onderzoek gedaan op het gebied van vergisting, biogas- en afvalwaterzuivering en duurzame
verwerking van reststromen.
Mijn eerste werkervaring heb ik opgedaan bij een bedrijf dat zich bezighoudt met algen- en eendenkroosteelt voor
duurzame toepassingen in de drie noordelijke provincies. Ik ben ongeveer twee- en een half jaar aan het werk
geweest als onderzoeker en projectleider. Ik heb dit als freelancer gedaan en ben hiervoor mijn eigen bedrijf
begonnen onder de naam‘P-Energia’. Ik vind het leuk om met innovatie bezig te zijn en ik heb veel geleerd van de
ervaringen die ik als projectleider in een middelgroot project heb opgedaan.
In 2015 ben ik als beheerregisseur aan het werk geweest voor de Noardlike Fryske Walden. Bij dit werk heb ik
agrariërs en particulieren geholpen bij het digitaal intekenen van bepaalde landschapselementen. Vervolgens heb ik
deze elementen in het veld beoordeeld op de voorwaarden die voor de biodiversiteit van belang zijn. Ik ben een
bekende van de vereniging en kom zelf uit het Friese Woudengebied. Ik weet wat er in de omgeving speelt en begin
mijn netwerk ook steeds meer te verbreden. Op dit moment ben ik mijzelf druk aan het voorbereiden op de taken
die mij, in mijn nieuwe functie als ‘Themacoördinator landbouw, milieu, water en economie’, te wachten staan. Ik
hoop, vanuit de Noardlike Fryske Walden, in te kunnen spelen op veranderingen die zich voordoen in het agrarische
natuurbeheer en deze zowel voor de boer als het milieu in evenwicht te brengen.
Betaalbeschikkingen SNL 2015
Vanaf januari 2016 verstuurt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalbeschikkingen van uw agrarisch
natuurbeheer SNL over beheerjaar 2015. De beheerders met contracten, waarvan de looptijd van 6 jaar per 31-122015 eindigt, ontvangen een vaststellingsbeschikking. Heeft u meerdere SNL-aanvraagnummers, dan ontvangt u per
aanvraagnummer een betaalbeschikking/vaststellingsbeschikking. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van
de betaalbeschikking(en). Wij raden u dan ook aan deze betaalbeschikking goed te controleren.
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De beheerders met weidvogelbeheer dienen tevens te controleren, indien van toepassing, of de toeslag ruige
stalmest en de toeslag last minute beheer is uitbetaald. Indien u vragen heeft of bezwaar wilt maken, dan verzoeken
wij u contact op te nemen met bureau NFW. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de
betaalbeschikking bij RVO zijn ingediend.
Afroming beheervergoedingen ganzenbeheer (betaalperiode 2011, 2012 en 2013)
Onlangs heeft de NFW informatie over de uitbetaalde beheervergoeding van de drie laatste jaren van het
ganzenbeheer van RVO ontvangen. De beheerders hebben hun beheervergoeding over de beheerjaren 2010/2011,
2011/2012 en 2012/2013 al geruime tijd geleden ontvangen. Zoals is vastgelegd in de basisovereenkomst, zal de
ANV, waar de beheerder bij is aangesloten, een percentage van de beheervergoeding afromen. De penningmeester
van de ANV zal deze afroming binnenkort gaan uitvoeren.
Afroming ten behoeve van de vogelwachten 2015
Met de weidevogelbeheerders is afgesproken dat een klein deel van de beheervergoeding wordt afgeroomd ten
behoeve van de lokale Vogelwacht. De vergoeding aan de Vogelwachten voor hun inspanningen in 2015 zal
binnenkort worden overgemaakt. Voorafgaand daaraan zal eerst de afdracht bij de beheerders worden
geïncasseerd.
