Nieuwsbrief Noardlike Fryske Wâlden (NFW) juni 2016
Nieuwsbrief voor leden van de afdelingen W&F, VALD, IKG, SMEL , Achtkarspelen en Eastermar
Van het bestuur
We marcheren weer voorwaarts. De opstartfase van het nieuwe
Agrarisch Natuurbeheer (ANLb2016) had veel voeten in de
aarde, net als de omvorming van de koepelvereniging naar een
vereniging met afdelingen, die ook nog eens werkt als een
collectief. Daarmee hebben we een zekere pas op de plaats
gemaakt in 2015, er ging veel tijd en energie in zitten om alles
zorgvuldig te regelen. Kinderziekten in het digitale systeem,
tegenstrijdige regelgeving van Brussel en een provinciale
overheid die worstelt met haar eerder uitgegeven doorlopend
beheer en nog moet wennen aan zelfsturing bij de 7
collectieven, het speelt allemaal nog steeds een rol. Onze missie en visie is echter niet veranderd en we kunnen weer
door, de opgedane kennis in deze taaie processen is ook weer nuttig te gebruiken in toekomstige trajecten.
Het vernieuwde bestuur is inmiddels uit de startblokken. Wanneer de helft door verschillende omstandigheden in
één keer aftreedt, betekent dat ook dat het even tijd kost om aan elkaar te wennen en kennis over te dragen. Met
elkaar zijn we daarom aan de slag gegaan met een trainingstraject, waarin kernkwaliteiten, vaardigheden en
netwerken centraal staan. We ervaren het als uitermate zinvol om samen te werken aan de kwaliteit van het
bestuur, ten gunste van de vereniging. Met de nieuwe bureaustructuur, waar we sinds begin 2016 mee werken, zien
we ook een nog betere afstemming ontstaan tussen bestuur en bureau. Voor ieder thema is een bestuurslid
verantwoordelijk, die afstemt met Evie Vinken of Jelle Pilat. Deze twee themacoördinatoren zorgen ervoor dat de
acties op de juiste plek komen, samen met de Algemeen Secretaris, die als eindverantwoordelijke de totale
coördinatie bewaakt en de vele netwerken onderhoudt. Uiteraard hebben de themagroepen nog steeds een
belangrijke rol in de structuur. Het bottom-up proces vindt zo naast het bestuur vanuit de afdelingen ook
rechtstreeks vanuit de leden en de mienskip (via de gebiedspartijen) plaats.
Die mienskip vindt steeds vaker de pen om iets van boeren te vinden. We ondervinden dat bijna dagelijks wanneer
we de krant openslaan of de sociale media volgen. Of we het nu leuk vinden of niet: er wordt over boeren gesproken
in combinatie met ‘landschapspijn’ en achteruit hollende biodiversiteit. Dat doet zeer wanneer je juist als vereniging
aan de slag bent met de kwaliteit van het landschap en de bijbehorende natuurwaarden. Natuurlijk kan het altijd
beter. Maar wanneer die roepende burger het volslagen normaal vindt dat zijn eerste levensbehoeften zo weinig
kosten en de supermarkten ook nog eens zuivel, vlees, groenten en fruit als stuntartikel gebruiken om klanten aan
zich te binden, dan is er te weinig ruimte tussen kostprijs en opbrengstprijs om met een maatschappelijke opgave te
boeren. Om nog maar te zwijgen van de burger die ’s morgens en ‘s middags op zijn woon-werk route geen koe in de
wei ziet en daarover klaagt op twitter. Onwetend van het feit dat op dat moment de koeien binnen gemolken
worden, wordt er onzin over een volslagen kaal landschap rondgestrooid. En onze prachtige comfortabele stallen
hebben het voorvoegsel mega meegekregen, tezamen met een slechte naam. Maar de dieren hebben het daar
tienmaal beter dan vastgebonden in de bedompte stalruimte van de stelp of de kop-hals-romp van de jaren ’60. Zo
kan ik nog wel even doorgaan, maar dat helpt niet. Wat dan wel? Blijven uitdragen wat we goed doen en daarnaast
zelf de aandacht vestigen op het feit dat de vraag om meer biodiversiteit door de NFW kan worden geleverd. Wie wil
ervoor betalen?
