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Van het bestuur
Van de voorzitter
De knoppen worden zichtbaar in het smûkskaadzjend beamtegrien en de weidevogels
komen terug van hun winterbreak in het Zuiden. Hoewel de temperaturen momenteel nog
iets anders doen vermoeden, is het onmiskenbaar voorjaar. Ongetwijfeld geeft dat
ontluikende groen aan velen, in ieder geval aan mij, nieuwe energie voor het werk dat
gedaan moet worden.
Nieuwe energie is nodig, want het Agrarisch Natuurbeheer 2016 was en blijft onderwerp van
gesprek, vooral met de overheid. Het loslaten, het geven van vertrouwen en het durven
wegzetten van verantwoordelijkheden naar de collectieven, is voor de provincies en de RvO
nog één grote worsteling. Jammer, we willen met onze ervaring uit de GLB pilot zo graag
meteen inhoud geven aan het begrip “boerparticipatie”, maar zijn daarentegen veel energie
kwijt aan het bijsturen of het inspelen op wekelijks veranderende spelregels, voorwaarden
of pakketten. Ik krijg zo nu en dan de vraag of we nog wel iets anders doen. Ik kan u geruststellen dat we ook het
laatste jaar van ons werkprogramma samen met de gebiedspartijen, gevoed vanuit de themagroepen, goed vorm
geven. De doelstellingen en projecten die daaruit gegroeid zijn, zoals o. a Kringlooplandbouw en Energie uit Hout,
lopen gewoon door. Met Wetterskip Fryslân zijn we zojuist begonnen aan een pilot Blauwe Diensten en onze
zoektocht naar Biodiverse Zuivel met Friesland Campina, de Rabobank en het WNF loopt. Dat brengt me ook bij het
volgende vraagstuk: willen en kunnen we na afloop van het werkprogramma verder als die landelijk bekende
speciaalzaak NFW voor groene (en blauwe) diensten?
Om daar achter te komen heeft het bestuur zich recent een dag verdiept in de Missie & Visie van de NFW.
Eensgezind was de conclusie dat die meer dan ooit actueel is: samengevat in ‘een vitale landbouw, vervlochten met
het landschap, met de daarin besloten natuurwaarden’. En ook: onze brede taakopvatting en de wil tot innoveren
geeft ons bureau body, zodat we onze leden en de regio optimaal kunnen bedienen. Deze visie willen we daarom
graag concreet maken in de nieuwe groen/blauwe Streekagenda van Netwerk Noordoost 2016 (ANNO), de
samenwerking tussen provincie, zes gemeenten en gebiedspartijen. Omdat we de inwoners en de toeristen daarmee
veel kunnen bieden en niet in de laatste plaats de agrariër. En omdat we ervan overtuigd zijn dat er fan ûnderop
meer tot stand komt dan topdown. Ik spreek de wens uit dat ook hier diezelfde overheid bereid is om ons het
vertrouwen te geven om de groene agenda samen met het gebied in te vullen. De NFW staat aan de lat voor een
mooi landschap en biodiversiteit, zonder de economische basis voor de landbouw uit het oog te verliezen.
Natuurinclusieve landbouw noemen we dat. Ta jo tsjinst!
Namens het bestuur,
Attje Meekma, voorzitter
Van het bureau
Naleven beheervoorwaarden botanisch beheer
De afgelopen weken konden onze beheerders hun interesse in deelname aan het Agrarisch Natuurbeheer 2016
(ANB2016) laten registreren. Weidevogel-, landschaps- en akkervogelbeheer en pakketten voor de natte
dooradering zijn ingetekend in de applicatie SCAN-GIS.
Interesse in botanisch beheer kon niet worden geregistreerd. Botanisch beheer kan per 2016 niet meer worden
aangevraagd. Dit betekent niet dat u zich niet meer hoeft te houden aan de voorwaarden van het botanisch beheer
in uw huidige SNL-a aanvraag/aanvragen.
Bureau NFW ontvangt telefoontjes, waaruit blijkt dat hierover soms verwarring ontstaat. Vandaar dat wij u er
nogmaals op willen wijzen. Heeft u in uw huidige SNL-a aanvraag/aanvragen botanisch beheer, bijvoorbeeld
botanische weideranden, dan dient u zich te houden aan de voorwaarden zolang de SNL-a aanvraag loopt.
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Gecombineerde Opgave 2015
De openstelling van de Gecombineerde Opgave op 1 april komt dichterbij. Dit jaar staat het opgeven van de percelen
los van de Gecombineerde Opgave. In Mijn percelen kunt u het gehele jaar door uw percelen bijwerken. Dus
voordat u tussen 1 april en 15 mei 2015 de Gecombineerde Opgave verstuurt, moet u uw percelen registreren in
deze applicatie. Tevens adviseren wij u de GLB-check te doen.