Afroming beheervergoedingen PSAN-beheer 2014
De beheerders, die nog PSAN-beheerovereenkomsten uitvoeren, hebben hun beheervergoeding over het beheerjaar
2014 al ontvangen. Zodra wij de gegevens van de uitbetaalde beheervergoeding van RVO hebben ontvangen, zal een
percentage van de beheervergoeding worden afgeroomd door de ANV, waar de beheerder bij is aangesloten. Dit is
vastgelegd in de basisovereenkomst.

Wijzigingen tenaamstelling
Mochten er veranderingen zijn in uw persoonsgegevens, zou u dan zo vriendelijk willen zijn deze z.s.m. aan bureau
NFW door te geven. Het tijdig doorgeven van wijzigingen in (bedrijfs)naam, adres, e-mail, telefoon, relatienummer,
nummer Kamer van Koophandel of rekeningnummer zijn voor bureau NFW van belang om u goed van dienst te
kunnen zijn.
Opgave gewaspercelen
Voor het verlengen van uw aanvraag agrarisch natuurbeheer dienen alle onderliggende gewaspercelen te zijn
opgegeven in uw perceelsregistratie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit geldt dus ook voor het
onderliggende gewasperceel van landschapselementen. Alle
elzensingels, houtwallen, poelen etc. dienen een eigen
gewasperceel te vormen in de laag gewaspercelen. Er kan
alleen beheervergoeding worden aangevraagd voor de
elementen waarvan het onderliggende gewasperceel is
opgegeven. Het is dus van groot belang dat deze percelen zijn
opgegeven. We raden u aan uw percelen te raadplegen middels
het klantportaal op http://mijn.rvo.nl/home en deze in te
tekenen indien ze ontbreken. De gewaspercelen kunnen het
gehele jaarrond worden ingetekend/aangepast. Wij verzoeken
u uw gewaspercelen zoveel mogelijk up-to-date te houden en
in ieder geval voor 1 april 2016 alle wijzigingen te hebben
doorgevoerd. Dit voorkomt fouten bij de invulling van de Gecombineerde Opgave 2016.
Extensief beweid grasland en aantal GVE
Eén van de beheereisen voor extensief beweid grasland is verplichte beweiding van 1 mei tot 15 juni met minimaal 1
en maximaal 1,5 GVE/ha (pakket a) of maximaal 3 GVE/ha (pakket c). Conform bijlage 5 van Verordening (EG)
1974/2006 is de berekening van de Grootvee-eenheden voor schapen 0,15 GVE, ongeacht leeftijd of gewicht van de
schapen.
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Voor de volledige verordening verwijzen wij u naar http://www.regiebureau-pop.eu/pop_files/file301.pdf
Bij controle door de NvWA neemt de controleur ter plaatse waar met “zicht waarneming”. De controleur telt het
aantal dieren op het perceel. Afhankelijk van de grootte van het perceel en het type diersoort wordt bepaald of aan
het aantal GVE wordt voldaan.
Themagroep Weidevogels & Ganzen
CBP2016
Voor deelname aan het collectieve weidevogelbeheer, zijn de betrokken beheerders in het verleden allemaal op
individuele basis een SNL-overeenkomst aangegaan met de provincie. De SNL-overeenkomst van een beheerder
heeft in principe altijd een looptijd van 6 jaar. Aangezien in de meeste mozaïeken de beheerders met het SNL-beheer
zijn gestart op 1-1-2010, loopt hun SNL-overeenkomst af op 31-12-2015. Binnen het mozaïek kunnen echter
beheerders voorkomen die een later jaar met het SNL-beheer zijn gestart. Hun SNL-overeenkomst loopt dan niet aan
het eind van dit jaar af maar loopt nog één of meerdere jaren door.
De beheerders die in het bezit waren van zo’n ‘doorlopende’
SNL-overeenkomst, en die de overstap hebben gemaakt naar
het weidevogelbeheer in het nieuwe ANLB2016, hebben de
mogelijkheid gehad om hun SNL-overeenkomst voortijdig te
beëindigen per 31-12-2015. Dit ‘vaststellen’ van de SNLovereenkomst kon tot uiterlijk 15 november 2015.