Namens bestuur en bureau wens ik u een mooie zomer toe.
Attje Meekma, voorzitter
Van het Bureau
Machtiging incasso contributie NFW
Bij de informatiebrieven over droge dooradering, natte dooradering en open grasland, die u in juni van de NFW heeft
ontvangen, zat tevens een formulier voor een machtiging tot automatische incasso van de contributie.
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De NFW verzoekt de beheerders die het machtigingsformulier nog niet ingevuld hebben, dit als nog te doen en het
formulier, in zijn geheel, terug te sturen naar Bureau NFW. Mocht u problemen ondervinden met het afgeven van
een machtiging voor automatische incasso van de contributie, dan kunt u contact opnemen met Bureau NFW.
Jaarverslag 2015
Voor de NFW zal het jaar 2015 de boeken ingaan als het jaar van de veranderingsprocessen, de transities. In het
jaarverslag worden deze transities belicht en wordt teruggeblikt op de activiteiten en resultaten van 2015. Het
verslag eindigt met een blik op de verdere toekomst. Het jaarverslag is begin juli digitaal beschikbaar via de website
van de Vereniging. Alle leden en relaties zullen een e-mail ontvangen met een aparte link.
Beheervergoedingen SNL-beheer 2015
Zoals dit is vastgelegd in de basisovereenkomst, zal in het najaar een percentage van de uitbetaalde
beheervergoeding SNL 2015 worden afgeroomd door de penningmeester van de ANV waar u als beheerder in 2015
bij aangesloten was.
Bijscholing medewerkers Bureau NFW
Op 9 juni jl. is er een interne bijscholing van de medewerkers van Bureau NFW geweest. Om de medewerkers op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen die er op diverse onderdelen binnen Bureau NFW plaatsvinden, vindt er 2
keer per jaar een kennismoment plaats. Tijdens zo’n kennismoment kan er dieper op de materie ingegaan worden.
De eerste bijscholing stond in het teken van access (administratie van alle leden met en zonder agrarisch
natuurbeheer en relaties) en SCAN-Office (administratie van leden met agrarisch natuurbeheer). Verder kwam het
verschil in A- en B-leden, versturen actuele contracten en digitaal werken aan de orde. De conclusie was dat deze
bijscholing waardevol was en bijdraagt aan het consequent bijhouden/afstemmen van de ledenadministratie.
De volgende interne bijscholing in het Streekhûs zal op 9 november 2016 plaatsvinden.
Groenfinanciering
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de individuele agrariërs georganiseerd in gecertificeerde collectieven. Op basis
van de ingediende gebiedsaanvraag bij de Provincie zijn op collectief niveau subsidiebeschikkingen afgegeven
(ANLb2016). Op basis van de subsidiebeschikking kon de groenverklaring aangevraagd worden. De groenverklaring
wordt op niveau van het collectief aangevraagd en afgegeven. Er kon alleen een groenverklaring worden
aangevraagd voor weidevogelbeheer. NFW heeft deze groenverklaring aangevraagd en deze is in inmiddels
afgegeven door de Rabo Groen Bank.
De groenverklaring is voor alle leden met weidevogelbeheer van het collectief te gebruiken en geeft toegang tot de
mogelijkheid van groenfinanciering. Informeer bij uw Rabobank over de mogelijkheden van (groen)financiering. Dit
kan zijn een nieuwe financiering of een herfinanciering van een bestaande lening. Geef hierbij aan dat de
groenverklaring al aanwezig is bij de Rabo Groen Bank. Vraag bij NFW het formulier ‘Groenverklaring’ op. Dit is een
formulier waarop uw specifieke gegevens staan vermeld (o.a. NAW-gegevens en minimaal aantal hectares). Uw
Rabobank heeft deze informatie nodig om uw financieringsaanvraag te kunnen beoordelen. Het formulier
‘Groenverklaring’ kan slechts eenmaal per beheerder afgegeven worden.
