Nieuwsbrief Noardlike Fryske Wâlden (NFW) maart 2017
Nieuwsbrief voor leden van de afdelingen W&F, VALD, IKG, SMEL, Achtkarspelen en Eastermar
Van het bestuur
Van de voorzitter
Begjinne, oparbeidzje, trochsette
Typeringen die heel herkenbaar zijn voor het ondernemerschap in de agrarische sector.
Elke dag opnieuw werken aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van het eigen
boerenbedrijf om ook in de toekomst een duurzame en aantrekkelijke partner te blijven in
de markt, zodat het bedrijf bestaansrecht houdt en er voor de ondernemer, nu, maar ook
in de toekomst, een inkomen uit te halen is.
Ook binnen de vereniging Noardlike Fryske Wâlden wordt gezamenlijk dagelijks aan een
duurzame toekomst voor de landbouw gewerkt. Met de ruim 800 leden, die werken aan
het leveren van kwaliteit van biodiversiteit binnen het agrarisch natuurbeheer als
onderdeel van een natuurinclusieve landbouw, met de mozaïekregisseurs die het
weidevogelbeheer begeleiden, met de schouwcommissie die via een warme benadering meewerkt om kwaliteit van
beheer in de verschillende leefgebieden te borgen, met de bureaumedewerkers en algemeen secretaris, die
onophoudelijk werken aan de professionaliteit van het bureau NFW en met de verschillende gebiedspartijen om te
komen tot een goed gebiedsgericht beleid voor ons werkgebied.
Voorbeelden hiervan zijn:
De realisatie van een nieuwe website die sinds kort in de lucht is. Naast een nieuwe frisse uitstraling staat er een
gebruiksvriendelijke site als visitekaartje van de NFW waarop leden en belangstellenden alle informatie kunnen
vinden over verenigingsstructuur, het ANLb, activiteiten van de NFW en interessante toeristische wetenswaardigheden over het mooie gebied van het Nationale Landschap Noardlike Fryske Wâlden;
Met de invulling van een vacature voor een communicatie- en marketingmedewerker;
Er wordt gewerkt aan verdere professionalisering van bureau NFW en ingezet om onze inzet als agrariërs in het
gebied nog meer onder de aandacht te brengen door activiteiten voor en in het gebied, te ontwikkelen;
Maar ook met de openbare procedure om te komen tot een nieuwe voorzitter voor de NFW zijn we volop bezig om
het bestuur weer compleet te maken om op volle sterkte te kunnen bouwen aan het belang van de leden en de
toekomst van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.
Het winterwerk in de landschapselementen is afgerond, de plasdrassen liggen klaar, het landwerk is volop gaande,
laat nu de vogels maar komen!
Ús allen suksesfolle arbeid tawinske.
Namens het bestuur,
Wout van Vulpen, vicevoorzitter.
Werkbezoek Italiaanse overheid
Begin maart is er opnieuw een delegatie uit Italië op bezoek geweest
bij de NFW. Dit keer betrof het vertegenwoordigers van overheden uit
verschillende regio`s van Italië. Doel van het bezoek van de gasten was
inzicht te krijgen in het functioneren van een collectief van boeren dat
werkt aan een gebiedsproces zoals dit in het kader van het GLB wordt
uitgevoerd. Met name was er aandacht voor het systeem van en de
wijze waarop controle op uitvoering en verantwoording van de
realisatie van de contractafspraken zijn geregeld.
In verschillende presentaties is aan de gasten uitleg gegeven over de
verenigingsstructuur van de NFW als ook de volledige werkwijze
binnen het ANLb van contractafspraak met de beheerders tot en met
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het schouw- en sanctieprotocol zoals het beschreven staat in het handboek.
Naast de presentaties op het bureau NFW is de delegatie ook het veld in geweest op bedrijfsbezoek om te ervaren
hoe de leden van de NFW het beheer inpassen binnen hun eigen bedrijfsvoering. Hiervoor was er bij Pieter de Vries
aandacht voor landbouw, milieu, water en economie; bij Gerke Jilt Veenstra aandacht voor de combinatie van
weidevogelbeheer met moderne melkveehouderij en bij Jurjen de Jong aandacht voor landschapsbeheer binnen de
bedrijfsvoering en het streven om een goede kwaliteit van biodiversiteit te leveren. Om een compleet beeld te
krijgen van de systematiek waren er voor de gasten ook bezoeken op het provinciehuis in Leeuwarden en aan het
Ministerie van Economische Zaken in Den Haag.