De beheerders die in het bezit zijn van zo’n ‘doorlopende’ SNLovereenkomst, maar die de overstap naar ANLB2016 niet wilden
maken of niet konden maken, zullen hun SNL-overeenkomst dus
gewoon moeten uitdienen.
In de afgelopen twee weken heeft bureau NFW uitgezocht
welke beheerders te maken hebben met doorlopende SNLovereenkomsten. Dit bleek geen eenvoudige klus te zijn onder andere als gevolg van overdracht van percelen en/of
SNL-overeenkomsten. Met de beheerders waarvoor vast staat dat hun SNL-overeenkomst doorloopt, hebben de
beheerregisseurs afgelopen weken contact gehad. Evenals in voorgaande jaren is er aan de beheerregisseurs het
verzoek gedaan om het SNL-beheer met de beheerders te bespreken en indien van toepassing wijzigingen aan te
brengen. In enkele gevallen is de omvang naar beneden is bijgesteld. Er moet minimaal 0,5 hectare overblijven om
aan de verplichtingen van de SNL-overeenkomst te kunnen blijven voldoen. De bijstelling in het SNL-beheer die
jaarlijks kan/kon plaatsvinden, is het gevolg van de flexibiliteit die het SNL-stelsel biedt. Een neerwaartse bijstelling is
dus geen contractbreuk.
Uitrijden ruige stalmest in 2016
Vanaf februari is het weer toegestaan om ruige stalmest uit te rijden. Neemt u deel aan het weidevogelbeheer in
het Collectief Beheerplan SNL en/of het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLB2016) en wilt u de toeslag
voor het uitrijden van ruige stalmest ontvangen, maak dan binnen één week melding van het uitrijden bij bureau
NFW. Bureau NFW zorgt ervoor dat de melding digitaal aan RVO wordt doorgegeven.
Themagroep Landbouw, Milieu en Water
Biodiverse zuivel
In samenwerking met Rabobank, Friesland Campina en het Wereld Natuur Fonds is de NFW als agrarische natuur
vereniging bezig om te verkennen op welke wijze biodiversiteit een meer prominente plek in de duurzame
zuivelketen kan krijgen. Dit doen we middels een project biodiverse zuivelketen. Samen met een 8-tal ondernemers
verkennen we hoe we vorm kunnen geven aan meer biodiversiteit in de melkveehouderij. Er wordt nagedacht over:
 Op welke wijze kan biodiversiteit nu al gescoord worden op melkveebedrijven?
 Welke maatregelen kunt u treffen op bedrijfs- of gebiedsniveau om de biodiversiteit te stimuleren en de
veerkracht van uw bedrijf te versterken?
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Op welke wijze kunnen we meetbaar maken om te komen tot een nieuw verdienmodel?

Bijeenkomst bodem- en voerkwaliteit
Op 27 oktober hebben Oene Oenema (WUR) en Arjan Reijneveld (Eurofins, voorheen BLGG) een studiegroep
bijeenkomst verzorgd rondom het onderwerp “bodem en ruwvoerkwaliteit”. Oene Oenema prikkelde met de stelling
dat de bodemkwaliteit niet achteruit holt. Veel van de deelnemers waren het hier niet mee eens.
Hij beargumenteerde dat de opbrengsten nog steeds toenemen en de VEM gehaltes hoog zijn. Tenslotte
concludeerde hij wel dat agrariërs beducht moeten zijn op de sluipende achteruitgang van de bodemkwaliteit. Te
denken valt aan toename van bodemverdichting, pH-daling, dalen van micro nutriënten, afname van bodemleven en
organische stof.
Arjan Reijneveld heeft een analyse gedaan voor de bodemcijfers van de Noardlike Fryske Wâlden, gebaseerd op
bemestingsonderzoek in ons gebied. De cijfers laten een wisselend beeld zien. Fosfaat beschikbaarheid daalt,
organische stof stijgt heel licht (7,5% naar 8%) en Koper daalt. Hetzelfde geldt voor de voorjaarskuilen: ruw eiwit
daalt, fosfaat is wisselend en wordt vooral bepaald door het weer, Zink en Kobalt dalen.