Veranderingen op Bureau NFW
In het laatste kwartaal van 2015 zijn twee nieuwe medewerkers voor meer trek- en coördinatiekracht aangetrokken
op Bureau NFW. U heeft hierover gelezen in de nieuwsbrief van december. Gedurende het laatste kwartaal van 2015
en het eerste van 2016 zat de NFW hiermee ruim in haar personeel wat goed paste bij de vele werkzaamheden die
de gebiedsaanvraag 2016 met zich meebracht. Na de zomervakantie breekt een tijd aan dat de uitvoerende taken
teruglopen. De vaste ploeg medewerkers moet daarmee in evenwicht worden gebracht. In goed overleg is er
besloten dat de wegen van de NFW en Sybe van der Schaar zich per 1 juli 2016 gaan scheiden. Sybe heeft veel kennis
van het weidevogel- en predatiebeheer en het geografische programma GIS. Deze kennis heeft hij 2,5 jaar ingezet
voor de NFW. De laatste maanden heeft hij deze kennis ook ingezet voor collega collectief Westergo. Mogelijk gaat
Sybe deze werkzaamheden vervolgen bij Westergo of één van de andere Friese collectieven. Er is op 30 juni afscheid
van Sybe genomen. De NFW wenst Sybe en zijn gezin een goede toekomst toe en succes in zijn verdere loopbaan.
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Themagroep Weidevogels & Ganzen
Plasdras werkt goed voor weidevogels NFW
Een plasdras aanleggen (een perceel deels onder water zetten) in combinatie met kruidenrijk grasland, uitgestelde
maaidatum en graslandenbeheer werkt goed in de Noardlike Fryske
Wâlden. Johannes Wiegersma is gebiedsregisseur van 4 mozaïeken in de
NFW: De Terp (Driesum), De Koai (Damwâld), Claercamp (Rinsumageest) en
It Reidfjild (Readtsjerk) en constateert een forse toename van 2009 t/m
2015 van de grutto: + 85 procent, kievit: +104, tureluur: +114 en
scholekster: + 34. Totaal +84 procent. Dit is echter niet het geval in alle
mozaïeken van de NFW. In een aantal is het aantal weidevogels door
predatie sterk teruggelopen. Met name in het mozaïek Wâld en Ie, ten
westen van Aldtsjerk, waar 4 paar bruine kiekendieven actief zijn. Toch
overheerst het positieve gevoel dat in 6 jaar tijd, door aanleg van plasdrassen, een forse toename van het aantal
weidevogels is gerealiseerd.
Melden ganzenschade
De NFW roept beheerders buiten de ganzengedooggebieden, die last hebben van ganzenschade, op om dit te
melden bij het Faunafonds. Dit is nodig om voor een vergoeding in aanmerking te komen en om tegelijkertijd inzicht
te krijgen in de schade die door ganzen aangericht wordt. Schade kan gemeld worden via de website
www.faunaschade.nl.
Het melden van schade is gratis. Voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor de schade worden wel kosten in
rekening gebracht; het bedrag daarvoor is € 300,-.
Wijzigingen samenstelling themagroep
De samenstelling van de themagroep Weidevogels en Ganzen is gewijzigd. Minke de Vries (vertegenwoordiger VEL)
en de Nanne de Vries (vertegenwoordiger It Kollumer Grien) hebben de themagroep verlaten. Daan den Hoed heeft
plaatsgenomen in de themagroep als vertegenwoordiger voor de afdeling Smelne’s Singellân en Marten Bosma heeft
plaatsgenomen in de themagroep als vertegenwoordiger voor de afdeling It Kollumer Grien.
Themagroep Landbouw, Milieu en Water en Regionale Economie
Energietransitie
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de samenwerking die wij aangegaan zijn met het Ministerie van
Economische Zaken in het kader van de energietransitie. Enerzijds is de NFW zoekende naar een verbreding in het
businessmodel voor haar leden. Anderzijds vraagt de maatschappij om duurzame veranderingen voor de landbouw
waar de NFW graag over meedenkt. De NFW is onderzoeksgebied van de Wageningen Universiteit en sinds kort ook
onderzoeksgebied voor Van Hall Larenstein. Dit schept mogelijkheden om bijvoorbeeld middels een pilot nog niet
uitontwikkelde ideeën te testen. Inmiddels is de NFW met onder andere Doarpswurk, Trynergy en de
Energiewerkplaats Fryslân in overleg. Het doel is om voor twee dorpen een plan te ontwikkelen waarin de NFW de
mogelijkheden inzichtelijk maakt om met agrarische ondernemers een dorp duurzamer te maken.
