Nieuwsbrief Noardlike Fryske Wâlden (NFW) maart 2016
Nieuwsbrief voor leden van de afdelingen W&F, VALD, IKG, SMEL , Achtkarspelen en Eastermar
Van het bestuur
Van de voorzitter
'Wy gean de goede kant wer op', dat hoor ik veel om me heen.
Velen van u zien het voorjaar en de zomer als de mooiste
seizoenen en daar ben ik geen uitzondering op. 's Avonds weer
naar buiten in plaats van de TV, de tablet, de krant, een goed
boek of een bijeenkomst... Afgelopen herfst en winter waren er
vele bijeenkomsten nodig om te komen tot een nieuwe
structuur voor de vereniging, passend bij de rol van een
collectief. De Algemene Ledenvergadering NFW juni vorig jaar
heeft in meerderheid besloten om de koepelvereniging NFW
om te vormen naar een vereniging met afdelingen. Het was geen simpel proces, maar er zijn inmiddels vijf
afdelingen opgericht en de laatste volgt waarschijnlijk dit voorjaar. Het stemt ons als bestuur tevreden, want
daarmee is de binding met de leden op een goede wijze gewaarborgd. U kunt via de afdeling uw zeggenschap
benutten en op de ALV uw stem laten horen. Het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) kan alleen
afgesloten worden via het collectief NFW, maar de denkkracht en de veldkennis vanuit de verschillende afdelingen
(gemeenten) kunnen en willen we niet missen. De themagroepen blijven daarom als brûsplakken bestaan en
tweemaal per jaar legt het bestuur verantwoording af op de ALV. De NFW blijft u middels kwartaalnieuwsbrieven
informeren en op iedere werkdag is ons bureau 's morgens telefonisch bereikbaar voor vragen of uw ideeën.
Daarnaast zullen we jaarlijks ledenbijeenkomsten organiseren om kennis over beheer met u te delen, zodat we
collectief een mooi resultaat kunnen neerzetten.
Wat ook niet verandert, is onze drive om ons sterk te maken voor een veerkrachtige landbouw in dit gebied,
uiteraard mét een passende vergoeding. In een eerdere nieuwsbrief heb ik het benoemd als ‘vasthoudend
volhouden aan het principe ‘mear jild op it boerehiem’. Dit doen we voor u als leden, maar ook voor een mooie en
gezonde leefomgeving voor alle inwoners, want die twee zijn met elkaar vervlochten'. Inmiddels hebben de partners
in de Agenda Netwerk Noordoost (de samenwerking in Noord Oost Fryslân tussen overheden, maatschappelijke
partners en bedrijfsleven) onze ambitie om te zoeken naar nieuwe verdienmogelijkheden voor natuurinclusieve
landbouw omarmd. Dit betekent ook dat de NFW middelen heeft gekregen om aan die ambitie te werken. Daarbij
zoeken we breed: van een nieuwe beloning voor de kleinschaligheid tot een adoptieplan voor het landschap, van
nieuwe vormen van groenfinanciering tot systeemveranderingen in de melkveehouderij. Ook de rol die leden
kunnen spelen in de energietransitie wordt nadrukkelijk meegenomen. Hierin liggen grote kansen, want de transitie
naar duurzame energie kan niet zonder de landbouw. Uiteraard moet een claim op landbouwgrond zoveel mogelijk
worden vermeden. Het faciliteren van uw eigen bedrijfsbehoefte en het bieden van mogelijkheden tot
samenwerking op dorps- of buurtniveau kunnen daarentegen grote meerwaarde hebben. We gaan aan de slag en
houden u op de hoogte. Ik wens u namens het bestuur een vruchtbaar groeiseizoen en mooie resultaten in het
natuur- en landschapsbeheer toe.
