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Van het bestuur
Van de voorzitter
Grutsk
Ambitie brengt je ver en dat hebben we als agrarische koepel bewezen. Door steeds een
stapje voor de rest uit te gaan en steeds het blikveld te verruimen. Door altijd samen te
werken. Door steeds het lef te hebben om niet de bedreigingen te zien, maar de kansen
te pakken. Dat gebeurde in het verleden met de eerste agrarische natuurverenigingen en
daar blijven we op voortborduren. Stilstand is achteruitgang, dat hadden onze
‘voorvechters’ maar wat goed in de gaten!
Maar voorop lopen en denken is ook best ingewikkeld, zeker in een tijd van transities. En
wat zijn er een transities gaande! De melkveehouderij is van een gereguleerde productie
overgegaan naar vrije marktproductie; we zijn binnen het nieuwe Gemeenschappelijk
landbouwbeleid overgegaan van toeslagrechten naar een systeem van betalingsrechten
en vergroeningseisen; we zijn op weg naar een grondgebonden melkveehouderij vanaf
2016; er komt regulering op de fosfaatproductie in 2016 en bovenal zitten we midden in
het proces van het oude Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) naar het nieuwe beheerstelsel ANLB 2016.
Daarnaast is er ook intern een transitie aan de gang: we hebben ons van koepel omgevormd tot Collectief NFW en er
worden afdelingen gevormd omdat de voeding “fan ûnderop” een goed concept is én blijft. Provinciaal gaan we van
koepel BoerenNatuur naar het Kollektiven Berie Fryslân (KBF) en landelijk gaan we met z’n veertigen het
Collectievenberaad NL opzetten. En alsof dat nog niet genoeg is: ook de regio is in beweging. Ons 10-jarig
werkprogramma met tal van samenwerkingspartners in de streek wordt dit jaar afgerond. Daarvoor in de plaats
komt een rol in de Streekagenda, Agenda Netwerk Noordoost (ANNO 2.0).
Best ingewikkeld dus, om bij al die veranderingen je eigen positie en werkwijze te handhaven en daarbij ook nog een
dimensie verder te denken. Het vraagt ook iets van ons allemaal, als leden. De wil om je te onderscheiden en te
trekken, de wil om samen te werken in coalities, maar vooral ook dezelfde vechtersmentaliteit die aan onze basis ligt
en zo karakteristiek is voor dit gebied. Daarmee blijven we vasthoudend vechten voor het principe ‘mear jild op it
boerehiem’. Voor de leden, maar daarmee juist ook in het belang van een mooie en gezonde leefomgeving, die zijn
met elkaar vervlochten. Daarvoor nemen we wel eens een andere route dan de meerderheid verkiest. En zo nu en
dan laten we ook een ander geluid horen. Zijn we dan dwars of eigenwijs? Wellicht, maar we zijn vooral ‘grutsk’ op
de Noardlike Fryske Wâlden, in het belang van ons allemaal.
Namens het bestuur,
Attje Meekma, voorzitter
Van het bureau
Aangepaste organisatievorm voor Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Op 18 juni 2015 is de organisatievorm van de NFW veranderd. De NFW was een koepel van 6 agrarische
natuurverenigingen, waardoor leden indirect lid waren van de NFW. Voor het collectieve agrarische natuurbeheer is
het een eis dat leden direct lid zijn van het collectief. Sinds juni is de NFW daarom een vereniging geworden, waar
leden direct lid van zijn. Om de huidige organisatievorm zoveel als mogelijk te benaderen, is er voor gekozen dat de
vereniging zes afdelingen krijgt. De afdelingen vervullen dan de rol van de huidige agrarische natuurverenigingen,
werken op gemeentelijk niveau, zijn een directe spreekbuis voor de leden en voor de gemeente. Als gevolg van de
nieuwe organisatievorm van de NFW staan de zes agrarische natuurvereniging juridisch los van de NFW, terwijl
hetzelfde doel wordt nagestreefd, dezelfde leden worden bediend en met dezelfde gebiedspartners wordt
gesproken. Om tweedeling te voorkomen is een fusievoorstel met de NFW uitgezet bij de zes agrarische
natuurverenigingen.