Natuurinclusieve Landbouw
De NFW werkt onder de vleugels van de Agenda Netwerk Noordoost aan de
zoektocht naar verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw. De NFW
maakt onderscheid tussen twee verschillende modellen:
Landbouw ten dienste van natuur
Natuur ten dienste van landbouw
Bij het eerste model gaat de boer als het ware zijn bedrijf inrichten,
waardoor het bedrijf een levering doet op het gebied van kruidenrijkheid,
waterdoelstellingen en verantwoorde melk- en vleesproductie. Bij het
tweede model wordt de kracht van het natuurlijk systeem benut ten
behoeve van de landbouw.
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Het tweede model gaat om het in stand houden van verdiencapaciteit in een bedrijfsvoering waarbij meer in balans
met de natuurlijke en fysieke omgeving landbouw wordt bedreven. De mogelijke verdiensten die uit deze twee
modellen kunnen voortvloeien worden getoetst en besproken in een denkgroep die bestaat uit verschillende
gebiedspartijen. De uitkomsten dienen om tot een plan van aanpak te komen om deze verdienmodellen ook in
praktijk te gaan testen. De uitkomsten worden ook gedeeld en besproken met de andere collectieven die onder het
Kollektivenberie Fryslân vallen.
Valuta voor Veen
De NFW en de Friese Milieu Federatie werken samen aan een verkenning naar nieuwe verdiensten voor
veenweidegebieden door verminderen van de CO2 uitstoot, middels peilverhogingen op basis van vrijwilligheid.
Deze verkenning heet Valuta voor Veen. In juni is een presentatie gegeven door Arnoud de Vries van de FMF,
waarvoor afdelingen en themagroepleden waren uitgenodigd. Het belang van veen om de opwarming van de aarde
te verminderen is substantieel. Het wordt steeds duidelijker dat veengebieden een rol spelen in de oplossing van
het klimaatprobleem.
Het project Valuta voor Veen bestaat uit een literatuurstudie, metingen en proeven in het veld, een
marktverkenning, een aanzet voor het opzetten van een Friese koolstofbank en het overdragen van de verworven
inzichten. In het afgelopen voorjaar is het project gestart. De verwachting is dat het project in het najaar van 2017
wordt opgeleverd. Het artikel en verdere informatie over het project vindt u op www.noardlikefryskewalden.nl.
Energie uit Hout
Het project Energie uit Hout wordt mede gefinancierd door de
gemeenten Kollumerland, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Wetterskip
Fryslân. Afhankelijk van de deelnamebereidheid en het
toekomstperspectief was afgesproken dit jaar het project te evalueren.
De evaluatie heeft recent plaatsgevonden, hierin heeft de NFW de stand
van zaken en voortgang toegelicht. Uit de evaluatie is besloten de pilot
met twee jaren te verlengen, dit geldt voor de jaren 2016 en 2017. De
verlenging houdt in dat er zowel met de gecontracteerde beheerders met
de uitvoering wordt gestart alsook een nieuwe verkenning wordt gedaan
naar de mogelijkheden van een eigen veldwerkploeg voor het snoeien en kappen.
Uitreiking Woudencertificaat/Kening fan ‘e Greide
Tijdens de debatavond ‘keuzes in het boerenland’ in het kader van ‘Kening fan ‘e Greide’ eind april zijn boeren,
vakkenners, burgers en andere geïnteresseerden bijeengekomen om
mee te denken over het boeren in balans met de leefomgeving. Een
volle zaal resulteerde in een inspirerende avond waarin verschillende
sprekers, waaronder Alex Datema (BoerenNatuur.nl), Hans van der Werf
(Friese Milieu Federatie) en verschillende boeren uit de NFW, de
discussie hebben ingeleid. Tijdens deze avond is aandacht besteed aan
het uitreiken van de woudencertificaten. Een groep van circa 60
deelnemers kwam in aanmerking voor het certificaat. Enkele
deelnemers hebben deze ontvangen tijdens de bijeenkomst. De overige
certificaten zijn door de verschillende afdelingsbesturen binnen NFW
uitgereikt aan de deelnemers. Namens de NFW willen wij de deelnemers
nogmaals bedanken en complimenteren voor de behaalde resultaten!