Themagroep Natuur & Landschap
In de afgelopen nazomerperiode heeft de NFW door het hele werkgebied heen bij
alle ANV’s veldexcursie’s georganiseerd om met name de besdragende soorten in de
landschapselementen extra onder de aandacht te brengen.
Onder de bezielende leiding van Jacob Bijlsma hebben ruim honderd beheerders
uitleg gekregen over het belang van de aanwezigheid van besdragende soorten voor
de biodiversiteit in het gebied en wat dat betekent voor de vogels als voedselbron.
Ook aan het herkennen van de verschillende soorten zoals onder andere meidoorn,
lijsterbes, gelderse roos of vlierbes werd door Jacob veel aandacht besteed.
Door het planten van besdragende soorten tot maximaal 15% van deze soorten in
uw landschapselementen kunt u een extra bijdrage leveren aan de kwaliteit van de
biodiversiteit in het gebied.
U kunt bosjes gemengd plantmateriaal bestellen bij het bureau van de NFW tot
31-1-2016 waarna NFW in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland voor
kwalitatief autochtoon plantmateriaal zorgt.
Omdat de NFW dit initiatief graag wil stimuleren krijgt u 50% korting op de
aanschafprijs tot een maximum van € 25,= korting per beheerder.
Studiedag schouwcommissie Noardlike Fryske Walden.
Op dinsdag 15 december jl. heeft een studiedag voor de schouwcommissie van de Noardlike Fryske Wâlden
plaatsgevonden. Het doel van deze dag was om de schouwers voor te bereiden op de nieuwe situatie en kennis te
laten maken met het nieuwe schouwsysteem in het veld. Wout van Vulpen opende de studiedag en gaf een
toelichting op de veranderende rol van de schouwcommissie per 1 januari 2016. Vervolgens praatte Gerrit Tuinstra
van Landschapsbeheer Friesland de schouwcommissie bij over de kwaliteit van landschapselementen. Ook gaf Gerrit
een uitleg over het werken met tablets en het invoeren van de schouwgegevens op deze tablets. Na de lunch vertrok
het gezelschap naar het bedrijf van maatschap Visser-Bakker in Drachtstercompagnie om het één en ander ook in de
praktijk op de tablets te kunnen oefenen. In kleine groepen werd een aantal elementen bediscussieerd en werd
geoefend met het invullen van het schouwformulier op de tablet. Tenslotte werd aan het einde van de middag nog
even nagepraat onder het genot van een bakje koffie of thee.
Melden tussen- en eindkap cyclus P1
Voor de beheerders die met landschapselementen meedoen in het ANLB2016 is het van belang om de tussen- en
eindkap te melden. Indien u landschapselementen met tussen- en/of eindkap met kapcyclus P1 (2016 – 2018) heeft
ingetekend en in 2016 wilt kappen, dan dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan bureau NFW. De
kapmeldingen worden geregistreerd. Voor de tussenkap van 7 en 14 jaar geldt dat er alleen in de breedte wordt
gesnoeid.
Houdt u er rekening mee dat het in een aantal gemeenten verplicht is om bij eindkap een vergunning aan te vragen.
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Pilot Blauwe Diensten
Eerste resultaten pilots Blauwe Diensten worden zichtbaar
Zoals u eerder dit jaar heeft kunnen lezen is de NFW in twee gebieden actief aan de slag met zogenaamde Blauwe
Diensten. Samen met de ondernemers in het gebied onderzoeken we de waterknelpunten, -mogelijkheden en opgaven, om te ontdekken of we tot een gezamenlijk plan met efficiënte oplossingen kunnen komen.