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De voorlopige uitkomst van dit fusieverzoek is dat vier verenigingen over willen gaan tot fusie met de NFW en dat
twee verenigingen dit nu nog een stap te ver vinden. De voorgenomen fusies zullen dit jaar worden uitgevoerd.

Van de penningmeester
-

De afroming van de vogelwachtbijdrage over 2015 zal in oktober door de penningmeesters van de ANV’s
worden geïncasseerd bij de beheerders.
De laatste afromingen SNL 2014 zullen binnenkort nog worden geïnd bij de beheerders.
De contributie over 2015 zal dit jaar tijdig bij de leden worden geheven. Dit is natuurlijk alleen van
toepassing op de ANV’s, die contributie heffen.

Meest gestelde vragen ANLB2016
Vanaf 2016 treedt het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016 (ANLB 2016) in werking.
Binnenkort vinden er informatiebijeenkomsten plaats over de leefgebieden droge en natte dooradering. Zie
hieronder voor meer informatie over de bijeenkomsten. De leefgebieden, pakketten en tarieven vindt u op de
website van de NFW. Tevens is op de website, onder het kopje Agrarisch natuurbeheer 2016, een lijst met “meest
gestelde vragen ANB2016” geplaatst. Heeft u een vraag en treft u deze niet aan in de lijst met meest gestelde
vragen, dan kunt u uw vraag mailen aan info@noardlikefryskewalden.nl.
ANB2016 (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016)
Droge dooradering
Per 1 januari 2016 treedt de nieuwe werkwijze rond het agrarisch natuurbeheer in werking. In februari jl. hebben
beheerders tijdens de belangstellingsregistratie ingetekend voor het leefgebied droge dooradering. Degenen die
hebben ingetekend hebben een voorlopig contract ontvangen waar mogelijk nadien wijzigingen in hebben plaats
gevonden. Om u bij te praten nodigen wij u graag uit voor één van de informatieavonden over het leefgebied droge
dooradering. Tijdens deze avond willen wij u een toelichting geven op het toegekende budget, definitieve contract,
uiteindelijke tarieven en de wijzigingen van beheerpakketten ten opzichte van februari jl. Tevens nodigen wij u
graag, na de informatieavonden, op kantoor uit om uw contract definitief te maken. U ontvangt nog een
persoonlijke uitnodiging.
Data droge dooradering:
- Maandag 5 oktober 2015 in Glinstrastate, Schoolstraat 83 in Burgum voor de verenigingen Smelne’s
Singellân, VEL en Wâld en Finnen. Aanvang: 20.00 uur;
- Woensdag 7 oktober 2015 in De Pleats, Schoolstraat 82 in Burgum voor de verenigingen IKG, VALD en
VANLA. Aanvang: 20.00 uur.
Natte dooradering
Beheerders die hebben ingetekend voor het leefgebied natte dooradering ontvangen een persoonlijke uitnodiging
om tijdens een informatieavond op 8 oktober a. s. in De Westereen bij te praten. Tijdens deze avond ontvangt u uw
definitieve kaarten en berekeningsformulier. Tevens zal de NFW een toelichting geven op het definitieve contract, de
beheerpakketten en de (mogelijke) aanvraag voor inrichtingskosten die samenhangt met bepaalde beheerpakketten.
Nieuwe ANLB 2016 belastingvrij
Lange tijd was het onduidelijk of de deelnemende agrariërs/grondgebruikers al dan niet btw verschuldigd waren
over de beheervergoeding vanaf 2016. Om hierover uitsluitsel te krijgen is de btw-vraag voorgelegd aan het
ministerie van Financiën en aan een belastinginspecteur. De belastinginspecteur heeft intussen een uitspraak
gedaan: “Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is geen prestatie (dienst) voor de omzetbelasting. Agrarische
collectieven en deelnemende agrariërs/grondgebruikers hoeven hier dan ook geen omzetbelasting over te betalen”.
Schouw ruige mest
Er is dit jaar in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden 929 ha weidevogelgrasland bemest met ruige mest. Dit
betreft 443 percelen bij 163 beheerders. De schouwcommissie van de NFW heeft steekproefsgewijs een aantal
percelen bezocht om te kijken of alles conform de regels van het SNL is uitgevoerd. Bij 14 beheerders zijn in totaal 37
percelen geschouwd; dit is ongeveer 8,5% van het totaal. Bij deze schouw is slechts bij één perceel een hele kleine
afwijking geconstateerd, de rest was allemaal in orde. Dit is een compliment waard richting onze beheerders.