Namens het bestuur, Attje Meekma, voorzitter
Algemene Ledenvergadering NFW
Op 18 februari jl. heeft de Algemene Ledenvergadering NFW plaatsgevonden waarin de fusie bekrachtigd is tussen
de NFW en It Kollumer Grien, Smelne’s Singellân, Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel en Wâld en
Finnen. Wat betekent dit. Concreet betekent dit dat de NFW geen koepel meer is van 6 agrarische
natuurverenigingen, maar één vereniging met 6 afdelingen. De vier genoemde verenigingen vormen vier van deze
afdelingen aangevuld met een afdeling voor Achtkarspelen en een afdeling voor het gebied rondom Eastermar. De
verenigingen Vel en VANLA hebben besloten om niet te fuseren met de NFW en hebben daardoor nu geen directe
relatie meer met de NFW. Wel houdt de NFW tussentijds contact voor onderling overleg en afstemming van
activiteiten.
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Twee nieuwe afdelingen
Voor de gemeente Achtkarspelen is een nieuwe afdeling gevormd. Het bestuur van de afdeling bestaat uit: Meindert
Talma (voorzitter), Berend van der Wal (penningmeester), Gerda Bijlsma (secretaris), Tjeerd Veenstra en Johannes
Marinus. Beide laatst genoemde bestuursleden treden af uit het bestuur van de VANLA om toe te treden tot het
bestuur van afdeling Achtkarspelen. Vertegenwoordiger in het bestuur van de NFW is Meindert Talma.
Voor het gebied rondom Eastermar was het tot op heden nog niet gelukt een nieuwe afdeling te vormen. Hier komt
nu verandering in. Er vinden gesprekken plaats met het potentiële bestuur en zodra dit is afgerond, zal er een eerste
afdelingsvergadering voor de beheerders rondom Eastermar worden belegd om de bestuursleden te kunnen
benoemen. Dan zal ook worden besloten wie als vertegenwoordiger tot het bestuur van de NFW zal toetreden.
Bestuurswisselingen NFW
Per 18 februari 2016 zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering NFW als bestuurslid afgetreden: Gjalt Benedictus,
Wâld en Finnen; Menno Bloemhoff, VANLA; Nanne de Vries, IKG en Tjeerd van der Meulen, Vel. Voorzitter Attje
Meekma overhandigde hen als dank een presentje voor hun jarenlange inzet voor de NFW.
Tot het bestuur zijn als nieuwe bestuursleden toegetreden: Tom de Jong, IKG; Pieter de Vries, Wâld en Finnen en
Meindert Talma, afdeling Achtkarspelen. Zij werden door de voorzitter van harte welkom geheten in het bestuur van
de NFW. Te zijner tijd zal het bestuur nog worden uitgebreid met een vertegenwoordiger van de afdeling Eastermar.
Contributie NFW 2016
De contributie voor de NFW à € 35,00 per lid, wil de NFW graag automatisch incasseren. Dit is nu nog niet geregeld.
Er wordt nog nagedacht over een efficiënte werkwijze om dit met u te kunnen regelen.
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. Indien bureau NFW niet telefonisch bereikbaar is en u toch graag contact wilt, dan verzoekt
NFW 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.
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.
Beheervergoedingen PSAN-beheer, die zijn uitbetaald in 2015 en 2016
Onlangs heeft de NFW de gegevens van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ontvangen over de in 2015
en 2016 uitbetaalde vergoedingen PSAN-beheer. In april/mei zal een percentage van deze uitbetaalde
beheervergoeding worden afgeroomd door de penningmeester van de ANV, waar u als beheerder bij bent
aangesloten, zoals dit is vastgelegd in de basisovereenkomst.
Beheervergoedingen SNL-beheer 2015
De afroming over de uitbetaalde beheervergoeding SNL 2015 zal na de zomer van dit jaar plaatsvinden.
Onderliggende gewaspercelen
Om beheervergoeding te kunnen ontvangen in het nieuwe stelsel ANLB is het van belang dat voor alle elementen
een onderliggend gewasperceel ingetekend is in de perceelsregistratie bij RVO.nl. De begindatum van de
ingetekende gewaspercelen moet tenminste op 01-01-2016 staan. Verder is het van belang dat de juiste gewascode
is ingevuld bij het ingetekende perceel. Voor een elzensingel gebruikt u de gewascode ‘elzensingel’. Voor een hoge
houtwal met greppel of voor een houtwal/singel gebruikt u de gewascode ‘houtwal en houtsingel’. De gewascode

2

‘Hakhoutbosje’ bestaat niet meer. Indien u deze code in gebruik had, moet u dit aanpassen in de perceelsregistratie.