Nieuwe themagroepleden
De themagroep heeft dit jaar een nieuwe voorzitter, dit is Pieter de Vries vanuit afdeling Wâld & Finnen.
Nieuwe themagroepleden zijn Harm Hietkamp vanuit afdeling It Kollumer Grien en Johannes Marinus vanuit afdeling
Achtkarspelen. Ook Wetterskip Fryslân zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk vertegenwoordigd zijn in de themagroep.
Nieuwe leden betekent ook afscheid nemen van anderen. Tjeerd van der Meulen, Menno Bloemhoff, Germ Epema,
Dictus Hoeksma en Johnny van Eijden worden bedankt voor hun inzet in de themagroep.

4

Themagroep Natuur & Landschap
Schouw binnen het leefgebied Droge Dooradering
Vanaf eind juni wordt er geschouwd door de schouwcommissie van de NFW op het beheer van de
landschapselementen. Door Bureau NFW is een selectie gemaakt
van te bezoeken beheerders en te schouwen landschapselementen.
De NFW werkt hierbij als gecertificeerde organisatie volgens de
omschrijvingen van het handboek ANLb van de NFW. Hierin staat
o.a. het streven dat minimaal één keer per contractperiode (6 jaar)
er schouw plaatsvindt bij een beheerder.
De leden van de schouwcommissie gaan dit jaar voor het eerst met
tablets het veld in om zoveel mogelijk digitaal te registreren. Dit
draagt bij aan een efficiënte uitvoering van de schouw. De werkwijze
is dat de schouwers contact met de beheerders opnemen voor het
maken van een afspraak tot schouw, zodat de beheerder in de
gelegenheid wordt gesteld om bij het schouwbezoek aanwezig te
zijn. Het streven is de schouw eind september af te ronden zodat
Bureau NFW de bevindingen van de schouwcommissie tijdig kan
verwerken.
Actuele beheerovereenkomsten
Het Bureau NFW is bezig om ervoor te zorgen dat alle beheerders in het ANLb een actuele beheerovereenkomst
ontvangen. Dit wordt gedaan omdat de laatste tijd nog wijzigingen in beheer en de intekening daarvan hebben
plaatsgevonden. De actuele beheerovereenkomst wordt verstuurd per e-mail met daarbij ook een overzicht van
mogelijk oorzaken van een wijziging.
Heeft u op 1 oktober 2016 nog geen actuele beheerovereenkomst per e-mail ontvangen? Dan vraagt de NFW u om
contact op te nemen.
Kennis en informatieavonden over beheer van landschapselementen
In het nieuwe stelsel van ANLb staat biodiversiteit centraal. Biodiversiteit is erg belangrijk om te komen tot een
goede leefomgeving voor de Faunasoorten die beschreven staan in het Provinciaal Natuur Beleidsplan voor het
leefgebied Droge Dooradering.
Door gericht beheer van landschapselementen als Dykswâlen, Elzensingels, Houtwallen/Singels, Dobben en Poelen,
zoals beschreven in de Veldgids Landschapselementen in de
Noardlike Fryske Wâlden, kunnen beheerders een positieve
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de biodiversiteit.
Om beheerders de gelegenheid te geven hierover goed
geïnformeerd te worden, heeft de NFW in de afdelingen van
haar werkgebied zes kennis- en informatieavonden
georganiseerd. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland
geeft uitleg en advies over het gewenste beheer. Hierbij is
specifieke aandacht voor de verschillende beheeractiviteiten
zoals jaarlijks beheer, tussen snoei en eindkap.
Na het veldbezoek geeft Gerrit Tuinstra, onder het genot van
een kopje koffie/thee, een korte presentatie waarbij foto`s
getoond worden van goede, maar ook te verbeteren beheerpraktijken. Een aantal avonden hebben al in juni
plaatsgevonden.
