Nieuwsbrief Noardlike Fryske Wâlden (NFW) september 2016
Nieuwsbrief voor leden van de afdelingen W&F, VALD, IKG, SMEL, Achtkarspelen en Eastermar
Van het bestuur
Het was een prachtige nazomer, die nu langzaam maar zeker plaats maakt voor de
herfst. Die is volgens de kalender al lang begonnen, maar daar is nog weinig van te
merken. Er is dit jaar enorm veel voer gewonnen, iedereen heeft mooi stro thuis
kunnen halen en de maïsoogst vindt momenteel ook onder ideale omstandigheden
plaats. Gelukkig maar, want de economische omstandigheden voor onze
melkveehouders zorgen niet voor positieve geluiden. Ondanks een recente flinke
verhoging van de melkprijs, zit die nog lang niet op het niveau wat nodig is voor
een gezonde bedrijfsvoering. Dat brengt zorgen met zich mee en ook uitstel van
onderhoud en (vervangings)investeringen. De erfbetreders klagen behoorlijk mee.
Afgelopen week was de NFW aanwezig bij de inauguratierede van Hens Runhaar,
bijzonder hoogleraar beheer van Biodiversiteit en Agrarisch Landschap aan de
Wageningen Universiteit. Hij stelde dat agrarisch natuurbeheer minder vrijblijvend
moet worden, want het komt niet vanzelf tot stand. Dat laatste kunnen wij beamen: wij moeten elkaar blijven
motiveren, want met een vergoeding in plaats van een beloning, moet je enorm veel hart voor de zaak hebben om
mee te doen. Gelukkig hebben veel van onze leden dat. Minder vrijblijvendheid zou inderdaad zorgen voor een
grotere deelname, maar daar moet dan ook echt iets tegenover staan. De hoogleraar heeft daar in al zijn wijsheid
het volgende over gezegd: “Boeren moeten niet slechts een ‘compensatie’ ontvangen voor agrarisch natuurbeheer,
maar een royale beloning. En agrarisch natuurbeheer moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden van boeren,
overheden, maar ook van bedrijven in de agri-foodketens, banken en andere stakeholders”. Daar zijn ze weer, de
erfbetreders. Naast de consumenten, die Runhaar ook verantwoordelijk houdt, moeten ook zij nu hun
verantwoordelijkheid nemen, met advisering en facilitering van een bedrijfssysteem dat niet alleen maar gericht is
op groei, die vervolgens nog lagere prijzen veroorzaakt. Nee, ze moeten meedenken en mogelijkheden aanbieden
voor een volhoudbare landbouw met een hogere melkprijs als beloning.
Voor onze zoektocht naar een echte natuurinclusieve beloning gaan wij binnenkort onder andere in gesprek met de
erfbetreders. Daarnaast liggen er voor u als lid ook mogelijkheden en verdiensten op het gebied van de transitie naar
duurzame energie. Volgens de ministeries van EZ en I&M heeft de agrarische sector daarvoor de sleutel in handen.
Ook daarmee willen we in samenwerking met dorpscoöperaties aan de slag; er is al contact gezocht in een paar
dorpen. Het zijn misschien kleine, maar hoopvolle ontwikkelingen om te komen tot een betere verdienste op het
boerenerf. Over deze ontwikkelingen en nog veel meer informeren wij u graag in deze nieuwsbrief. En wilt u
persoonlijk met het bestuur in gesprek, dan bent u van harte welkom op onze algemene ledenbijeenkomst op
dinsdagavond 29 november in Restaurant, Bowling en Partycentrum De Dikke Draai in Surhuisterveen. Reserveer
deze datum alvast in uw agenda, wij hopen u daar te ontmoeten!
Attje Meekma, voorzitter
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, het mooiste natuurgebied van Nederland?