Voor sloten die u opgegeven heeft voor het duurzaam slootbeheer gebruikt u gewascode ‘Water, overig’.
Voor kruidenrijke randen is het noodzakelijk dat deze aangegeven worden als onderliggend gewasperceel ‘Grasland’.
Zijn de kruidenrijke randen gelegen op een graslandperceel, dan hoeven deze niet als losliggend perceel ingetekend
te worden. In het geval dat kruidenrijke randen aan de rand van een maïsperceel liggen, zal er een aparte strook
ingetekend moeten worden met de gewascode ‘Grasland’. Mocht u nog geen onderliggende gewaspercelen
ingetekend hebben bij RVO.nl, dan verzoekt NFW u dat zo spoedig mogelijk te doen en bureau NFW na intekening
daarover te informeren. Bureau NFW kan dan nakijken of alles goed in de systemen terechtgekomen is.
Gecombineerde Opgave 2016
De openstelling van de Gecombineerde Opgave, vanaf 1 april tot 15 mei 2016, is weer in zicht. RVO stuurt vanaf 1
april de uitnodigingen naar de betreffende beheerders. Als u dus een uitnodiging ontvangen heeft, dan bent u
verplicht deze in te vullen. De Gecombineerde Opgave is digitaal in te vullen op de website van RVO. Ook wijzigingen
in het gebruik van uw percelen moeten digitaal worden doorgegeven met de applicatie ‘Mijn Percelen’ .
In ‘Mijn Percelen’ kunt u het gehele jaar door uw percelen bijwerken. Heeft u geen uitnodiging gekregen, dan is het
alsnog van belang dat de door u opgegeven percelen goed geregistreerd staan. Controleer uw percelen dus goed op
eventuele foutmeldingen. Ook als u in maart van dit jaar een brief van de NFW ontvangen heeft, met daarin de
melding dat er nog fouten in uw percelen aanwezig zijn, zullen moeten worden opgelost.
Evenals voorgaande jaren biedt bureau NFW de mogelijkheid om samen met u de Gecombineerde Opgave in te
vullen en in te dienen bij RVO (betaalde dienst). Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een afspraak maken met
bureau NFW. Dit geldt ook als u nog onderliggende gewaspercelen op moet geven, ook daarbij kan bureau NFW u
van dienst zijn.
Overdrachtsformulier
Bij pacht en verkoop van land is het van belang dat het beheer wordt uitgevoerd door degene die het land in ‘Mijn
Percelen’ op naam heeft staan. Voor het overdragen van agrarisch natuurbeheer is een overdrachtsformulier
geplaatst op onze website. Deze staat onder het kopje ‘Agrarisch Natuurbeheer 2016’.
Het is van belang dat overdrachten vòòr 15 mei bij NFW en RVO geregeld zijn. De onderliggende gewaspercelen
zullen in de perceelregistratie tijdig op de nieuwe naam overgedragen moeten worden. Ook zal de nieuwe
beheerder zich op de hoogte moeten stellen van welk beheer is uitgevoerd of nog uitgevoerd moet worden. De
uitbetaling van de beheervergoeding vindt plaats aan degene die op 15 mei formeel grondgebruiker is.
Themagroep Weidevogels & Ganzen
Legsel- en randenbeheer
Voor beheerders met weidevogelbeheer volgt hier nogmaals een korte uitleg over het legsel- en randenbeheer.
Het pakket legselbeheer kent de volgende voorwaarden:
1. Het beheerpakket wordt alleen toegepast op percelen waar daadwerkelijk vogels broeden.
2. Het beheerpakket kent een verplichte koppeling met de uitvoering van randenbeheer op hetzelfde perceel
(een uitzondering wordt gemaakt voor percelen bouwland en graslandpercelen waar wordt beweid).
De aan legselbeheer verplichte randen moeten minimaal op twee zijden van het perceel liggen. Beheerders kunnen
de verplichte randen invullen door te kiezen voor:
- Kruidenrijke Graslandranden (deze liggen voor 6 jaar vast), of voor
- Kuikenvelden (flexibel inzetbaar).