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Machtiging Raadplegen Percelen
Beheerders hebben in februari jl. ingetekend voor het ANLB 2016 binnen het collectief Noardlike Fryske Wâlden. Dit
is op een digitale ondergrond gedaan. Voor het juist intekenen van de beheereenheden heeft NFW een digitale
inzage nodig in de ligging van de gewaspercelen. Hiervoor is het nodig dat er in MijnRVO een machtiging wordt
afgegeven aan NFW voor het raadplegen van de percelen. Na het afgeven van deze machtiging is het mogelijk om
namens het collectief de percelen op te halen in SCAN-GIS, de applicatie waarin het agrarisch natuurbeheer wordt
vastgelegd. Dit wordt gedaan om de intekening gelijk te maken aan de daadwerkelijke situatie: ligging en
oppervlakte. Hierbij worden de beheerders, die een brief of email hebben ontvangen, gevraagd deze machtiging zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 5 oktober 2015, af te geven. Een afgegeven machtiging kunt u ten allen
tijde weer intrekken. Op de website van de NFW vindt u een handleiding voor het afgeven van deze machtiging.
Wanneer het niet lukt om de machtiging af te geven dan kan Bureau NFW u hierbij ondersteunen. U kunt dan
contact opnemen met Bureau NFW. Houdt u dan de inlogcodes bij de hand.
Zeldzame planten in botanische weideranden
Op percelen van de familie Craens in Oudega zijn in de botanische weideranden
twee bijzondere planten gevonden: de gele ratelaar en de brede orchis. Dit is het
resultaat van 12 jaar zorgvuldig botanisch beheer. Jagers van de Wildbeheereenheid vonden deze zeldzame planten bij een controle op aanwezigheid van
jonge reeën, vlak voor het maaien van de eerste snee in juni. Het is teleurstellend
dat het nieuwe stelsel ANLB alleen bedoeld is voor faunasoorten. Hierdoor moet het
collectief keuzes maken, waardoor er niet langer middelen voor deze vorm van
agrarisch natuurbeheer ter beschikking worden gesteld. Hierdoor kunnen
opgebouwde resultaten verloren gaan. Ook florasoorten zouden in de vorm van een
groene dienst beloond moeten worden.
Themagroep Weidevogels & Ganzen
Predatiebeheerplannen voor collega collectieven in Fryslân
Predatie bij weidevogels is een belangrijke oorzaak in de afname van de populatie. Bij de uitvoering van het
weidevogelbeheer moet er dan ook ruim aandacht zijn voor het tegengaan van predatie. Middels het opstellen van
een predatiebeheerplan krijgen de agrarische collectieven zicht op de situatie in het gebied en kan een doelmatige
en efficiënte aanpak worden ondernomen. Omdat de meeste Friese collectieven nog geen predatiebeheerplan
hadden opgesteld, hebben zij afgesproken dit uniform en centraal te laten uitvoeren. NFW heeft het verzoek
gekregen om invulling te geven aan deze opdracht.
In oktober levert NFW een format voor het predatiebeheerplan en kunnen de collectieven aan de slag met het
predatiebeheer. Het aanvragen van een ontheffing voor het bestrijden van vossen met behulp van een lichtbak is
daar onderdeel van.
Themagroep Landbouw, Milieu en Water
Bijeenkomst “Foot- en feedprint van mijn bedrijf”
Er is vaak discussie dat er in onze bedrijven zaken worden afgewenteld in de keten. Zo moet er veel energie worden
opgewekt voor het gebruik van kunstmest of zijn er milieu afwentelingen voor sojagebruik uit Zuid Amerika.
