Nieuwsbrief Noardlike Fryske Wâlden (NFW) september 2017
Nieuwsbrief voor leden van de afdelingen W&F, VALD, IKG, SMEL, Achtkarspelen en Eastermar

Van het bestuur
De simmer is al wer foarby
De dagen korten snel en er is in korte tijd zoveel regen gevallen dat de werkzaamheden
in het land stil liggen en de meeste koeien tijdelijk op stal staan in afwachting van beter
weer om weer even naar buiten tot de herfst definitief invalt. Boeren komen alleen in
het land om water te lossen, maar de overheden zetten door met bermbeheer wat zijn
sporen na laat.
Deze zomer heeft de fipronil crisis ons opgeschrikt en ook in de Noardlike Fryske
Wâlden leden geraakt. Als zo ’n crisis je overkomt word jezelf en jouw bedrijf tot in de
wortels geraakt. Heel goed uitgebeeld in het toneelstuk “Kening fan `e Greide” dat
deze zomer opgevoerd is overal in Fryslân en in onze regio in Feanwâlden. De regels
regeren en de vraag is wat wij er als samenleving van leren.
Alles staat of valt met de communicatie en het laten zien wat je doet. Op 14 september mocht ik namens de NFW
meepraten over de maatschappelijke opgaven in Achtkarspelen voor de komende jaren. Landschap is één van die opgaven
en door de mensen aan tafel werd aangegeven dat de boeren nog meer moeten laten zien wat ze doen. Hier proberen we
als NFW invullen aan te geven; we hebben 1 juli de Swaddekuier gehad en op 26 en 27 augustus Brommels. We publiceren
persberichten; Persbericht op 29 augustus: Bloggers enthousiast over de Noardlike Fryske Wâlden. Persbericht van 14
september: Duizend kinderen aan de slag met landschapsonderhoud. Communicatie is zenden en ontvangen. Blijven
zenden, maar ook de ontvangst in de gaten houden en begeleiden. Volgend jaar is het 150 km lange “Streekpad” door
onze regio gereed en met KH2018/LF2018 proberen we iets neer te zetten wat ook in de jaren daarna door kan groeien.
Het gaat om Permanente Communicatie, waar we gezamenlijk als vereniging de schouders onder zetten.
Ut namme fan it bestjoer,
Albert van der Ploeg, foarsitter.
Verenigingszaken
Algemene Ledenvergadering NFW
De algemene ledenvergadering van de NFW (najaarsvergadering) vindt plaats op dinsdag 21 november 2017 van 20.00 –
22.30 uur. Locatie: De Hammerslag, Weardebuorsterwei 2, 9295 LC Westergeest.
Van het bureau NFW
Digitalisering nieuwsbrief NFW
De komende tijd gaat bureau NFW de nieuwsbrief verder digitaliseren. Dat betekent dat leden en relaties met een
emailadres deze nieuwsbrief voortaan alleen nog digitaal ontvangen. De leden die niet over een emailadres beschikken
ontvangen de nieuwsbrief uiteraard nog per post.
Bureau Noardlike Fryske Wâlden gaat verhuizen
Vanaf 1 november is het bureau van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden officieel gevestigd in het Kennis- en
Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) aan de Kuipersweg 5 in Buitenpost.
Vergaderingen en bijeenkomsten zullen vanaf maandag 23 oktober worden verplaatst
naar de nieuwe locatie. Op dinsdag 24 oktober is het bureau slecht bereikbaar vanwege
de fysieke verhuizing. U kunt altijd een emailbericht achter laten, dan wordt u later
teruggebeld mocht u ons niet aan de lijn krijgen.
De vereniging ziet in Burgum veel Streekhuispartners verhuizen naar het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost.
Daarnaast is bekend dat het project De Centrale As ook in de afrondende fase is gekomen. Om samen te kunnen blijven
werken met de streek- en gebiedspartners heeft het bestuur van de NFW besloten om het bureau te gaan verhuizen naar
Buitenpost.
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Sluiting bureau NFW
Bureau NFW is gesloten in week 52 en 1 (25 december 2017 t/m 5 januari 2018). Vanaf maandag 8 januari 2018 zijn we
weer bereikbaar.
Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer (SNL)
Mogelijkheid tussentijds beëindigen SNL-a contract
Een aantal beheerders heeft nog 1 of meerdere lopende SNL-a contracten (Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer). Wij willen daarom het volgende onder uw aandacht brengen.
De Europese regelgeving voor landbouwsubsidies kent een aantal basisvoorwaarden, ook wel 'baseline' genoemd. Per 1
januari 2018 krijgt u te maken met nieuwe basisvoorwaarden. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor uw subsidie.
Omdat de voorwaarden wijzigen tijdens de looptijd van de subsidie heeft u de mogelijkheid om uw beheersubsidie per 1
januari 2018 te beëindigen. Dit kan eenmalig boetevrij. U moet dan wel al uw lopende SNL-a beheersubsidies opzeggen.
Het is niet mogelijk een deel van uw SNL-a beheersubsidies op te zeggen.
Kiest u voor beëindiging van uw beheersubsidie? Dan stelt RVO de subsidie met ingang van 1 januari 2018 naar
verhouding vast. U hoeft de subsidie die u al heeft ontvangen niet terug te betalen. Vanaf de datum van beëindiging hoeft
u ook niet meer te voldoen aan de subsidievoorwaarden. Kiest u niet voor beëindiging van uw beheersubsidie? Dan loopt
uw subsidie automatisch door.