Beheerders die gekozen hebben voor Kruidenrijke Graslandranden moeten dit randenbeheer per definitie in de
komende 6 jaren uitvoeren. Blijken er op deze percelen vogels te broeden, dan kan er zonder meer legselbeheer
worden toegekend/toegepast. Zitten er geen vogels, dan wordt alleen het randenbeheer uitgevoerd.
Indien de beheerder niet heeft gekozen voor Kruidenrijke Graslandranden, blijft de optie van kuikenvelden over.
Kuikenvelden zijn flexibel inzetbaar: zolang het gras nog niet is gemaaid kan dit pakket worden afgesproken.
Kuikenvelden moeten minimaal 14 dagen na maaien blijven staan, afhankelijk van de situatie kan deze periode
verlengd worden. Indien een perceel grasland met legselbeheer wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een
enclave van tenminste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 meter aangehouden om de aanwezige gevonden
nesten. Bij beweiding wordt een nestbeschermer geplaatst.
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Alle beheereisen en de aanvullende beheervoorschriften vindt u in bijlage 1 (‘beheerpakketten Leefgebied Open
Grasland”) van uw beheercontract. Deze heeft u ontvangen bij de ondertekening van het contract in het najaar van
2015. U dient er zelf zorg voor te dragen dat u weet welke pakketten op uw percelen zijn afgesproken en welke
voorwaarden daar aan vast zitten. Verder dient omtrent het weidevogelbeheer alles in overleg met uw
beheerregisseur plaats te vinden. Voor vragen kunt u ook terecht bij uw beheerregisseur of bureau NFW.
Een beperkt aantal beheerders voert nog een beheerpakket legselbeheer uit in het kader van het SNL-stelsel.
Bovenstaande informatie is hierop niet van toepassing.
Bestrijding vossen in weidevogelgebieden
Per 1 februari jl. is de door NFW aangevraagde ontheffing voor het lichtbakken op vossen beschikbaar gesteld door
Faunabeheereenheid Fryslân. In overleg met de WBE’s in ons werkgebied is een aantal jagers aangewezen die
gebruik mogen maken van de ontheffing. De ontheffing heeft een effectieve werking in en rond de weidevogelgebieden en loopt nog tot half juni.
Rijsporen in land met weidevogelbeheer
Wanneer u weidevogelbeheer in uw overeenkomst ANLB heeft laten opnemen, graag uw aandacht voor het
volgende. Voor sommige pakketten in het weidevogelbeheer geldt dat in bepaalde periodes geen bewerking mag
plaatsvinden. Wanneer een perceel met beheer gebruikt wordt als ‘rijpad’ naar een achterliggend perceel ontstaan
ook rijsporen in het land. Rijsporen in het land kunnen een teken zijn van bewerking. Wanneer een perceel met
daarop beheer, regelmatig wordt gebruikt als ‘rijpad’ is het wellicht beter om dat stuk van het land dan uit het
beheer te halen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u de beheerregisseur in uw gebied benaderen of
contact opnemen met bureau NFW.
Excursie Welkom Grutto Weekend
Op 19 maart jl. organiseerde de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
een weidevogelexcursie in Augsbuurt. Deze excursie werd
georganiseerd in het kader van het Welkom Grutto Weekend dat
landelijk was opgezet door de Vogelbescherming. Een groep van
ongeveer 15 geïnteresseerden kreeg van de beheerregisseurs Jan
Medenblik en Koos Huizenga een presentatie over het gebied, de
weidevogels die er zitten en het weidevogelbeheer dat uitgevoerd
wordt. Na de presentatie werden enkele plas-drassen bezocht en
weidevogels gespot. Ondanks de frisse wind die er waaide was het een
geslaagde excursie.
Themagroep Landbouw, Milieu en Water en Regionale Economie
Energietransitie
NFW is in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken een verkenning in het kader van de
energietransitie gestart. Graag wil de NFW bekijken of het verduurzamen van dorpen in de regio inpasbaar is. De
focus zal niet alleen op het dorp, maar ook op de agrarische kraag rondom het dorp, gericht zijn. De NFW wil
gezamenlijk met actieve burgers en lokale ondernemers de mogelijkheden schetsen. Via een pilot kan de expertise in
worden geschakeld bij het ministerie van EZ om een concept te ontwerpen.