Voor de maand juli staan nog gepland:
•
Maandag 4 juli op het bedrijf van J.J. Posthumus Boerestreek 2, 9261 XL Eastermar
•
Dinsdag 5 juli op het bedrijf van Mts. Tigchelaar-Postma Foarwei 169, 9298 JH Kollumerzwaag.
De avonden duren van 19.30 uur tot 21.30 uur en u kunt zich opgeven bij Bureau NFW. U bent van harte welkom.
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Openstelling 2017
Van 1 september tot 30 september 2016 is de openstellingsperiode in de Provincie Friesland voor het ANLb 2017.
Het is dan voor de collectieven in Friesland mogelijk om een uitbreiding op hun gebiedsaanvraag in te dienen bij de
Provincie. Afhankelijk van het budget dat toegezegd wordt, kan er nieuw beheer opgenomen worden in het ANLb
voor 2017. Diegenen die hier belang bij hebben kunnen zich melden bij Bureau NFW.
Beleidsmonitoring ANLb
De komende tijd zullen Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland), SOVON
(Vogelonderzoek Nederland) en de Vlinderstichting landelijk van start gaan met de beleidsmonitoring van het ANLb.
Het doel van de beleidsmonitoring is onderzoeken of het agrarisch natuur- en landschapsbeheer een positief effect
heeft op het voorkomen van deze soorten. Hiervoor worden situaties met ANLb-pakketten vergeleken met reguliere
bedrijfsvoering. Vrijwilligers van Stichting RAVON, SOVON en de Vlinderstichting zullen de uitvoering van de
monitoring voor een groot deel op zich nemen. Het kan daarom zo zijn dat u binnenkort benaderd wordt of er bij u
in het land gemonitord mag worden.
Intekenen onderliggende gewaspercelen
Er zijn nog steeds beheerders die niet voor al hun beheer in het ANLb onderliggende gewaspercelen hebben
ingetekend in de perceelregistratie van RVO. De NFW vraagt beheerders die dit nog niet gedaan hebben dit alsnog te
doen. Wanneer geen onderliggend gewasperceel geregistreerd is bij RVO is het niet mogelijk om een vergoeding te
verstrekken voor de betreffende beheereenheid. Het is de verantwoordelijkheid van de beheerder zelf om hiervoor
zorg te dragen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Bureau NFW.
Wijzigingen samenstelling themagroep
In de themagroep Natuur en Landschap is afscheid genomen van Henk van Dijk (vertegenwoordiger namens VEL) en
Auke Sietzema (vertegenwoordiger namens VANLA). Tevens heeft Sido Tangerman die in de themagroep zat namens
LTO Noord, de themagroep Natuur en Landschap verlaten. Nieuw aangeschoven bij de themagroep zijn Harm van
der Mark als vertegenwoordiger namens LTO Noord en Tseard Veenstra als vertegenwoordiger namens de afdeling
Achtkarspelen.
Blauwe diensten
Wetterskip Fryslân (WF) heeft haar toelichting gegeven op het gebiedsaanbod uit de pilot blauwe diensten die voor
de regio’s Twijzelerheide en Wytfean zijn opgesteld. De opkomst van de boeren was hoog, de gelegenheid van
inspraak heeft daarbij geleid tot twee belangrijke actiepunten. Voor beide gebieden geldt dat er knelpunten
aanwezig zijn, deze zijn in sommige gevallen ook in het watergebiedsplan benoemd. WF gaat uitzoeken bij welke
knelpunten dit het geval is. Mogelijk kunnen enkele systeemmaatregelen daardoor uitgevoerd worden vanuit het
watergebiedsplan. Daarnaast werd door de boeren aangegeven dat sommige knelpunten zonder grote ingrepen
verholpen zouden kunnen worden. Dit zijn punten die wellicht toegevoegd zouden kunnen worden in het
watergebiedsplan. Daarnaast zouden de blauwe diensten als compostering van sloot- en bermmaaisel, verminderen
zomeronderhoud, verbeteren bodembeheer en verminderen erfafspoeling interessant kunnen zijn voor de boeren.