Vrijdagmiddag 12 november wordt er ‘s avonds een interessante bijeenkomst gehouden, waarbij deze onderwerpen
bij de kop worden genomen, onder de term Levenscyclus analyse van uw bedrijf. Als gastspreker hebben we
hoogleraar Wim de Vries en Mark Dolman (Wageningen Universiteit en Researchcentrum) uitgenodigd. Zij zullen ons
door een interessant programma leiden. Hierbij gaan we ook aan de slag om aan de hand van het eigen rantsoen en
voerstrategie de feedprint van het bedrijf te berekenen, en hoe die geoptimaliseerd kan worden. Indien u wilt
deelnemen aan de bijeenkomst dan verzoeken wij u zich aan te melden bij bureau NFW. De locatie volgt nog.
Relatie bodemkwaliteit en voederkwaliteit
In het verleden is er veel aandacht geweest voor de koe, en in relatie tot de koe, de voerkwaliteit.
De Nieuwsbrief NFW wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Provincie Fryslân en de Europese Unie.

Door die focus op de koe, en in vergelijkbare mate voor de voerkwaliteit of graskwaliteit, is de bodem veelal een
ondergeschoven kindje geweest. Vanuit ruimere wet- en regelgeving was bemesting veelal geen probleem, er kon
veel gecorrigeerd worden met kunstmest. Echter door aanscherping van mestwetgeving, realiseren veel agrariërs
zich dat de bodemkwaliteit of het verbeteren ervan, meer aandacht vraagt. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er op
koe niveau veelal niet veel te optimaliseren meer is, de koe gaat al op de meest efficiënte manier om met
nutriënten.
Op 27 oktober 2015 wordt er van 20.00 – 22.00 uur een bijeenkomst georganiseerd, waarbij Oene Oenema (WUR)
en Arjan Reijneveld (BLGG) proberen antwoorden te geven op de volgende vragen: “Wat is de relatie tussen
bodemkwaliteit en ruwvoerkwaliteit? Hoe verbeter je je bodemkwaliteit? Wat is de invloed van bodemkwaliteit op
ruwvoerkwaliteit?”.
Indien u wilt deelnemen aan de bijeenkomst, dan verzoeken wij u zich aan te melden bij bureau NFW.
Bovengronds mest uitrijden
Vorig jaar is er een demonstratie geweest van verschillende uitrijtechnieken van mest (Duospray, Triplespray,
injecteren en klassiek bovengronds met omgekeerde ketsplaat). De demonstratie is destijds door ruim 100
belangstellenden bezocht. Daarna zijn de grasopbrengsten gemeten. Uit deze demonstratie bleek dat de
grasopbrengsten bij het bovengronds uitrijden van mest hoger waren. Ook was het gras groener van kleur, wat
bevestigd wordt door velen van u in de praktijk. Het is echter maar een perceel in de praktijk. Om deze reden
hebben we in samenwerking met Dairy Campus (WUR) een proef aangelegd. Hierbij worden verschillende
uitrijtechnieken met elkaar vergeleken. De proef ligt op het bedrijf bij de broers Hoeksma in Drogeham. De proef en
het groeiseizoen zijn nog niet ten einde en is het dus nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de resultaten.
Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Willen degenen die dit jaar bovengronds hebben uitgereden en hun kringloopwijzer nog niet hebben ingeleverd, dit
alsnog doen? Graag het .exc-bestand mailen naar info@noardlikefryskewalden.nl.
Themagroep Natuur & Landschap
Veldexcursies besdragende struiken
Binnen de voorwaarden van het nieuwe ANLB 2016 is faunabiodiversiteit in het boerenland een belangrijke pijler.
In dat kader zijn er in de 6 gebieden van de ANV s, liggend in het gebied van de Noardlike Fryske Walden,
veldexcursies gehouden om kennis en aandacht ten behoeve van de fauna te vergroten.
Bijzondere aandacht is besteed aan de
aanwezigheid van besdragende soorten bomen en
struiken in het coulisselandschap, die op dit punt
van grote waarde zijn.
Onder leiding van Jacob Bijlsma, lid van de
schouwcommissie van de NFW, hebben ongeveer
100 leden deelgenomen aan deze veldexcursies
waarin Jacob Bijlsma uitgebreid uitleg gaf over
besdragers en biodiversiteit.
Herkennen van soorten in het coulisselandschap,
maar ook adviezen over beheer en waar en hoe
eventueel bij te planten met streekeigen soorten in
de elzensingels en houtwallen, kwamen uitgebreid
aan de orde.