Natuurinclusieve landbouw
De NFW heeft vanuit de Agenda Netwerk Noordoost de opgave gekregen om te zoeken naar verdienmodellen voor
natuurinclusieve landbouw. De eerste fase is het in beeld brengen van wat allemaal in het verleden is onderzocht.
Deze fase is bijna afgerond. De volgende stap is om met deze kennis en ervaringen gezamenlijk met gebiedspartijen,
ondernemers, overheid en onderwijs tot de meest kansrijke verdienmodellen te komen. Het doel is om te komen tot
natuurinclusieve bedrijfs- of verdienmodellen die een reëel alternatief zijn voor de lange termijn van boerenbedrijven. Anders gezegd, welke andere groenblauwe diensten kunnen er naast melk ten gelde worden gebracht. Dit
is mede gericht op het feit om meer biodiversiteitsimpulsen in zowel de gangbare als biologische melkveehouderij te
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realiseren. De NFW zal haar ervaringen ook delen en samenwerken met de andere collectieven in Fryslân, via het
initiatief ‘Living lab’.
Themagroep Natuur & Landschap
Weerman Gerrit Hiemstra plant besdragers voor meer biodiversiteit
De biodiversiteit in het boerenland is te vergroten met de aanplant van besdragende struiken en bomen. De
vereniging Noardlike Fryske Wâlden is daarom een campagne onder de leden gestart om het planten ervan te
stimuleren. De leden hebben de afgelopen weken in totaal ruim twee kilometer aan besdragende bomen en struiken
bij geplant in het coulissenlandschap. Weerman Gerrit Hiemstra, ambassadeur van de NFW, gaf vrijdagmiddag 11
maart 2016 op zorgbedrijf De Leidraad in De Falom hiertoe het startschot.
2.250 stuks
De vereniging NFW heeft de leden in de winterperiode de mogelijkheid geboden besdragers met een flinke korting
te bestellen. “In samenwerking met Landschapsbeheer Friesland
is vervolgens het autochtone plantmateriaal besteld. In totaal
2.250 stuks. Dat is ruim twee kilometer aan singel!”, aldus NFWbestuurslid Wout van Vulpen. Het bij planten van besdragende
bomen en struiken levert volgens Van Vulpen niet alleen voedsel
op voor vogels. “Je krijgt ook dichtere singels die een broedplaats
bieden voor vogels en beschutting geven aan veel dieren. Het
levert dus een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van ons
prachtige landschap.”
Gerrit Hiemstra gaf aan dat het vergroten van de biodiversiteit
hem erg aanspreekt. “Ik ben opgegroeid in deze omgeving en heb
veel goede herinneringen aan het mooie landschap. Vooral nu
straks de meidoorn en kamperfoelie weer gaan bloeien, weet ik nog precies hoe die geur is. Ik vind het een prachtig
project van de Noardlike Fryske Wâlden”, aldus weerman Hiemstra.
Botanisch beheer
Binnen de NFW kon voor het ANLB geen botanische beheerpakketten meer aangevraagd worden. Voor beheerders
die daar interesse in hebben, is het wellicht mogelijk om via Particulier Natuurbeheer botanisch beheer aan te
vragen. Er zijn echter wel eisen gesteld waar het land dan aan moet voldoen. Eén van die eisen is het afwaarderen
van de grond, van de bestemming ‘agrarisch’, naar de bestemming ‘natuur’. Voor meer informatie over het
aanvragen van particulier botanisch beheer, kunt u het beste navraag doen bij Provincie Fryslân. Eventueel kunt u
ook contact opnemen met bureau NFW (contactpersoon E. Vinken; evinken@noardlikefryskewalden.nl).
SCAN-bijeenkomst Schouw
Op 29 februari jl. werd voor alle noordelijke collectieven een bijeenkomst gehouden omtrent het schouwen voor het
ANLB. Deze bijeenkomst vond plaats in het werkgebied van de NFW. Bij deze
bijeenkomst was ook de NVWA aanwezig om één en ander te vertellen over
wat zij de komende jaren zullen gaan controleren. Het ochtendprogramma
bestond vooral uit het bespreken van alle pakketeisen. Daar waar
onduidelijkheden waren over hoe te schouwen werden deze door de
mensen van SCAN of van de NVWA toegelicht. ’s Middags vertrok de hele
groep eerst naar het bedrijf van Mts. Veenstra-Bakker waar een plas-dras
geschouwd werd. Tenslotte werden enkele houtwallen, elzensingels en een
poel bekeken van Mts. van der Eijden-Annema. Een waardevolle dag waar
omtrent het schouwen meer duidelijkheid is verkregen en de collectieven
handvatten gekregen hebben om de schouw op de juiste wijze uit te voeren.