Misschien heeft u het al in de krant gelezen. Samen met Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân en Nationaal Park De
Alde Feanen, doet Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden mee aan de wedstrijd die het ministerie van EZ
heeft uitgeschreven voor het mooiste natuurgebied van Nederland. Voor alle duidelijkheid: binnen de samenwerking
houden de verschillende gebieden hun eigen identiteit en de wedstrijd heeft geen invloed op onze status. Het
bijbehorende bidbook heeft de titel ‘De Friese WIJlanden’ gekregen. Het woordje WIJ is synoniem voor het feit dat
het fraaie cultuurlandschap door de mienskip, dat zijn hier vooral de boeren, gemaakt is. En de Friese WIJlanden
straalt ook trots uit. De samenwerking stopt niet na de prijsvraag. Samen kunnen wij de gebieden beter op de kaart
zetten, er ligt een mooi plan onder. Kortom: hoe WIJ het hebt gemaakt met de eigen mienskip en hoe WIJ dat in
stand willen houden. Ongeveer tien gebieden gaan door naar de publieksronde, waarin heel Nederland mag
stemmen. De publiciteit die het oplevert zal u zeker niet ontgaan. De drie gebieden met de meeste publieksstemmen
krijgen gezamenlijk € 300.000, zo heeft Staatssecretaris Van Dam aangekondigd. Er zijn 20 kandidaten aangemeld.
De publieksronde duurt van 10 oktober tot het eind van de maand.
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We wachten in spanning af en bereiden alvast de campagne voor. Wanneer we de volgende ronde halen, zullen we
zeker van ons laten horen en doen we een beroep op u om te stemmen.
Algemene ledenbijeenkomst NFW
Op 29 november 2016 wordt de algemene ledenbijeenkomst van de NFW in Restaurant, Bowling en Partycentrum
De Dikke Draai in Surhuisterveen gehouden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. U bent u van harte welkom!
Van het bureau
Lidmaatschap op persoonlijke titel
Leden van de NFW zonder agrarisch natuurbeheer hebben de mogelijkheid om hun lidmaatschap te beëindigen. De
lijn is dat het lidmaatschap ieder jaar voor 1 december opgezegd kan worden, zodat het opvolgende jaar geen
contributie wordt afgeschreven.
Introductie stagiaire Thomas Algra
Hallo, mijn naam is Thomas Algra, ik studeer aan het Van Hall Larenstein in
Leeuwarden waar ik bezig ben met de opleiding Management van de
Leefomgeving. Voor mijn tweede leerjaar begin ik met een oriënterende
stage bij Noardlike Fryske Wâlden te Burgum. Zelf ben ik onlangs verhuisd
naar Nijega en ben ik nu dus officieel ook een bewoner van het prachtige
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Van 29 augustus t/m 30
oktober zal ik ervaren hoe het is om in het werkveld aan de slag te gaan.

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 ‘Vereniging NFW’, ‘Agrarisch Natuurbeheer 2016’. 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.
Bedrijfsuitje NFW
Op dinsdag 12 juli 2016 hadden de bureaumedewerkers het jaarlijkse bedrijfsuitje. In de namiddag gingen wij deze
keer naar Vinoteca Il Casale in Ryptsjerk. Samen met het bestuur en Gerrit Bargerbos (notulist) zouden wij daar een
kookworkshop volgen. Dat betekent gezellig uit eten en bijpraten, maar dan wel zelf aan de slag!
Gelukkig hoefden we niet direct de handen uit de mouwen te steken. In de zon op het terras konden we genieten
van een hapje en een drankje. Daarna naar binnen, waar we in groepjes werden ingedeeld om een onderdeel van
het menu voor te bereiden. Na een duidelijke instructie door de eigenaar werden de zelf meegenomen schorten
voorgebonden. Tijdens het koken bleek, wie een kookprins of -prinses was. Dit zorgde voor de nodige grappen over
en weer. Zodra alle voorbereidingen gereed waren, gingen we aan tafel. Alle gerechten waren erg lekker en
bijzonder goed geslaagd.
Ook was er een opdracht waarbij de hersens gekraakt moesten worden. Op tafel lag een pollepel voor een ieder,
waarop een woord was geschreven. Alle pollepels tezamen vormden een zin.
Het was een informatief, geslaagd en lekker uitje.