Namens onze gasten via deze weg een woord van dank aan allen die een bijdrage geleverd hebben om dit
werkbezoek te doen slagen. Met name de leden die hun bedrijven opengesteld hebben dank voor de gastvrijheid.
Verenigingszaken
De vicevoorzitter geeft het al aan in het voorwoord van deze nieuwsbrief. Het bestuur en het
bureau NFW werkt gezamenlijk met verschillende partners verder aan de missie en visie van
de vereniging. Omdat niets blijft zoals het is, wil de vereniging dit jaar van start met haar
adoptieprojecten. De inzet is dat particulieren en bedrijven ‘aandeelhouder’ worden van het
landschap. De aanloop heeft wel wat voeten in de aarde, maar met het aantrekken van een
nieuwe communicatie en marketing medewerker is het de bedoeling dat we hiermee na de
zomer ‘live’ zijn. Naast het ANLb is de inzet van de vereniging om te werken aan andere
verdienmodellen voor de leden. Hieraan wordt gewerkt via het project natuurinclusieve
landbouw en er wordt ingezet om de komende jaren een proeftuin met praktijkproeven te
worden. Binnenkort willen we dit concreet gaan maken met de leden van onze diverse
themagroepen.
Van het bureau NFW
Stagiaire Roelof van der Veen
Ik ben Roelof van der Veen en ben woonachtig in Surhuizum. Ik ben een 2de jaars student van de Hogeschool Van
Hall Larenstein. Ik volg de opleiding Dier- & Veehouderij. Voor mijn oriëntatiestage loop ik stage bij de Noardlike
Fryske Wâlden. Mijn stage spitst zich toe op het toetsen van de missie en visie onder de leden van de NFW. Hiervoor
zal ik minimaal per afdeling 1 lid interviewen over zijn/haar mening over het beleid van de vereniging. Uit het
interview probeer ik nuttige informatie te winnen voor de vereniging. Naast het plegen van een interview zal ik ook
een profielbeschrijving van leden maken voor op de website.
Gecombineerde Opgave 2017
In de periode van 1 maart tot en met 15 mei 2017 moet de Gecombineerde Opgave (GDI) worden ingediend bij de
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer u door
RVO uitgenodigd bent om de Gecombineerde Opgave in te vullen,
wordt verwacht dat u dat ook doet.
Net als voorgaande jaren kan bureau NFW u ondersteunen bij het
invullen van de Gecombineerde Opgave. Wilt u gebruik maken van
deze ondersteuning? Meld u dan tijdig aan via
info@noardlikefryskewalden.nl of telefonisch op 0511-548596
(bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur). Er wordt dan
een afspraak voor u ingepland tussen vrijdag 24 maart en vrijdag 12
mei. Let op: Onder alle landschapselementen dient in Mijn Percelen
een onderliggend gewasperceel te liggen. Indien er geen onderliggend gewasperceel is, wordt het landschapselement
door RVO niet uitbetaald. Voor meer informatie over de Gecombineerde Opgave verwijzen wij u naar onze website.
Sluiting bureau NFW Koningsdag/Hemelvaartsdag
Bureau NFW is gesloten op Koningsdag 27 april en Hemelvaartsdag 25 mei en 26 mei (vrijdag na Hemelvaartsdag).
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Themagroep Weidevogels & Ganzen
Startoverleg beheerregisseurs
Op 15 februari jl. heeft het startoverleg seizoen 2017 met de beheerregisseurs weidevogels plaatsgevonden.
Gesproken werd vooral over het komende beheerseizoen. De hoop was dat het nieuwe beheersysteem ten opzichte
van vorig jaar enigszins vereenvoudigd zou worden voor het weidevogelbeheer. Maar ten aanzien van het doorgeven
van wijzigingen en meldingen van uitgevoerd beheer is voor het komende beheerseizoen nog niets veranderd.