Anouschka Groeneveld doet voor NFW onderzoek naar economische aspecten van landschapselementen
Mijn naam is Anouschka Groeneveld en ik doe mijn promotieonderzoek aan de Wageningen Universiteit. In dit
onderzoek bestudeer ik de economische aspecten van landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen.
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De boer is van groot belang voor het onderhoud en het behoud van het coulissenlandschap, maar dit kost tijd en
geld. Momenteel vinden veel veranderingen plaats in de melkveesector (denk aan de afschaffing van de melkquota)
en het zou kunnen dat veel boeren hierdoor kiezen voor verdere rationalisering van de bedrijfsvoering. Hierdoor zou
het beheer van elzensingels en houtwallen verder onder druk kunnen komen te staan. In mijn onderzoek kijk ik naar
de factoren die de keuze voor het beheer van elzensingels en houtwallen beïnvloeden. Op deze manier hoop ik
inzicht te krijgen in wat er nodig is om het agrarisch natuurbeheer voor elzensingels en houtwallen ook in de
toekomst voor boeren aantrekkelijk te houden. Inmiddels is (of wordt) er met een aantal van u contact gelegd om
afspraken te maken voor een interview.
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) 2016
Het ANLB is de spil waarop de vereniging draait. De aanloop naar de gebiedsaanvraag voor het ANLB verliep niet
zonder horten en stoten en ook nu veranderen er (aan de achterdeur administratief) nog zaken waarmee onze
vereniging moet werken.
Hieronder wordt per leefgebied kort de stand van zaken geschetst:
- Open Grasland (weidevogelbeheer): de aanvraag is gehonoreerd. Het seizoen 2016 is van start. De ruige
mestmeldingen worden al doorgegeven. De plas-drassen staan vol. Het lastminutebeheer zal later in het
seizoen van start gaan. Via het Kollektivenberied Fryslân worden aanvullende afspraken over de monitoring
met de BFVW gemaakt.
- Natte Dooradering: de aanvraag is gehonoreerd. Het is nog niet gelukt om overal inrichtingskosten voor aan
te vragen en/of peilverhogingsvergunning gerealiseerd te krijgen (dit geldt zowel voor de verhogingen voor
natte dooradering als die onder het weidevogelbeheer vallen). Dit zou wel moeten, omdat ook hiervoor het
beheer van start moet gaan.
Geïnventariseerd wordt wat nog gerealiseerd kan worden voor het seizoen 2016 en wat eventueel tijdelijk
geparkeerd moet (en mag) worden. De beheerders die dit betreft ontvangen hierover binnenkort persoonlijk
bericht. Voor natte dooradering zal ook aandacht zijn in het veld voor de juiste wijze van beheer en zal de
monitoring worden uitgezet.
- Droge Dooradering (landschap): voor dit leefgebied is de vereniging nog steeds in gesprek met Provincie
Fryslân, omdat Provincie Fryslân de B-variant aanvraag van de NFW niet erkent en de problematiek van het
doorlopende beheer (dat is overgezet naar het ANLB) compleet naast haar neer legt. Beheerders kunnen er
van uitgaan dat de NFW de B-variant zal uitvoeren, immers u als beheerder heeft uw oude SNL-contracten
(bijna allemaal) laten vaststellen. De vereniging probeert nogmaals met Provincie Fryslân een oplossing te
vinden voor dit gezamenlijke probleem. Daarnaast zal de vereniging formeel beroep aantekenen. De
beheerders die landschapsbeheer uitvoeren ontvangen binnenkort een persoonlijk bericht met de laatste
ontwikkelingen, de toelichting op de afgekeurde elementen etcetera.