Themagroep Weidevogels & Ganzen
Er is geen nieuws uit de themagroep weidevogels en ganzen te melden.
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Themagroep Landbouw, Milieu en Water en Regionale Economie
Energietransitie
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het plan dorpen van duurzame energie te voorzien, met
behulp van agrarische ondernemers in het buitengebied. Het Ministerie van Economische Zaken is hiervoor een
samenwerking aangegaan met de NFW.
Inmiddels heeft de NFW, i.s.m. energiecoöperatie Trynergie, haar leden rondom Trynwâlden geïnformeerd over het
collectief investeren in zonnedaken d.m.v. een postcoderoosregeling. Hiervoor zijn twee informatieavonden
georganiseerd vanuit Trynergie. Op dit moment heeft de NFW contact met meerdere energiecoöperaties om o.a. het
zonnedakconcept, maar ook andere duurzame initiatieven, in andere dorpen toe te gaan passen.
Verder worden er vanuit de noordoostelijke gemeenten verschillende inspiratiebijeenkomsten georganiseer. In deze
bijeenkomsten wordt gesproken over invulling van de doelstelling om in 2025 voor 40% duurzame productie te
kunnen realiseren. De NFW is vanuit haar afdelingen en bestuur vertegenwoordigd.
Natuurinclusieve Landbouw
De zoektocht naar nieuwe verdienmodellen heeft geleid tot een gerichte marktverkenning
in verschillende aanvoer- en afzetkanalen. De modellen die de NFW onderscheidt zijn
natuur ten dienste van landbouw en landbouw ten dienste van natuur. Binnen deze
modellen wordt d.m.v. de marktverkenning invulling gegeven aan mogelijke
verdienmodellen die in de agrarische bedrijfsvoering kunnen worden toegepast. Het gaat
om het behoud van verdiencapaciteit en het toevoegen van waarde aan een product bij
eenzelfde of lagere productie. De uitkomsten worden getoetst in een denkgroep die
bestaat uit verschillende gebiedspartijen. Het streven is om dit jaar een keuze te maken uit
drie potentiële verdienmodellen, die volgend jaar nader kunnen worden onderzocht.
Omdat De Friese Wouden officieel onderzoeksgebied zijn vanuit de WUR, bestaat er een
reële mogelijkheid dat deze verdienmodellen vanuit hogeschool Van Hall Larenstein
worden getoetst.
Valuta voor Veen
De marktverkenning die plaatsvindt in het kader van de veenweidevisie wordt op dit moment ondergebracht in het
Valuta voor Veen project. Middels gasmetingen in het veld wordt een inventarisatie gedaan van de emissie die uit
veen plaats kan vinden. Op basis van deze metingen kan een goede schatting gemaakt worden van wat er potentieel
behouden kan worden door verhoging van het waterpeil. Hierdoor stopt de emissie vanuit het veen. Er wordt een
aanzet voor het opzetten van een Friese koolstofbank gedaan.
Verder zijn er in het kader van het project Better Wetter proeven gedaan met alternatieve gewassen op
veengronden met een verhoogd waterpeil. Deze zijn nauw verbonden aan het Valuta voor Veen project. Helaas zijn
de gewasproeven op de proeflocatie stopgezet, omdat de gewasteelt niet gecombineerd kon worden met de
natuurbestemming van het perceel. Er wordt op dit moment in kleine vorm vervolg gegeven aan de teelt. Er wordt
gezocht naar andere veenlocaties, waar de alternatieve gewasteelt voortgezet kan worden in het komende jaar.
Energie uit Hout
Voor Energie uit Hout wordt een aanbesteding voorbereid. Alle deelnemers die op dit moment meedoen, worden
tijdig geïnformeerd over het uitvoeren van de werkzaamheden. Hiervoor wordt momenteel een planning opgesteld.
Tevens wordt er gewerkt aan een digitaal programma waarin alle landschapselementen van de NFW staan
weergegeven. Hierin bestaat de mogelijkheid om vanuit de NFW maatwerkpakketten te kunnen realiseren, waarbij
ook per element de werkzaamheden kunnen worden beschreven.