Er wordt op dit moment gekeken hoe de diverse uitkomsten uit de pilot toch uitgevoerd kunnen worden.
Nieuws uit de afdelingen

Afdeling Wâld en Finnen
De oude klepelmaaier is vervangen door een nieuwe Votex Jumbo 190. Het is
een zware uitvoering met siteshift.
De klepelmaaier is te huur voor alle leden van de afdeling Wâld en Finnen.
Reserveren kan bij Djurre Postma in Hardegarijp, mobielnummer 0622964747.
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Kennisbijeenkomst afdelingen
Eind juni is er een kennisuitwisselingsbijeenkomst geweest voor de afdelingsbesturen. De avond was opgezet om van
elkaar te leren en om een goed beeld te krijgen welke rol een afdeling kan hebben en om elkaar te inspireren. De
afdeling VALD en Wâld en Finnen hebben hun afdelingsactiviteiten gepresenteerd. Alle afdelingsbesturen waren
aanwezig en hebben het als zeer nuttig ervaren.
Algemeen
Werkbezoek naar Frankrijk
Op uitnodiging van Veronique Lucas, sociologe en promotie onderzoekster uit Frankrijk, heeft de NFW een
werkbezoek gebracht aan CUMA. De NFW heeft haar
ervaringen over zelfsturing en het gebiedsgericht werken
met andere organisaties gedeeld. Het collectief werken met
een voordeur afspraak met de overheid en een achterdeur
afspraak met leden, is in Frankrijk nog toekomstmuziek. Het
gezamenlijk inkopen en gebruiken van machines
daarentegen is een ingeburgerd fenomeen. Frankrijk telt
tientallen CUMA's als samenwerkingsvorm. Tijdens een
bezoek aan de CUMA in Le Luart werd naast de werkwijze
rondom de machines ook kennis uitgewisseld over het
heggenonderhoud en de afzet van houtsnippers. Dit laatste
wordt in nauwe samenwerking met de plaatselijke
overheden uitgevoerd en levert een plus voor de
gemeenschap en de boer op. Al met al was het de moeite
waard om voor deze informatie en inspiratie af te reizen naar Frankrijk.
Foarút oer de As mei De Handel
In oktober van dit jaar gaat De Centrale As open voor het verkeer. Ter gelegenheid
hiervan worden mei & troch de Mienskip tal van activiteiten georganiseerd. In
tegenstelling tot eerdere berichten wordt er niet op 17 september maar op 1
oktober een handelsroute georganiseerd. De NFW doet mee, u kunt uw bedrijf
ook presenteren op de handelsroute. Kijk voor meer informatie op
www.foarutmeidehandel.frl en meld u aan!

Swaddekuier
Op zaterdag 2 juli a.s. vindt de Swaddekuier 2016 plaats. Deelnemers kunnen door het
mooie coulissenlandschap van de NFW wandelen. Op de wandelroutes van 10, 20 en 40
kilometer worden twee reuze fotolijsten geplaatst, waar de wandelaars een selfie
kunnen maken, natuurlijk het liefst om te delen op de sociale media.
Oproep
Tijdens stands maar ook bij bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van vlaggen (ook beachvlaggen) met het logo van
de NFW. Helaas is een aantal vlaggen ‘zoek geraakt’. Mocht er bij u thuis/bedrijf een vlag zijn, dan zouden we die
graag terug ontvangen.
Facebook
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is nu ook te vinden op Facebook! Volg daarvoor deze link:
www.facebook.com/verenigingNFW. We zouden het erg waarderen wanneer u onze pagina liket en
hem deelt op Facebook binnen uw eigen kring van familie en vrienden. Op die manier kan de NFW
haar werk en het prachtige gebied nog breder onder de aandacht brengen bij het publiek. Hebt u
leuke berichten of foto’s van uw werkzaamheden op en rond de boerderij, de natuur en dieren die u
wilt delen met de volgers, dan kunt u die op de pagina plaatsen.
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Sluiting Bureau NFW
Bureau NFW is gesloten in week 31 en 32 (1 augustus t/m 12 augustus 2016).

@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.
Aan de artikelen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
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