Beheer voeren in het ANLB (P1 en P2)
Beheerders hebben een beheerovereenkomst gesloten met het collectief waarin de uit te voeren beheeractiviteiten
zijn vastgelegd. Het is belangrijk het beheer uit te voeren volgens de afspraken die vastgelegd zijn in de
beheerovereenkomst. Destijds heeft u bij uw contract enkele bijlagen ontvangen, waaronder de pakketvoorwaarden. In deze pakketvoorwaarden staat exact vermeld wat er van u als beheerder verwacht wordt. Wat
betreft het hakhoutbeheer (voor de tussen- en eindkap) is een verdeling gemaakt in periode 1 (P1: 2016-2018) en
periode 2 (P2: 2019-2021). De labels P1 en P2 staan vermeld op de beheerovereenkomst. Wat betreft de tussen- en
eindkap dient u dus goed te letten op de periode waarin het beheer dient plaats te vinden. Tenslotte is het van
belang dat wanneer een beheeractiviteit uitgevoerd is, deze binnen enkele dagen wordt gemeld aan bureau NFW.
Blauwe diensten
Eerder dit jaar heeft NFW, samen met boeren uit de regio, plannen opgesteld om concrete waterproblemen in
bepaalde gebieden op te lossen. Het gaat om te natte gebieden in de winter en te droge gebieden in de zomer. De
ideale uitkomst is het oplossen van deze knelpunten in combinatie met het realiseren van KRW (Kaderrichtlijn
Water) doelen van het Wetterskip. De boeren hebben zich zeer flexibel getoond in deze bijeenkomsten en hebben
mogelijke oplossingen aangedragen. Het plan is inmiddels aan het Wetterskip gepresenteerd. Hoewel niet alle
ideeën in de maatregelenkoffer van het Wetterskip passen, wil NFW gezamenlijk op zoek gaan naar de gulden
middenweg. Deze maand wordt daarover opnieuw overleg gepleegd.
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Kollektivenberied Fryslân(KBF)
Nieuwe secretaris KFB
Ingrid van Huizen uit Kootstertille is per 1 februari 2016 aangesteld als secretaris van het Kollektivenberied Fryslân
(KBF). Het KBF is een samenwerkingsverband van de zeven collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
in Fryslân en LTO Noord. De voorzitters van de collectieven hebben Van Huizen benoemd tot secretaris. Samen met
voorzitter Wilco de Jong uit Nijeholtwolde vormt ze nu het gezicht van de KBF en is ze het aanspreekpunt. Ingrid
vervult deze taak naast haar werkzaamheden als algemeen secretaris voor de NFW.
Algemeen
Fotowedstrijd educatieproject ‘Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk lânskip’
Ieder jaar gaan zo’n duizend leerlingen van basisscholen in Noordoost-Fryslân het land in om elzensingels en
houtwallen te onderhouden, als onderdeel van het educatieproject ‘Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk
lânskip’. Doel is de kinderen bewust te maken van de cultuurhistorie, natuur- en het landschapsbeheer in hun eigen
woonomgeving. Tientallen agrarische bedrijven die lid zijn van de vereniging NFW werken hier aan mee. In het
verlengde van het educatieproject zijn de scholen afgelopen herfst gevraagd mee te doen aan een fotowedstrijd.
Tientallen kinderen uit Noordoost-Fryslân hebben het coulissenlandschap van de NFW gefotografeerd en dit heeft
bijzondere beelden opgeleverd van het landschap met flora en fauna.
De Balsemyn Eastermar wint prijs met landschapsfoto
Vrijdag 12 februari werd groep 7 en 8 van basisschool De Balsemyn uit Eastermar verrast met de uitreiking van een
prijs. De foto die is ingestuurd door de school, laat een klas in actie
zien. Leerlingen van De Balsemyn zijn er bezig met onderhoudswerkzaamheden aan een elzensingel. Volgens de jury een mooi beeld
dat de betrokkenheid van jongeren bij het landschap laat zien, de
schoonheid van het coulissen-landschap toont en ook een directe link
legt met landschapsonderhoud waar de leden van de vereniging NFW
zich voor inzetten.
Voorzitter Attje Meekma van de vereniging NFW en amazone Hester
Klompmaker uit Buitenpost, ambassadeur van de NFW, verrasten de
klas met de mededeling dat hun foto één van de prijswinnaars was.