Vogels en Insecten
Bessen zijn een belangrijke voedselbron voor vogels. De vaak felrode kleur en lekkere smaak zijn zeer aantrekkelijk
voor de vogels. De bloesem van de besdragers trekken in het voorjaar ook veel insecten aan, waaronder bijen,
hommels en zweefvliegen, zo legde Jacob Bijlsma uit. Besdragende struiken en bomen zijn onder meer: Meidoorn,
Vlierbes, Lijsterbes, Braam en Gelderse roos.
Door besdragende struiken en bomen goed te onderhouden en waar mogelijk bij te planten in het
coulisselandschap, kunnen we een positieve bijdrage leveren aan het voedselaanbod voor faunasoorten welke een
wezenlijk onderdeel uit maken van het agrarisch natuurbeheer.
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Na afloop van de veldexcursies is een kleurrijke folder uitgereikt aan de deelnemers met informatie over
besdragende bomen en struiken. Deze folder is ook op de website van de NFW na te lezen.
Complimenten
De veldexcursies eindigden met een prima verzorgd kopje koffie of thee. Onze dank dat we te gast mochten zijn bij
onze leden-boeren om in het veld de landschapselementen te bekijken.
Jacob Bijlsma maakte van deze gelegenheid gebruik om de boeren-beheerders de complimenten te geven.
“Je ziet zoveel wandelaars en fietsers genieten van dit prachtige landschap. Men heeft niet altijd in de gaten dat dit
te danken is aan de werkzaamheden en inzet door de beheerders in het agrarisch natuurbeheer. Boeren
onderhouden het landschap, dat zou meer gewaardeerd mogen worden”, aldus Jacob Bijlsma.
Stichting Particulier Natuurbeheer NFW (SPN)
De NFW heeft “een broertje” in de vorm van de Stichting Particulier Natuurbeheer NFW. Het is goed om de stichting
nogmaals bij u onder de aandacht te brengen.
Statutair doel:
- het bevorderen van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig beheer van gronden met een natuur- en/of
recreatiebestemming door agrariërs en particulieren en voorts het beheer van natuur- en recreatiegebieden door
agrariërs en particulieren in de meest ruime zin van het woord;
- het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk zijn.
Hoe willen we dat doel bereiken?
- door gronden in eigendom te verwerven en in beheer te geven bij agrariërs, als eerste bij leden van de Vereniging
Noardlike Fryske Wâlden. De middelen die de stichting ter beschikking heeft worden besteed aan de hiervoor
gestelde doelen van duurzaam natuur- en recreatief beheer;
- de gronden die de stichting in eigendom, erfpacht of ander zakelijk recht of persoonlijk recht heeft in gebruik te
geven aan agrariërs of particulieren of collectieven/samenwerkingsverbanden van agrariërs of particulieren, in welke
rechtsvorm dan ook. Ook hier geldt dat leden van de NFW als eerste hiervoor in aanmerking zullen komen.
Hoe is de verhouding tussen de stichting en de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden?
De stichting is een zelfstandige entiteit, maar heeft met de Vereniging gemeen dat zij zich inzet voor natuur en
landschap in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Leden van de NFW komen als eerste in aanmerking voor
beheer van gronden die de stichting uitgeeft.
Wilt u meer weten over de Stichting Particulier Natuurbeheer NFW dan kunt u contact opnemen met secretaris Dick
Zeinstra, telefoon 06-12829597 of email: d.zeinstra01@knid.nl.
Algemeen
Educatieproject Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk lânskip
Zo’n duizend leerlingen van basisscholen in NoordoostFryslân zijn de afgelopen weken het land in geweest of
gaan de komende weken het land in om elzensingels en
houtwallen te onderhouden. Doel is de kinderen van
groep 7 en 8 bewust te maken van de cultuurhistorie,
natuur en het landschapsbeheer in hun eigen
woonomgeving. Tientallen agrarische bedrijven die lid
zijn van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden werken
mee aan dit educatieproject. Het meerjarige project
wordt ondersteund door de gemeenten Kollumerland,
Dantumadiel, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en
Achtkarspelen. Verdeeld over zes weken gaan 41
verschillende groepen kinderen aan de slag met het
onderhoud van het coulisselandschap.