Landelijk wordt er aan gewerkt dat in 2018 de werkwijze wordt vereenvoudigd.
Beheerregisseurs kregen verder te horen dat zij bij Staatsbosbeheer
aan kunnen geven wanneer het nodig is om in actie te komen voor het
optimaliseren van het beheergebied (bijvoorbeeld het verbeteren van
de openheid van een gebied). Tenslotte is er nog gesproken over het
predatiebeheer. De lichtbak wordt inmiddels in een groot gebied
binnen de NFW toegepast om vossen te bejagen. Verder is de
kraaienvangkooi kort in het overleg aan de orde geweest. Ten tijde van
het schrijven van deze nieuwsbrief is er door de provincie een
ontheffing voor het gebruik van de kraaienvangkooi afgegeven aan de
FBE. Ook de vangkooi voor de zwarte kraai zal in het aankomende
seizoen worden ingezet. Dit uiteraard alleen in die gebieden waar
(naastgelegen) het weidevogelbeheer wordt uitgevoerd. Op dit
moment wordt geregeld wie de verantwoordelijkheid op zich neemt
om de vangkooien te controleren. Het is immers alleen de bedoeling
om zwarte kraaien te vangen.
Kennisavond weidevogels
Op 21 februari jl. vond een weidevogelkennisavond plaats voor beheerregisseurs, beheerders, leden van de
themagroep Weidevogels en Ganzen en overige belangstellenden. Een groot aantal leden was aanwezig. De avond
begon met een presentatie van Jos Hooijmeijer (RuG). Hij presenteerde over zijn onderzoek naar de grutto in het
zuidwesten van Friesland. Gedurende de presentatie werden meerdere interessante discussies gevoerd over het
onderwerp. Na de pauze gaf Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer een presentatie over het weidevogelbeheer
zoals Staatsbosbeheer dat uitvoert. Ook hier ontstonden gedurende de presentatie enkele interessante discussies.
Vogelwachten
Ook dit jaar ondersteunen de plaatselijke vogelwachten bij het lokaliseren en registreren van de nesten en
broedparen van de weidevogels. De BFVW ontvangt een vergoeding gebaseerd op het ANLb beheer. Omdat het van
belang is ook het beheer, dat nu nog onder de oude regeling SNL valt, in beeld te houden en potentiële verschuiving
van de mozaïeken te kunnen onderbouwen, heeft het bestuur van de NFW besloten de plaatselijke vogelwachten
ook voor het SNL-beheer een vergoeding te geven. Dit geldt voor het seizoen 2017 en met terugwerkende kracht
voor de hectares in 2016. De desbetreffende wachten ontvangen hier spoedig een brief over.
Melden ganzenschade
Er wordt nog te weinig schade, veroorzaakt door ganzen, gemeld. De NFW geeft het advies om altijd te melden
wanneer u te maken krijgt met schade. Dit kan bij het Landelijk Meldpunt Faunaschade. Het melden zelf is gratis. Een
eigen bijdrage van € 300,-- wordt pas gevraagd wanneer de melder daadwerkelijk besluit ook een aanvraag voor
schadevergoeding in te dienen. Hoe meer er gemeld wordt, hoe beter het inzicht wordt in de hoeveelheid schade die
ganzen veroorzaken.
Weidevogelkennisdag 2017
Woensdag 22 maart jl. werd de jaarlijkse Weidevogelkennisdag in Earnewâld gehouden. Deze dag is bedoeld om
ervaringen met collega-weidevogelliefhebbers uit te wisselen. Zo waren er ook dit jaar weer verschillende
initiatieven die nader onder de loep werden genomen. Zo is men in den lande bezig met het ‘uitrasteren’ van
mozaïeken. Men spant schrikdraad om de percelen, in de hoop de vos en andere predatoren buiten de deur te
houden. De inleider die hierover vertelde, had enige jaren ervaring hiermee en de resultaten waren zeer positief.
Het blijft een deeloplossing, heel Friesland ‘uitrasteren’ gaat wat te ver.