Samenwerking collectieven met BoerenNatuur.nl en KBF
Onze vereniging is één van de 40 collectieven voor het agrarische natuurbeheer die collectief een gebiedscontract
aangaan met de provincie. Dit betekent dat er zowel provinciaal als landelijk ontwikkelingen zijn waarop we
anticiperen of reageren. Provinciaal werken we samen met de zes andere Friese collectieven. Gezamenlijk wordt
opgetrokken in het Kollektivenberied Fryslân, zie www.kbf.frl. Landelijk zijn we lid van BoerenNatuur.nl, zie
www.boerennatuur.nl.
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Provinciaal probeert het KBF proactief met de provincie te werken aan het ANLb, door voorstellen te doen wat de
collectieven kunnen bereiken in hun eigen werkgebieden met het weidevogel-, landschap-, water- en akkerbeheer.
Een scherpe visie vanuit de provincie op de totale bestedingen van het ANLb ontbreekt nog. Daarnaast wordt
gewerkt om de beheermonitoring, waarvoor een collectief verantwoordelijk is, goed af te stemmen en daar waar
mogelijk samen te laten gaan met de beleidsmonitoring, waarvoor de provincie verantwoordelijk is.
Tot slot participeert het KBF in het zogeheten Olterterp Overleg om rondom het weidevogelbeheer provinciaal op te
trekken, kennis uit te wisselen en te werken aan goede bedrijfsmatige en beleidsmatige inpassing.
Landelijk is BoerenNatuur.nl druk bezig om de
organisatie vorm te geven. Een voorbeeld is dat alle
provinciale secretarissen een aantal keren per jaar zaken
afstemmen. Op dit moment wordt een nieuwe directeur
aangetrokken. Begin volgend jaar kan BoerenNatuur.nl
concreter invulling geven aan de landelijke
belangenbehartiging (en aan de landelijke zoektocht voor
aanvullende projectfinanciering) om body te geven aan
de mogelijkheid de 40 collectieven goed te kunnen
faciliteren.
Een concreet voorbeeld hiervan is dat de collectieve
werking, van een contract met een voor- en achterdeur,
Europees is gepresenteerd op de Plattelandsontwikkeling
Conferentie in Cork op 5 en 6 september jl. Op verzoek
van het Ministerie van Economische Zaken heeft de
algemeen secretaris van de NFW, Ingrid van Huizen,
namens alle collectieven in Nederland, de werkwijze
gepresenteerd aan andere geïnteresseerde EU-landen.
Voor meer informatie zie http://toekomstglb.nl/koerswijziging-2e-verklaring-cork-plattelandsbeleid/
Verbrede leden denken mee over vermarkting NL Noardlike Fryske Wâlden
Dinsdag 30 augustus jl. heeft de vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met haar verbrede leden nagedacht, hoe
het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden nog beter op de kaart gezet kan
worden. In februari 2011 is een logo voor het Nationaal Landschap Noardlike Fryske
Wâlden gepresenteerd. Een logo dat de kernkwaliteit(en) van het Nationaal
Landschap vertegenwoordigt. De vereniging wil graag het merk NL NFW verder
ontwikkelen tot een merk dat staat voor kwaliteit. Hiervoor wil ze graag een
product/ producten ontwikkelen die in de vermarkting van Noordoost Fryslân
(voorheen Dwaande.nl) een duidelijke en herkenbare plek krijgt/krijgen. Het
product kan een bijzondere boerencamping zijn, het coulisselandschap of een
breder concept: het NL NFW promoten als ‘fiets- en wandellandschap’, of juist
promoten als landschap met bijzondere ‘trails’, zoals een pingotrail, waarbij de
ondernemers in het gebied op de route een rol spelen, speciale arrangementen
aanbieden etc.
Ideeën die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen zijn een Facebookpagina voor het Nationaal Landschap, rustplaatsen voor wandelaars en fietsers en arrangementen ontwikkelen. De
vereniging gaat de komende tijd met de ideeën aan de slag, om dit verder samen met ondernemers (leden) en
gebiedspartijen concreet te maken.