Klompmaker deelde aan de kinderen rozetten uit met een officiële
uitnodiging voor de hele klas om een bezoek te brengen aan haar
manage voor een rondleiding en een ritje op een pony. Een prijs die met gejuich in ontvangst werd genomen.
Mistfoto van De Reinbôge uit Burgum wint prijs
Groep 8 van basisschool De Reinbôge uit Burgum heeft toegangskaarten gewonnen voor een voetbalwedstrijd van
SC Heerenveen. De klas ontving woensdag 17 februari de prijs voor hun
winnende foto: koeien in het coulissenlandschap in de ochtendmist. De
landschapsfoto van De Reinbôge is gemaakt op een veldwerkdag waarop
elzensingels zijn gesnoeid door groep 8. De zonnige herfstdag startte met
ochtendnevel. Op de achtergrond zijn hoge bomen te zien en op de
voorgrond schimmen van koeien in de mist. Op aanwijzing van leerling
Folkert Terpstra is de foto genomen door juf Renske Prins en vervolgens
door de klas opgestuurd voor de wedstrijd. Volgens de jury toont de
creatieve foto een prachtig beeld van het coulissenlandschap waar
iedereen in de regio trots op kan zijn.
Voetbaltrainer Ronnie Pander uit Harkema, ambassadeur van de NFW,
verraste de klas met de mededeling dat hun ingezonden foto één van de
twee prijswinnaars was. Pander deelde aan juf Renske tien
toegangskaarten voor de wedstrijd SC Heerenveen tegen AZ op zondag 10 april uit, die vervolgens onder de kinderen
zijn verloot.
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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. Noordoost Fryslân heeft een sterke
handelsmentaliteit: ondernemers en bewoners zijn eerlijk, betrouwbaar en zien
overal handel in. Ook agrarische ondernemers uit Noordoost Fryslân kunnen met
deze handelsmentaliteit laten zien wat dit gebied zo bijzonder maakt.
Op 17 september 2016 wordt van 10.00 – 16.00 uur een handelsroute van maar
liefst 9 kilometer georganiseerd op het asfalt van De Centrale As. Met: bedrijvenpromotie, braderie, demonstraties, (kinder-)rommelmarkt, alternatieve
voertuigen, horeca, muziek en (straat-)theater. Ook aan activiteiten voor kinderen wordt natuurlijk gedacht.
Agrarische ondernemers zijn van harte uitgenodigd mee te helpen niet alleen hun eigen onderneming, maar ook
Noordoost Fryslân te promoten en deze 9 kilometer vol te maken.
Kijk voor meer informatie op www.foarutmeidehandel.frl en meld u aan!
Stuur weerfoto’s in naar de NOS
Gerrit Hiemstra is één van de ambassadeurs van de NFW. Hij is meteoroloog en bekend als weerpresentator bij de
NOS. Geregeld laat Hiemstra bij zijn ‘weerpraatje’ in het journaal foto’s zien van mooie luchten in combinatie met
landschappen, flora en fauna. Hiemstra wil graag foto’s uit onze regio tonen, waar hij is opgegroeid.
Heeft u een bijzondere, actuele(!) weerfoto of video uit het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden? Deel deze
dan met de redactie van de NOS. U kunt uw foto/video insturen via het formulier op de site van de NOS:
http://nos.nl/weer/ (naar beneden scrollen – onder de kop ‘Stuur uw weerfoto in’).
Een mooie uitdaging om de NFW te promoten en wellicht wordt uw foto in het weeroverzicht van de NOS getoond!
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 als u onze pagina liket en hem
deelt met uw vrienden op Facebook. Op die manier kunnen we ons werk en ons gebied nog breder
onder de aandacht brengen bij een breed 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 onze volgers,
dan kunt u die op de pagina plaatsen.
Sluiting bureau NFW
Bureau NFW is gesloten:
- woensdag 27 april 2016 (Koningsdag)
- donderdag 5 mei 2016 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 6 mei 2016
- maandag 16 mei 2016 (1e Pinksterdag)
- week 31 en 32 (1 augustus t/m 12 augustus 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.
Aan de artikelen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
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