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De NFW vraagt zich af waar de predatoren dan hun voedsel gaan zoeken en of het ‘uitrasteren’ van natuurgebieden
de predatiedruk op het ANLb niet nog groter maakt.
Ook gedeputeerde Johannes Kramer was aanwezig en deze kon mededelen dat, behalve de ruimere vangst- en
schietmogelijkheden op de vos, ook de kraaienvangkooi weer wordt toegestaan. Op een opmerking uit de zaal, dat
“wanneer we de steenmarter niet mogen bestrijden,
we de miljoenen voor het weidevogelbeheer wel in
het IJsselmeer kunnen gooien”, zei de gedeputeerde
dat hij alles wat in zijn wettelijke vermogen ligt om
hier iets aan te doen, zal doen. Zo is het uiteindelijk
ook met de bestrijding van de vos en de kraai gebeurd.
Het duurt alleen altijd zo lang en die tijd is er voor het
gevoel niet. Ook kwam er een jonge agrariër aan het
woord om te vertellen over zijn manier van werken
met kruidenrijk grasland. Hij was van plan er hooi van
te maken. Dit hooi voert hij dan aan het jongvee tot 8
maanden en aan de droge koeien. Doordat hij hooi
voert is het aantal lebmaagdraaiingen, waar hij
voorheen veel last van had, gereduceerd tot nul.
© Foto Marcel van Kammen

Verder was er op de Weidevogelkennisdag aandacht voor de boeren van het Boerengilde. Zij leveren zuivel onder de
naam ‘Weideweelde’. Van ieder pak melk gaat er 2 cent naar de vogelbescherming. De eerste ervaringen van deze
groep jonge boeren zijn positief. Ze proberen steeds meer de markt te veroveren, om zo een brede basis onder hun
bedrijven en weidevogelbeheer te leggen. Een beknopte samenvatting van een lange leerzame dag.
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Regionale Economie
Natuurinclusieve landbouw
Eerder bent u geïnformeerd over mogelijke verdienmodellen die binnen het project ‘natuurinclusieve
verdienmodellen’ worden verkend. Op 28 februari jl. is een klankbordbijeenkomst georganiseerd waarbij
gemeenten, provincie, themagroepleden vanuit de NFW en marktpartijen uit de regio gezamenlijk de voorlopige
resultaten uit het project hebben besproken. De kansen die door de NFW worden gezien worden grotendeels
bevestigd door de gebiedspartijen. De concrete invulling van kansrijke verdienmodellen zal nu verder worden
onderzocht. Een onderdeel hiervan is het opzetten van een certificeringsmodel met natuurinclusieve kenmerken. De
bedoeling is om het certificeringsmodel eerst in de NFW te toetsen, waarna het ook in buurcollectieven ‘It Lege
Midden’ en ‘ELAN’ proefondervindelijk kan worden toegepast. Opzet van deelname aan deze vorm van
certificeringsmodel is dat het een vrijblijvend karakter heeft en middels een schaal wordt aangegeven welke mate
van natuurinclusieve landbouw wordt gerealiseerd door de deelnemer. Deze gedachte komt voort uit het feit dat
een meer ‘natuurinclusieve’ manier van boeren niet geremd moet worden door grenzen van een leefgebied of een
beperkt budget. Daarbij streven we met certificering naar een duurzame methode waarbij voor langere tijd een
verdienmodel kan worden gecreëerd. Immers, een transitie naar een natuurinclusieve landbouw kan pas
plaatsvinden als voor langere tijd een toekomstperspectief/verdienmodel kan worden gecreëerd. De
onderzoeksagenda, die samen met het Van Hall Larenstein wordt vormgegeven, biedt daarbij kansen om
praktijkproeven te doen en wetenschappelijke onderbouwing te verzamelen.