Themagroep Natuur en Landschap
De themagroep Natuur en Landschap is op dinsdag 13 september jl. weer bij elkaar geweest. Tijdens de bijeenkomst
is onder andere het thema ‘biodiversiteit in het landschap’ aan bod gekomen. Ernst Oosterveld (onderzoeker bij
Altenburg & Wymenga) en Henk Oud (voorlichter bij Hoogland BV) gaven beiden een presentatie met betrekking tot
het thema biodiversiteit. Na afloop van de presentaties, heeft de themagroep gediscussieerd over de mogelijkheden
om de biodiversiteit in het landschap te vergroten.
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Deze mogelijkheden worden verder uitgewerkt, zodat tijdens de volgende bijeenkomst van de themagroep Natuur
en Landschap concrete plannen kunnen worden besproken.
Marten Bosma heeft de themagroep Natuur en Landschap verlaten. Hij zit namens It Kollumer Grien nog wel in de
themagroep Weidevogels en Ganzen. Zijn vervanger in de themagroep Natuur en Landschap namens It Kollumer
Grien is Geraldine Haverkamp. Via deze weg willen wij Marten nogmaals hartelijk danken voor zijn bijdrage aan de
themagroep.
Veldexcursies met uitleg over het beheer van landschapselementen
In totaal hebben ongeveer 74 beheerders deelgenomen aan de veldexcursies, georganiseerd door de NFW en
gegeven door Gerrit Tuinstra (Landschapsbeheer Friesland). De twee veldexcursies met als hoofdonderwerp
‘Houtwallen en -singels’ werden in totaal bezocht door 31 beheerders. De vier veldexcursies die ‘Elzensingels’ als
onderwerp hadden, werden in totaal door 43 beheerders bezocht. Uit de evaluatie bleek dat de veldexcursies over
het algemeen als positief werden ervaren.
De tips die uit de evaluatie naar voren kwamen, neemt de NFW mee voor een volgende keer. De NFW wil de
bedrijven, waar de veldexcursies plaatsvonden, via deze weg nogmaals hartelijk danken voor hun gastvrijheid.
Dubbelrijige elzensingels
Er is geconstateerd dat in het nieuwe systeem voor het ANLb dubbelrijige elzensingels (twee elzensingels naast
elkaar aan één kant van de sloot) het beheerpakket ‘elzensingel’ hebben gekregen. In de pakketvoorwaarden staat
echter omschreven dat het een éénrijig landschapselement moet betreffen. Heeft u dubbelrijige elzensingel met het
pakket ‘elzensingel’, dan verzoekt de NFW u dat aan ons door te geven.
Kapmelding doorgeven bij bureau NFW
In het ANLb hebben beheerders een beheerovereenkomst afgesloten met het collectief Noardlike Fryske Wâlden. In
die beheerovereenkomst zijn de uit te voeren beheeractiviteiten vastgelegd.
Iedere beheerder heeft destijds bij zijn/haar contract verschillende bijlagen ontvangen, o.a. de pakketvoorwaarden.
In deze pakketvoorwaarden staat exact vermeld wat er van de beheerder verwacht wordt. Het is belangrijk om het
beheer uit te voeren volgens die afspraken.
Voor de zekerheid willen wij hierbij de afspraken rondom het beheer van de elzensingels en houtwallen nogmaals
onder uw aandacht brengen.
In het ANLb is de beheerder de verplichting aangegaan om onderhoud aan de
elzensingels en houtwallen te plegen. Er is per beheereenheid een afspraak
gemaakt. Dit kan zijn: jaarlijks onderhoud, tussenkap bij 7 of 14 jaar, eindkap na
21 jaar (elzensingel) of eindkap na 25 jaar (houtwal).
Wat betreft de tussen- en eindkap is er een verdeling gemaakt in periode 1 (P1)
en periode 2 (P2). Dat staat vermeld achter de betreffende beheereenheid op
het door u ontvangen overzicht beheereenheden.