Evenals voorgaande jaren biedt bureau NFW de mogelijkheid om samen met u de Gecombineerde Opgave in te
vullen en in te dienen bij RVO. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een afspraak maken met het bureau NFW.
Bureau NFW gesloten
Bureau NFW is gesloten op maandag 27 april (Koningsdag), dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 14 mei
(Hemelvaartsdag) en vrijdag 15 mei 2015.
Tevens willen we u alvast informeren dat bureau NFW eveneens in week 30 en 31 (maandag 20 juli t/m vrijdag 31
juli) en week 52 en 53 (maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016) gesloten is.
Themagroep Weidevogels & Ganzen
Taxatie Faunafonds
De Provincie Fryslân heeft met het Faunafonds de principe afspraak kunnen maken dat er automatisch getaxeerd
wordt in de ganzenfoerageergebieden en de soort-specifieke ganzenfoerageergebieden. De provincie is bezig om te
inventariseren welke gegevens nodig zijn voor de automatische taxatie en welke gegevens al bekend zijn.
U mag verwachten dat de grondgebruikers nog gegevens, bijvoorbeeld het IBAN rekening nummer, zullen moeten
aanleveren. Mocht dit nodig zijn dan ontvangt u daar bericht over.
Buiten de ganzenfoerageergebieden moeten de grondeigenaren wel zelf de schade melden.
Ruim 300.000 euro voor beheer weidevogels
Er is door provincie Fryslân 50.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor extra beheer van weidevogels in Fryslân.
Het is bedoeld als bescherming voor de grutto, tureluur en akkervogels. Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor
de extra bescherming van nesten en jonge vogels op grasland. Daarnaast is er 250.000 euro beschikbaar voor
vernatting binnen de weidevogellandschappen.
Beheer van weidevogels op grasland
De 50.000 euro subsidie is beschikbaar tot en met 8 juni 2015. De provincie stelt dit geld beschikbaar onder de
noemer ‘Vliegende euro’s’. Als een agrariër minimaal vijf gruttonesten op het land heeft liggen, dan komt hij of zij in
aanmerking voor subsidie. De vijf gruttonesten kunnen ook verdeeld zijn over land van verschillende agrariërs. Die
kunnen dan gezamenlijk subsidie aanvragen. Indien er vijf gruttonesten zijn, dan komen ook nesten van de tureluur
en akkervogels in aanmerking. Akkervogels zijn de veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs. De
vergoeding voor nesten op grasland is 60 euro per nest.
Vernatting van weidevogellandschappen
De subsidie van 250.000 euro is voor vernatting binnen de
weidevogellandschappen. Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling
voor weidevogelbeheer. Het gaat om een subsidie voor het ophogen
van het waterpeil en voor het waterbeheer van (greppel) plas dras
gebieden. Plas dras gebieden zijn stukken land die onder water staan.
Natte landen en plas dras gebieden zijn goed voor weidevogels.
Voor het ophogen van het waterpeil is de subsidie 100 euro per
hectare. De subsidie voor (greppel) plas dras is afhankelijk van de
periode dat het onder water staat: tot 15 mei 2015 is het ruim 1.200
euro. Tot 15 juni 2015 is het ruim 1.900 euro.
Agrariërs kunnen via de gebiedscoördinator NFW subsidie aanvragen
tot en met 1 november 2015.
Op www.sanl-fryslan.nl kunt u meer informatie vinden.
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Collectief Beheerplan
Het Collectief Beheerplan 2015 is door de provincie ongewijzigd vastgesteld. De beheerafspraken die eind 2014 met
de beheerregisseurs zijn gemaakt, zijn dus definitief geworden.
Ruige mest
Dankzij het mooie weer is de meeste ruige mest uitgereden. Denkt u om het melden op het bureau?
Uittesten weidevogelbeheer conform ANB 2016
In het Bûtenfjild is in 2014 gestart met een pilot om ervaring op te doen met het nieuwe weidevogelbeheer. Met de
aanpassingen die in de laatste maanden zijn doorgevoerd op de werkwijze rond het weidevogelbeheer, wordt dit in
2015 nogmaals getest. Op deze manier bereidt NFW zich voor op het uitgebreidere takenpakket dat in 2016 bij de
vereniging wordt neergelegd.
Nestregistratiekaarten
Recentelijk zijn de nestregistratiekaarten voor 2015 uitgereikt. Hierop kunnen beheerders en nazorgers de gevonden
nesten aangeven zodat de boer of loonwerker bij de uitvoering van landbouwwerkzaamheden rekening kan houden
met de ligging van de nesten.