Onderzoeksagenda
De Noardlike Fryske Wâlden is al enige tijd onderzoeksgebied voor Hogeschool Van Hall Larenstein. NFW wil de
samenwerking met het Van Hall en enkele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen intensiveren door een
onderzoeksagenda op te stellen. NFW geeft hierin haar korte-, middel- en langere termijndoelen op het gebied van
bodem, water, mineralen en mest, voer, biodiversiteit, klimaat, landschap- en natuurwaarden aan. Middels de
onderzoeksagenda kan onderbouwing worden gezocht voor verschillende vragen die in het gebied spelen. De inhoud
van de onderzoeksagenda wordt op dit moment in samenwerking met lectoren van het Van Hall vormgegeven.
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De bedoeling is om met gezamenlijke verkenning vanuit onderzoek, ondernemers en overheid – met gebundelde
krachten – tot nieuwe concepten te komen voor integrale duurzaamheid, toepasbaar in het landelijk gebied.

Better Wetter
Eerder heeft NFW met enkele leden van de achterban en met Altenburg & Wymenga (A&W)
gesproken over kansrijke vervolgstappen in het kader van Better Wetter. Inmiddels zijn er
verschillende ideeën over deelprojecten binnen Better Wetter uitgewerkt door A&W. NFW is
partner van Better Wetter en gaat hiervoor binnen het project een samenwerkingsovereenkomst
aan met o.a. Wetterskip Fryslân, A&W, Provinsje Fryslân, DDFK-gemeenten, Nordwin College en
de Kenniswerkplaats.

Wisseling leden themagroep
De themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie zal vanuit de afdeling It Kollumer Grien vertegenwoordigd
worden door Folkert van der Veen. Folkert vervangt daarmee Harm Hietkamp, die overstapt naar de themagroep
Natuur en Landschap. Folkert is melkveehouder in Burum en past daar weidevogelbeheer toe.
Themagroep Natuur en Landschap
Bijeenkomsten BOOM
In januari jl. hebben op vijf verschillende momenten, op locaties verspreid door de regio, bijeenkomsten
plaatsgevonden waarin de NFW het digitale managementprogramma BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) heeft
toegelicht. Het programma BOOM biedt beheerders van
landschapselementen de mogelijkheid in een digitale omgeving
hun beheer te bekijken. Tevens is het mogelijk om kaartjes en
overzichten, welke de beheerder geheel naar eigen wens kan
samenstellen, vanuit BOOM uit te draaien. Een kleine honderd
beheerders hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten, waar zij
naast een uitleg over BOOM, tevens de werkwijze van het ANLb
(tussen-/eindkap, P1/P2, melden, etc.) nogmaals toegelicht kregen.
Voor beheerders die niet aanwezig konden zijn op één van de
bijeenkomsten bestaat de mogelijkheid om bij het Bureau NFW de
inloggegevens van BOOM op te vragen. U ontvangt bij de
inloggegevens een handleiding van BOOM, zodat u zelf thuis aan de slag kunt met BOOM.
Veldexcursies in het leefgebied Droge Dooradering
Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart hebben op twee locaties in het gebied
veldexcursies plaatsgevonden. Onder leiding van Gerrit Tuinstra
(Landschapsbeheer Friesland) gingen beheerders het veld in om te kijken hoe
tussen- en eindkap van landschapselementen op een juiste wijze uitgevoerd
moeten worden. Bij verschillende dykswâlen en elzensingels die in het afgelopen
seizoen een snoeibeurt in het kader van de tussenkap gehad hadden, is door
Gerrit Tuinstra duidelijk toegelicht hoe dit uit te voeren. Ook de uitvoer van
eindkap van landschapselementen is in de praktijk bekeken.
Daarbij was er specifieke aandacht voor de wijze van snoeien en zagen om
beschadiging van bomen en struiken door het uit te voeren onderhoud te
voorkomen. Na het snoeien en zagen is er dan volop kans dat de elementen
weer kunnen uitlopen tot een volle houtwal of elzensingel die kan voldoen aan
de veldgidskwaliteit zoals beschreven in de pakketvoorwaarden.