P1 houdt in dat de beheerder de afgesproken beheeractiviteit voor die
beheereenheid uitvoert in de eerste periode van het contract. Dus tussen 1
januari 2016 en 31 december 2018.
P2 houdt in dat de beheerder de afgesproken beheeractiviteit voor die
beheereenheid uitvoert in de tweede periode van het contract. Dus tussen 1
januari 2019 en 31 december 2021.
Wat betreft het uitvoeren van de tussen- en eindkap dient u dus goed te letten
op de periode waarin het beheer uitgevoerd moet worden.
Het is van belang dat u de uitgevoerde beheeractiviteit - tussen- en eindkap - zo spoedig mogelijk digitaal of
schriftelijk meldt bij bureau NFW (jaarlijks onderhoud hoeft niet gemeld te worden).
De melding moet uiterlijk voor onderstaande datums gedaan worden :
- Kap uitgevoerd tussen 1 oktober en 15 december: uiterlijk melden 15 december
- Kap uitgevoerd tussen 15 december en 15 maart: uiterlijk melden 28 maart

5

Heeft u aan het begin van 2016 al een tussen- of eindkap uitgevoerd maar dit nog niet gemeld, dan verzoekt de NFW
u dringend dat alsnog zo spoedig mogelijk door te geven.
Bureau NFW is namelijk verplicht de melding door te geven aan RVO. RVO houdt op deze manier bij of de
beheerders zich aan de afspraken hebben gehouden.
Stichting Particulier Natuurbeheer (SPN)
Per 1 januari 2017 verandert de regeling Natuur en Landschap.
Aanvragen voor subsidie particulier natuurbeheer kunnen hierdoor niet langer individueel worden ingediend bij de
provincie. Het doen van een aanvraag kan alleen nog via een gecertificeerd collectief met meer dan 75 hectare in
beheer.
Het bestuur van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft besloten een collectief voor particulier natuur beheer
op te richten en heeft zich inmiddels hiervoor aangemeld bij de provincie Fryslân.
Belangrijkste motieven van het bestuur om naast het collectief voor agrarisch natuur beheer ook een collectief voor
particulier natuurbeheer op te richten zijn:
- dat de combinatie tussen agrarisch natuurbeheer en particulier
natuurbeheer binnen een organisatie zorgt voor efficiëntie en toename van
natuurkwaliteit in het gehele werkgebied van de vereniging;
- dat de oprichting van een collectief voor particulier natuurbeheer door de
NFW bijdraagt aan het ontzorgen van de leden;
- dat het collectief kan voorzien in de behoefte van natuurbeheerders om zich
aan te sluiten bij een betrouwbare partij zonder winstoogmerk;
- dat het oprichten van een collectief goed past bij de huidige
organisatiestructuur en de activiteiten van de vereniging en de
administratieve processen op het bureau in Burgum.
De NFW heeft onlangs in Burgum een informatieavond gehouden, waarbij particuliere natuurbeheerders zijn
geïnformeerd over de ontwikkelingen.
Heeft u deze avond gemist of wenst u informatie met betrekking tot de veranderingen van de regeling per 1-1-2017
of over de mogelijkheden van deelname aan het collectief voor particulier natuurbeheer, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met het bureau in Burgum.
Blauwe diensten
Alle deelnemende boeren zijn inmiddels bericht over de huidige stand van zaken. Op dit moment zijn de knelpunten,
die vanuit het gebiedsaanbod Twijzelerheide en Wytfean zijn beschreven, meegenomen in de centrale database van
het Wetterskip Fryslân (WF). Er wordt binnen het WF een prioritering opgesteld om met verschillende
watergebiedsplannen aan de slag te gaan. Hier is echter geen enkele zekerheid of tijd aan verbonden en dat is
teleurstellend te noemen. Het besef dat niet alle aangegeven knelpunten opgelost kunnen worden is er zeker,
daarvoor is het een gebiedsaanbod. Maar het gevoel dat het hele aanbod genegeerd wordt overheerst nu echter en
dat is niet de bedoeling. Vanuit de NFW is een ambtelijk gesprek voorgesteld met WF. Deze vindt begin oktober
plaats. Hierin proberen wij nogmaals aan te geven wat er in het plan beschreven staat en dat de
systeemmaatregelen niet volledig overgenomen dienen te worden, maar zeker in beraad genomen moeten worden,
zeker omdat ze in detail beschreven zijn. Tevens werd aangegeven dat er best interesse is voor wateropvang in
hogere delen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, maar daarvoor is goede afstemming nodig en deze is
er in de pilot te weinig geweest. Officieel is de pilot nu afgerond. Toch willen we de aanhaking proberen te houden
en het gesprek aan te kunnen gaan als er vanuit het watergebiedsplan Twijzel een uitvoeringstraject wordt
aangekondigd.