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Onder begeleiding van een gids van Landschapsbeheer Friesland, een educatief begeleider en de boer mogen ze
onder andere elzensingels snoeien en zagen en krijgen ze creatieve opdrachten.
Ook mogen ze een kijkje nemen in de melkveestal. Op school bereiden ze de veldwerkdag voor met een lespakket.
Op het agrarische bedrijf gaan de scholieren daadwerkelijk aan de slag met het snoeien en zagen van bomen en
(bramen)struiken.
Aan het eind van de veldwerkdag zingen de kinderen het lied ‘Allegear nei bûten’ voor de boer. Bovendien
ontvangen de leerlingen een getuigschrift, waardoor ze zich ambassadeur van de Noardlike Fryske Wâlden mogen
noemen.
In het najaar kunnen alle deelnemende scholen meedingen naar de Wâldpykbokaal. Deze strijd vindt eenmaal per
jaar plaats. Slechts 3 scholen mogen meedoen. De strijd vraagt creativiteit en kennis van de leerlingen. De leerlingen
die het beste op de hoogte zijn van hun eigen Noardlike Fryske Wâlden winnen de felbegeerde Wâldpykbokaal.
‘Kofje by de boer' tijdens de Nationale Burendag 2015
Op zaterdag 26 september 2015 is het Nationale Burendag. Dit is een jaarlijks terugkerende landelijke activiteit, die
in het teken staat van het vieren en bevorderen van contacten tussen buren. Dit jaar wordt in opdracht van
Provinsje Fryslân door het Nordwin College het project ‘Kofje by de boer' georganiseerd tijdens de Nationale
Burendag. Communicatie tussen boeren en burgers is een beleidsspeerpunt dat op de Lânbouaginda Foarútbuorkje
II van de Provinsje Fryslân staat. Een mooie gelegenheid dus om hier handen en voeten aan te geven.
Het Nordwin College heeft NFW gevraagd leden te werven voor deelname aan deze dag. Dat is gelukt. Enkele leden
lijkt dit een mooi moment om de buren eens uit te nodigen voor een kopje koffie op het bedrijf. Boer en buur
hebben samen de mogelijkheid om te praten over voedselproductie, keuzes die de ondernemer maakt, regelgeving,
het leven op de boerderij en eventuele bouw- en toekomstplannen. Ook kan de boer eens vragen hoe de buren het
ervaren om in de buurt van een (veehouderij)bedrijf te wonen. De boer is er vrij in hoe de verdere invulling van de
bijeenkomst er uit zal zien. Er kan een rondje over de boerderij of door het land gedaan worden. Er kan een kijkje
worden genomen in de schuur of in de stal, dat is geheel aan de boer zelf.
Omdat Provinsje Fryslân benieuwd is naar de uitkomsten van de gesprekken vraagt zij de deelnemende boeren om
nadien een kort evaluatieformulier in te vullen.
Verder is het de bedoeling om ‘Kofje by de Boer' ieder jaar te laten plaatsvinden; een mooie promotie van de
agrarische sector!
Fiets- en wandelroutes Dam Jaarsma
Dam Jaarsma (1914-1991) is Nederlands’ grootste volksverhalenverzamelaar ooit. Op
de fiets door de Friese Wouden verzamelde hij maar liefst 17.000 volksverhalen. Mede
dankzij samenwerking met Falkplan B.V., Staatsbosbeheer, Vereniging Noardlike Fryske
Wâlden en het Meertens Instituut heeft Stichting Dam Jaarsma fiets- en wandelroutes
‘Sagen Jagen door de Friese Wouden’ ontwikkeld.
Op 19 september j. l. opende Eerste Kamerlid en ambassadeur voor de NFW, de heer
Joop Atsma, de fiets- en wandelroutes door de Noardlike Fryske Wâlden. Deze
prachtige, informatieve routes bieden volop kansen om het publiek kennis te laten
maken met leven en werk van Dam Jaarsma en met het mooie landschap van de Fryske
Wâlden.

Brommels! 2015
Zaterdag 4 juli j. l. heeft bramendeskundige Karst Meijer in het land van boer Jelsma in Twijzel 8 verschillende
soorten bloeiende bramen geïnventariseerd in 2 kilometer houtwallen en elzensingels. Het publiek dat naar de
enthousiaste verhalen van Meijer luisterde was zeer verbaasd over de vele verschillende soorten bramen.