Grondgebruik Terreinbeherende organisatie (TBO)
Wanneer u grond in gebruik heeft van een TBO (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer) en u heeft voor daarvoor een
vergoeding aangevraagd in het ANLb, dan is het van belang dat u bij een functieverandering van deze grond van een
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L-type (landschap) naar een N-type (natuur) dit aan de NFW doorgeeft. Jaarlijks hebben TBO’s de mogelijkheid om
bij de provincie aan te geven of zij de functie van een perceel/landschapselement willen wijzigen van L- naar Ntypen. Deze functieveranderingen leiden tot aanpassingen in het Natuurbeheerplan, waardoor het kan zijn dat grond
die eerder wel voor een ANLb-beheervergoeding in aanmerking kwam, daar na de functieverandering niet meer voor
in aanmerking komt.
De NFW gaat de TBO’s vragen om beheerders (en de NFW) op de hoogte te stellen wanneer er een functieverandering optreedt op percelen/landschapselementen waar een ANLb-vergoeding op van toepassing is.
Blauwe diensten
Er zijn nieuwe ontwikkelingen rond het project Blauwe Diensten. NFW heeft in december 2016 een projectvoorstel
ingediend om verder te kunnen gaan met de maatregelen die aangedragen zijn in het gebiedsaanbod Twijzelerheide
en Wytfean. Binnenkort nodigt de NFW de deelnemers in deze gebieden uit om aan concrete uitvoering te werken.
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Rechtszaak
Eind maart is de vereniging naar de rechtbank geweest, vanwege het verschil van mening met
provincie Fryslân over de aanvraag voor het leefgebied Droge Dooradering.
De tussentijdse uitkomst is, dat de rechter heeft opgedragen aan provincie Fryslân en de NFW
om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Hier wordt nu verder aan gewerkt. Zodra er nieuws
is, zal de NFW u op de hoogte stellen. Wij bedanken alle leden die mee zijn geweest naar de
rechtbank. Dit was letterlijk een steuntje in de rug.

Uitbetaling voorschot ANLb 2016
Als vereniging hebben we de voorlopige beschikking ontvangen voor het ANLb 2016. Hierover gaan we nog met RvO
in gesprek. Aangezien we nog geen definitieve gegevens hebben, zal de vereniging zoals beloofd, begin april een
voorschot aan de deelnemende beheerders voor het beheerjaar 2016 uitbetalen.
ANLb 2017
Binnen het agrarische natuur- en landschapsbeheer liggen kansen voor deelname aan de Natte Dooradering. Hierin
kunnen nog veel meer beheerders participeren. Nieuw is dat het bestuur heeft besloten om ook botanische
weideranden naast sloten met het pakket ecologisch slootschonen toe te voegen aan de ruimtelijke configuratie. Dit
om de groene glazenmakers ook een goed biotoop naast de deelnemende sloten te kunnen geven. Wilt u
deelnemen of heeft u interesse, kijk dan ook op http://www.noardlikefryskewalden.nl/ledeninfo/agrarischnatuurbeheer-2016/ of neem contact op met bureau NFW. Deelname kan nog zowel dit beheerjaar (afhankelijk van
de pakketten) of vanaf 2018.
Pakket Ecologisch Slootschonen
Op de beheerdersevaluatie Natte Dooradering van 21
december 2016 is aangegeven dat de tijdsperiode, waarin de
werkzaamheden bij het pakket ecologisch slootschonen
plaats moet vinden, vrij krap is. Op de algemene ledenvergadering is daarom het verzoek ingediend om het
opruimen van het hekkelmateriaal later uit te mogen voeren.
Dit verzoek is gehonoreerd. Het hekkelmateriaal dient nu een
meter vanuit de waterinsteek te worden gedeponeerd.
Vervolgens mag het na een dag uitlekken worden verwerkt of
afgevoerd op het naastgelegen perceel d.m.v. bijvoorbeeld
een wallenvrees. Deze werkzaamheden dienen vòòr 1 april
afgerond te zijn, dat is namelijk de datum dat voor veel
weidevolgelpakketten de rustperiode intreedt.
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De periode van het schonen blijft ongewijzigd van 1 september tot 1 oktober, waarbij na het schonen binnen 14
dagen een melding gedaan moet worden bij de vereniging NFW.