Nieuws uit de afdelingen
Afdeling VALD - hekkelcontracten
Een aantal leden van de afdeling VALD heeft een contract met de gemeente Dantumadiel over het hekkelen van
sloten langs gemeentegrond. Indien er mutaties in deze ‘hekkelcontracten’ voorkomen, dan kunt u deze doorgeven
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aan Dick Zeinstra, secretaris VALD. Bij voorkeur per mail d.zeinstra01@knid.nl of per telefoon 06-12829597. Indien u
de mutaties inmiddels heeft doorgegeven, hoeft u dit niet opnieuw te doen.
De gehele hoofdweg van Dokkum naar de Valomsterbrug is in beeld.
Deze weg wijzigt van provinciaal naar gemeentelijk. Wijzigingen hiervoor hoeven niet doorgegeven te worden.
Vanaf de Valomsterbrug tot de Zwette volgt volgend jaar. Deze is nu nog provinciaal. Wijzigingen hiervoor hoeven
nog niet doorgegeven te worden.
Algemeen
Stand NFW op de handelsroute De Centrale As
Op zaterdag 1 oktober 2016 is De Centrale As van knooppunt Feanwâlden tot het knooppunt Sumar het terrein van
verenigingen, bedrijvenpromoties, demonstraties, rommelmarkt, muziek, theater, kinderactiviteiten en nog veel
meer, waarbij een ieder laat zien wat Noordoost Fryslân elkaar, de bewoners, maar ook de rest van Fryslân te bieden
heeft.
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) maakt ook gebruik van deze
eenmalige, unieke gelegenheid om met een stand, op deze route van maar liefst
9 kilometer, vertegenwoordigd te zijn. De stand van de NFW is te vinden nabij
het aquaduct in Burgum in blok 2. Zie ook hiervoor eventueel de Special ‘oer de
Sintrale As’, die als bijlage bij de Actief verspreid is. Er zijn meerdere
parkeerterreinen, maar kom als het mogelijk is op de fiets. Voor meer informatie
betreffende vervoer verwijzen wij u naar www.foarutmeidehandel.frl
U bent tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom voor een kop koffie of een
glas melk en er zijn leuke acties voor jong en oud om aan mee te doen! Houd
onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/verenigingNFW) voor meer
informatie in de gaten. Uiteraard wordt het delen en liken van de
Facebookpagina van de NFW op prijs gesteld!
We kijken er naar uit om u op 1 oktober in onze stand te mogen begroeten!
Kinderen ontdekken schoonheid landschap Noardlike Fryske Wâlden
Honderden leerlingen van tien basisscholen in Noordoost Fryslân hebben de afgelopen weken het landschap
verkend. In groepen trokken ze met gidsen het boerenland in. Tijdens de veldexcursies deden ze opdrachten
waarmee ze in het karakteristieke coulisselandschap van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden
verschillende planten, dieren en bomen leerden herkennen. Doel is dat de kinderen oog krijgen voor de
biodiversiteit, het agrarisch natuurbeheer en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving.