De weidevogelstippen worden door de nazorgers zo veel mogelijk al in het veld digitaal opgeslagen door ze in te
voeren in de App op de mobiele telefoon. Als niet met de App wordt gewerkt, worden de stippen door de nazorgers
thuis via de website van de BFVW opgeslagen. Alle digitaal opgeslagen gegevens van zowel App als website, worden
na afloop van het weidevogelseizoen in een digitaal bestand door BFVW beschikbaar gesteld aan NFW.
Vanwege deze samenwerking, hoeven de nestregistratiekaarten na afloop van het seizoen niet meer ingezameld te
worden voor verdere verwerking.
Themagroep Landbouw, Milieu en Water
Biodiverse zuivelketen
Als vereniging participeren we samen met ANV Idzegea en ANV Gagelvenne in het project 'biodiverse zuivel' van FC,
RABOBank en WNF. Inzet is te komen tot inzichten welke meerwaarde biodiversiteit in de bedrijfsvoering heeft en
om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Dit alles om voor u als boer het aantrekkelijk te maken om
biodiversiteit weer meer te gaan integreren in uw bedrijfsvoering. Naar onze mening moet biodiversiteit weer een
volwaardige keuze worden in uw bedrijfsvoering, die niet alleen een bijdrage levert aan de weerbaarheid van uw
bedrijfsvoering, maar zich ook zeker vertaalt in een rentekorting, een hogere vergoeding voor uw melk of een
andere groene beloning.
Themagroep Natuur & Landschap
Intekening ANB 2016
Na de informatiebijeenkomsten die de NFW per leefgebied heeft gehouden is nu de verdere voorbereiding van het
ANB 2016 in volle gang. Daarnaast worden landelijk
door IPO en SCAN de beleidskaders verder
aangescherpt. Provinciaal heeft het conceptNatuurbeheerplan 2016 tot 6 maart jl. ter inzage
gelegen en heeft de NFW hierop haar zienswijze
ingediend. Het plan beschrijft de beleidsdoelen en de
subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het
beheer van natuurgebieden en agrarische natuur-, en
landschapselementen in de provincie.
De NFW heeft een team van 16 mensen van AB
Vakwerk opgeleid voor de intekening van de
belangstellingsregistratie en die vinden nu ook een plek
bij andere collectieven.
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Samen met dit team heeft bureau NFW voor het leefgebied natte en droge dooradering (landschapselementen) een
belangstellingregistratie uitgevoerd, waarop massaal is ingeschreven. Daarnaast wordt voor het leefgebied open
grasland de belangstellingsregistratie uitgevoerd door de mozaïekregisseurs.
Op basis van deze voorintekening wordt, aan de hand van de in de ALV NFW besloten beheerstrategie van het
desbetreffende leefgebied, de ruimtelijke configuratie gemaakt.
Controle beheerregisseurs landschap
Specifiek voor het leefgebied droge dooradering (landschapselementen) zal de komende weken een aantal
beheerregisseurs landschap op basis van de ruimtelijke configuratie in het veld de opgegeven elementen gaan
beoordelen. De opbrengst van deze ronde vormt de basis voor de concept-gebiedsaanvraag die 1 mei a.s. bij de
provincie aangeleverd dient te worden. Voor de leefgebieden natte dooradering, open grasland en open akkerland
worden de komende tijd ook stappen gezet om de input voor de concept-gebiedsaanvraag te krijgen. Voordat de
aanvraag naar de provincie wordt gestuurd zal onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga nog een ecologische toets
over de gehele gebiedsaanvraag uitvoeren. Na goedkeuring van de provincie Fryslân kan de NFW de contracten met
haar beheerders gaan opstellen.
Heeft u vragen over het ANLB2016 dan kunt u contact opnemen met het bureau NFW.
N.B.: De elementen moeten tijdens de controle van de beheerregisseurs landschap in april 2015 al voldoen aan de
beheervoorwaarden van ANB 2016.
Algemeen

Grüne Woche Berlin 2015
Van 16 - 25 januari 2015 heeft de internationale Grüne Woche Berlin
plaats gevonden. Namens de NFW waren Attje Meekma, Douwe Hoogland
en Ingrid van Huizen aanwezig om de belangen van het agrarisch natuur
beheer in het algemeen en van de NFW in het bijzonder te behartigen.
Met mevrouw Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, is
onder andere gesproken over het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid)
en de knelpunten bij de invoering van het nieuwe ANB 2016.

Versnipperaar
J. Zwaagstra, hiltsjemouiswalden 4 in Twijzelerheide heeft een houtversnipperaar, die te huur is. Wie belangstelling
heeft kan contact opnemen met de heer Zwaagstra, tel. 06-12990152.

Vragen of opmerkingen?
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? Geef dit dan door via info@noardlikefryskewalden.nl
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