Uitrijden ruige mest i.c.m. weidevogelbeheer
Ruige mest kan in combinatie met bepaalde weidevogelpakketten worden uitgereden, welke hieronder worden
weergegeven:
grasland met rustperiode
kruidenrijk grasland
extensief beweid grasland
hoog waterpeil
De periode van uitrijden i.c.m. weidevogelbeheer geldt van 1 februari tot de rustperiode. De rustperiode hangt af
van welk pakket u heeft afgesproken, daarvoor kijkt u op uw beheerovereenkomst ANLb.
Na afloop van de rustperiode mag ruige mest tot 1 september worden uitgereden. Om voor een vergoeding voor het
uitrijden van ruige mest in aanmerking te komen dient u binnen 14 dagen bij bureau NFW te melden dat u ruige
mest heeft uitgereden.
Plas dras
Per 15 februari jl. moet het merendeel van de plasdrassen in
de NFW weer onder water staan. Zorg dat u uw plasdras altijd
voldoende onder water heeft staan, zodat u voldoet aan de
afgesproken oppervlakte in het ANLb. Om uw plasdras van
voldoende water te voorzien kunt u gebruik maken van een
plasdraspomp. Provincie Fryslân heeft per begin maart een
tijdelijke subsidieregeling opgesteld waaruit vergoeding voor
bijvoorbeeld een plasdraspomp aangevraagd kan worden.
Mocht u belang hebben bij een plasdraspomp en wilt u in
aanmerking komen voor een vergoeding uit de tijdelijke
subsidieregeling van de provincie, meldt u zich dan bij uw
beheerregisseur.
© Foto Marcel van Kammen

Werkgroep Communicatie
Douwe Hooglandprijs 2016
Op 23 december 2016 is de Douwe Hooglandprijs 2016 uitgereikt
aan bramenfestijn Brommels! Naast Brommels! waren
genomineerd: het wandelevenement De Swaddekuier en
vogelwacht Kollum. Voorzitter van de jury Douwe Hoogland
overhandigde de bijbehorende geldprijs en certificaat met de
woorden: “Brommels! is een tweedaags bramenfestijn in de
regio, dat al vijf keer succesvol is georganiseerd en een grote
groep mensen op een succesvolle manier weet te betrekken bij
ons mooie coulisselandschap”. De commissie Brommels! werd
van harte gefeliciteerd en kreeg het certificaat met een bos
bloemen overhandigd.

Swaddekuier
De Swaddekuier is het wandelevenement dat jaarlijks plaatsvindt in Noordoost Friesland. Dit jaar
vindt de 10e editie plaats op zaterdag 1 juli. De NFW ondersteunt de organisatie van de
Swaddekuier met tekst en foto’s in het stempelboekje, financieel en praktisch (o.a.
stempelposten op agrarische bedrijven).
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Boekje ‘Boeren met ontzag’
Wim Schippers heeft het boekje ‘Boeren met ontzag’ over groei, grenzen en perspectieven geschreven.
Voor vragen, informatie en bestellen verwijzen wij u naar de website: www.boerenmetontzag.nl
Nieuws uit de afdelingen
Afdeling Wâld en Finnen
Ook dit seizoen is de klepelmaaier weer te huren voor alle leden van de afdeling Wâld en Finnen.
Het vorige seizoen is er veelvuldig gebruik van gemaakt. Helaas is er twee keer een flinke
reparatie nodig geweest; mogelijk door onzorgvuldig gebruik. Wij vragen de gebruiker dan ook
om de klepelmaaier te gebruiken waarvoor deze bedoeld is en hem na gebruik, weer schoon en
gesmeerd, terug te brengen.
Reserveren kan bij Djurre Postma in Hardegarijp, mobiele telefoon 06-22964747.
Afdeling VALD
Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 maart jl. heeft Dick Zeinstra afscheid genomen. Als nieuwe
bestuursleden zijn benoemd: Corné de Vries uit Wâlterswâld en Lieuwe Klaas Hiemstra uit Damwâld. Hiermee is het
bestuur van de afdeling weer voltallig.

@VerenigingNFW

Facebook
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is ook te vinden op Facebook! Volg daarvoor deze link:
www.facebook.com/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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