De deelnemers in de gebieden Twijzelerheide en It Wytfean zijn enthousiast aan de slag gegaan en er komen
interessante resultaten en voorstellen uit deze gebiedsprocessen. Zo zijn er bijvoorbeeld oplossingen in de
ontwatering bedacht waarmee natte plekken worden aangepakt, maar ook het zomeronderhoud kan worden
verminderd. Begin volgend jaar zullen we de uitgewerkte plannen aanbieden aan het Wetterskip. Vervolgens
moeten we met het Wetterkip samen kijken wat wanneer tot uitvoer kan worden gebracht (uitvoeringsprogramma).
Ook voor Kaderrichtlijn Water opgaven wil de NFW binnenkort nog een gebiedsproces starten.
Algemeen
Douwe Hooglandprijs
Vrijdag 18 december jl. heeft NME-Centrum De Klyster uit handen van Douwe Hoogland zelf de Douwe
Hooglandprijs uitgereikt gekregen. Deze prijs is ingesteld bij het afscheid van Douwe als voorzitter van de vereniging
NFW. Doel van de prijs is het draagvlak en betrokkenheid van jeugd, burgers en speciale doelgroepen bij het
landschap en daarmee bij de werkzaamheden van boeren aan het natuur- en landschapsbeheer te bevorderen. De
werkgroep heeft de prijs dit jaar toegekend aan een project van NME-Centrum De Klyster dat tot doel heeft de
bijenstand/ biodiversiteit in bermen te bevorderen. De uitreiking van de prijs vond plaats in de Hege Stins te
Eastermar.

Dorpskranten
In november 2015 heeft de Vereniging NFW haar activiteiten via dorpskranten bij de burgers onder de aandacht
gebracht. Met name het onderhoud van het landschap in Noordoost-Fryslân door de leden van de vereniging
Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kwam aan de orde. Zo’n 850 boeren en 200 particulieren in vijf gemeenten doen
aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. “Voor veel mensen zijn elzensingels en weidevogels in het land in onze
regio vanzelfsprekend. Toch doen onze leden er veel moeite voor om het landschap van 50.000 hectare mooi te
houden en weilanden geschikt te maken voor vogels”, zegt NFW-voorzitter Attje Meekma.
Het merendeel van de boeren in Noordoost-Fryslân is aangesloten bij de vereniging NFW, een collectief van zes
verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer.
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De NFW-leden zorgen onder andere voor het beheer van 150 kilometer houtwallen en 1.500 kilometer elzensingels.
Daarnaast onderhouden ze honderden pingo’s en dobben en staan ze borg voor 600 hectare botanisch beheer en
7.000 hectare collectief weidevogelbeheer.
Via beheerovereenkomsten ontvangen de agrariërs een vergoeding voor het werk. “Helaas staan die vergoedingen
onder druk. We proberen te zorgen dat iedereen die aan natuur- en landschapsbeheer doet, er daadwerkelijk voor
beloond wordt”, aldus Meekma.
Kijk voor meer informatie op www.noardlikefryskewalden.nl of www.youtube.nl/NFWalden
Afscheid
Op vrijdag 18 december jl. heeft de NFW afscheid genomen van een aantal leden van de schouwcommissie:
mevrouw Greetje Brouwer en de heren Wopke Veenstra, Harm Kloosterman en Bouwe de Jong. Verder is er afscheid
genomen van de beheerregisseurs Jaap Wiegersma, Yme Joustra en Germ de Vries.
De dame en heren werden door voorzitter Attje Meekma bedankt voor hun jarenlange inzet voor de NFW. Allen
hebben als bedankje een presentje ontvangen.
Sluiting bureau NFW
Bureau NFW is in week 52 en 53 (maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016) gesloten. Op maandag 4
januari 2016 staan wij weer voor u klaar. Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2016.
Vragen of opmerkingen?

@VerenigingNFW

Voor vragen of opmerkingen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen
met bureau NFW via telefoonnummer 0511-548596 of via info@noardlikefryskewalden.nl.
Uitgebreide achtergrondinformatie is ook op www.noardlikefryskewalden.nl te vinden.
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven aan bureau NFW.
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