Initiatiefnemers
Initiatiefnemers voor de educatieve veldexcursies zijn de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en de natuuren milieueducatiecentra De Klyster, Pingo & Pet en De Naturij. Het was de eerste keer dat de partijen deze excursie
onder het motto ‘Kijk eens hoe mooi het hier in de Noardlike Fryske Wâlden is’ bij wijze van proef aan scholen
aanbieden. Deze excursies maken onderdeel uit van het project “Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk
lânskip”. Zo’n tien boerenbedrijven die lid zijn van de vereniging NFW werkten mee aan het educatieproject.

Opdrachten in het veld
In het land bij verschillende agrariërs kregen de kinderen van een
educatief begeleider van de educatiecentra diverse opdrachten. Zo
gingen ze aan de slag met een afstreepkaart. Herkenden ze de rups,
het elzenhaantje, de koeienvlaai, een dobbe, elzenproppen, bramen
en de gekraagde roodstaart in het landschap? Ook kunnen leerlingen
op school het kringloopspel doen, dat als doel heeft ze bekend te
maken met voedselrelaties en kringlopen.
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Agrarisch natuurbeheer
Vooraf werden afbeeldingen van besdragende struiken en bomen aan de scholen gemaild. Vervolgens moesten de
leerlingen ze in het veld kunnen aanwijzen. Jacob Bijlsma, gids van de NFW, gaf daarbij uitleg. Bijlsma vertelde dat
bessen een belangrijke voedingsbron voor vogels zijn en dat de bloesem van de besdragers in het voorjaar veel
insecten aantrekken, waardoor ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Besdragende struiken en bomen zijn onder
meer de meidoorn, lijsterbes, braam, berk, vlier en trosvlier. Ook geeft Bijlsma uitleg over het onderhoud van het
coulisselandschap door de boeren, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en worden de leerlingen
meegenomen langs de houtwallen en elzensingels om van alles te ontdekken over de aanwezige flora en fauna.
Tot slot mochten de leerlingen, onder begeleiding van de boer of boerin, een rondje door de stal en over het erf
maken.
Brommels 2016!
Brommels! zet de traditie van het bramenplukken in de Noardlike Fryske Wâlden letterlijk op de kaart. Inwoners en
gasten maakten afgelopen augustus tijdens het evenement kennis met de brommel, oftewel de braam, het
coulisselandschap en de cultuur van het gebied.
Zo’n twintig leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden stelden hun land open tijdens het bramenfestijn en
konden bezoekers langs de elzensingels en houtwallen rijpe bramen plukken. Daarnaast stelden enkele agrariërs hun
erf open voor belangstellenden. Op vier plekken in de regio waren fotolijsten geplaatst, waar bezoekers een selfie in
het coulisselandschap konden maken.
Het was een prachtige dag waardoor vele bezoekers de fiets of auto namen om er op uit te trekken.
‘Kofje by de boer’ tijdens de Nationale Burendag 2016
Tijdens de Nationale Burendag op 24 september jl. konden boeren hun
buren uitnodigen voor ‘Kofje by de boer’. De boer en buur gingen
tezamen om de tafel om de contacten te versterken en te praten over
het leven op de boerderij, keuzes die de ondernemer maakt,
voedselproductie, regelgeving en het bespreken van bouw- en
toekomstplannen. Ook maakten de boeren met de belangstellenden
een rondje door de stal en kon er kennis omtrent het onderhoud van
het landschap worden opgedaan. Een van de leden van de NFW die
meedeed aan ‘Kofje by de boer” was André Turkstra/Geraldine
Haverkamp. Op de foto is André in gesprek met buren.
De ‘koffieochtend’ werd door zowel de boer als burger zeer leerzaam
ervaren.
Facebook
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is ook te vinden op Facebook! Volg daarvoor deze link:
www.facebook.com/verenigingNFW. We zouden het erg waarderen wanneer u onze pagina
liket en hem deelt op Facebook binnen uw eigen kring van familie en vrienden. Op die manier
kan de NFW haar werk en het prachtige gebied nog breder onder de aandacht brengen bij het
publiek. Hebt u leuke berichten of foto’s van uw werkzaamheden op en rond de boerderij, de
natuur en dieren die u wilt delen met de volgers, dan kunt u die op de pagina plaatsen.

@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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