“Ik dacht een braam is een braam, maar nu weet ik dat er roze en witte bloeiers zijn, vroege en late bramen en soms
hebben soorten enorme doornen”, aldus een deelnemer aan de excursie.
Verder stelden enkele leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden tijdens het bramenfestijn op 22 en 23
augustus hun boerderij en land open en kon het publiek deelnemen aan een excursie langs houtwallen en aan
wandelingen door het Twizelerlânskip.
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Bij de stand van de NFW in Twijzel konden kinderen meebouwen aan een mega insectenhuis en kon worden
meegedaan aan een prijsvraag. De winnaar van de prijsvraag ontvangt binnenkort bericht en mag als prijs een
middag meehelpen op een agrarisch bedrijf!
Tijdens Brommels!2016 zullen leden van de NFW hun bedrijf eveneens weer open stellen, zodat inwoners en gasten
ervaren dat de boeren in de Noardlike Fryske Wâlden zorgen voor onderhoud van elzensingels, dykswâlen en pingo’s
en zo het unieke cultuurlandschap in stand houden.
Swaddekuier
Tijdens het wandelevenement, dat op zaterdag 5 september vanuit Buitenpost werd gehouden, openden enkele
boerderijen de deuren voor de honderden wandelaars. De Swaddekuier gaat ieder jaar door het werkgebied van de
Noardlike Fryske Wâlden. Deelnemers aan de Swaddekuier wandelden bij de agrarische bedrijven door de stal of het
land en konden zich laten informeren over het agrarisch natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer.
Nieuws van vereniging Wâld en Finnen
Klepelmaaier: De vereniging beschikt over een klepelmaaier waar door de leden tegen een geringe ½-dagvergoeding
gebruik van kan worden gemaakt. Een en ander is te regelen via lid Djurre Postma te Hurdegaryp. Vanaf heden
dienen gebruikers van de klepelmaaier in het bezit te zijn van een T- rijbewijs.
Centrifugaalpomp: De vereniging beschikt ook over een pomp welke door leden primair ingezet kan worden voor het
volpompen van een plas-dras terrein. Eventueel kan deze pomp ook voor andere doeleinden voor leden worden
ingezet. Te bevragen bij lid Kees Zeinstra te Aldtsjerk.
Landschapsbeheer Noardlike Fryske Wâlden in beeld
Ruim 700 betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) doen actief aan landschapsbeheer. Het
eeuwenoude, kleinschalige coulisselandschap in de Noardlike Fryske Wâlden is vrijwel intact gebleven. Dat maakt
het uniek in heel Europa. Naast de landschappelijke waarden zijn de natuurwaarden en biodiversiteit in het gebied
bijzonder groot. Om het landschap mooi te houden, is onderhoud nodig. De leden van de NFW pakken het
landschapsonderhoud professioneel op en ontvangen hiervoor een beheervergoeding. Landeigenaren sluiten
daarvoor vanaf 2016 een beheercontract af met de vereniging NFW. Hoe het landschapsbeheer in de praktijk werkt,
wordt uitgelegd in een korte film. Deze film is te bekijken op www.youtube.com/user/NFWalden.
In de film komt onder andere een beheerder aan het woord over het onderhoud in de wintermaanden, een
coördinator die over kwaliteit van de landschapselementen vertelt en een schouwcommissie die uitlegt hoe een
veldcontrole wordt uitgevoerd. De film is rechtstreeks te zien via de link
https://www.youtube.com/watch?v=YBld1LpTz7g.
Geboorte Fedde Ids van der Schaar
Op 7 augustus 2015 werden Sybe en Hilde van der Schaar verblijd met zoon Fedde Ids. Grote zus Fardau is ‘tige wiis’
met haar broertje. Naast de felicitaties van bestuur, projectmedewerkers en collega’s NFW is er inmiddels een
bezoekje gebracht, cadeaus overhandigd en de jonge zoon bewonderd.
Sluiting bureau NFW
Bureau NFW is in week 52 en 53 (maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016) gesloten.
Vragen of opmerkingen?

@VerenigingNFW

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