Wilt u uw beheersubsidie beëindigen?
Neemt u daarvoor contact op met RVO om het meldingsformulier aan te vragen. Met dit formulier wordt aan RVO
doorgegeven dat u uw subsidie wilt beëindigen. De melding moet uiterlijk 15 oktober 2017 binnen zijn bij RVO.
Themagroep Weidevogels & Ganzen
Inschrijvingen ganzen
In de weken 37 en 38 hebben de inschrijvingen plaatsgevonden voor deelname in het ganzenfoerageergebied. De NFW
heeft hiervoor de beheerders in het huidige foerageergebied benaderd. Omdat de huidige oppervlakte van het
foerageergebied met meer dan 10% ingekort wordt, heeft de NFW besloten eerst de huidige beheerders te benaderen. Op
dit moment analyseert de Provincie de ingediende aanvragen en worden de ganzenfoerageergebieden vastgesteld.
Onderhoud plas-draspercelen
Beheerders met een plas-drasperceel worden verzocht, voor zover dat nodig is, om hun plas-drasperceel winterklaar te
maken, concreet ruigtes wegmaaien. Op deze manier ligt de plas-dras voor volgend voorjaar er weer optimaal bij als de
weidevogels komen.
Onderhoud sloten naast kruidenrijke randen
Hekkelmateriaal dat bij slootschonen vrijkomt mag tijdelijk in de kruidenrijke rand gedeponeerd worden. Het is aan te
raden het hekkelmateriaal zo snel mogelijk te verwijderen of te verwerken met de wallenfrees.
Het hekkelen vindt plaats tussen 1 september en 1 oktober en dient binnen 14 dagen na uitvoering gemeld te worden bij
bureau NFW. Het hekkelmateriaal moet
uiterlijk op 1 april van het navolgende jaar zijn
verwerkt/opgeruimd.
Wanneer de sloot uitgebaggerd wordt, mag de
bagger niet gedeponeerd worden in de
kruidenrijke rand. Bagger wordt gezien als
bemesting en dit is in een kruidenrijke rand
niet toegestaan.
Bij randenbeheer kan de bagger door middel
van een baggerspuit buiten de rand gehouden worden (voorbeeld baggerspuit in afbeelding). De rand blijft hierdoor
onbemest.
Beheer van Staatsbosbeheer-land
Wanneer u land gebruikt van Staatsbosbeheer is het van belang dat dit land goed onderhouden wordt, onder andere ten
behoeve van de weidevogels. Eén van de zaken die daarbij vooral aan de orde is, is het maaien van pitrus. Zorg er (in
overleg met Staatsbosbeheer) voor dat het land op een goede wijze beheerd wordt.
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Wanneer u last heeft van ridderzuring in een perceel dat u van Staatsbosbeheer gebruikt, is er wellicht een mogelijkheid
om dit aan te pakken. Neem voor de mogelijkheden contact op met Staatsbosbeheer.
Wisselingen in de themagroep
Eelco Geerligs sluit voortaan aan namens de afdeling Wâld en Finnen en Pieter de Vries wordt agendalid. Hij sluit alleen
aan als het onderwerp ganzen specifiek op de agenda staat.
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Regionale Economie
Informatieavond Natte Dooradering
Op 13 september heeft er een informatieavond, voor het leefgebied Natte Dooradering, plaatsgevonden in De Hege Stins
te Eastermar. Tijdens deze informatiebijeenkomst is er aandacht besteed aan de verschillende doelsoorten van het
leefgebied en de beheerpakketten die hierbinnen zijn aan te vragen. Ook zijn er vragen gesteld over de nieuwe
maatwerkpakketten die per 2018 worden ingevoerd. De beheerders met percelen in het betreffende leefgebied hebben
hier een terugkoppeling van ontvangen. De intekening van nieuw beheer in de Natte Dooradering heeft in september
plaatsgevonden.
Verlate ingangsdatum pakket Hoog waterpeil in Open Grasland en Natte Dooradering
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om het pakket ‘Hoog Waterpeil’ later toe te
passen. Op dit moment worden alle peilverhogingen van 1 februari tot 15 juni gerealiseerd. NFW wil twee nieuwe
ingangsdata invoeren om boeren ruimte te geven met betrekking tot het aanwenden van ruige mest op de hoog waterpeil
percelen. Naast de bestaande ingangsdata worden 15 februari en 15 maart toegevoegd. Beheerders die gebruik willen
maken van de verlate ingangsdatum kunnen dit kenbaar maken aan bureau NFW. De tarieven die voor de nieuwe
pakketten gelden staan op onze website weergegeven.
Natuurinclusieve Landbouw
De vorige keer hebben we u geïnformeerd over de verzending van de enquête die in het kader van het
project natuurinclusieve landbouw is opgesteld. NFW heeft in de zomervakantie positief bericht over
het vervolgproject ontvangen van subsidieverstrekkers RVO en SNN. Dit betekent dat de inhoudelijke
uitkomsten van de enquête geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast is de vereniging bezig met het
opstellen van een certificeringsmodel waarin landschappelijke waarden en biodiversiteitskenmerken
kunnen worden geborgd. Dit model wordt op bedrijfsniveau als regionaal ingevuld o.b.v. de kenmerken
en biodiversiteitsdoeleinden van de Noardlike Fryske Wâlden. Het concept zal daarna worden getoetst
in de buurcollectieven It Lege Midden en ELAN zodat het in de toekomst breder kan worden uitgerold.

Blauwe diensten
In maart van dit jaar heeft NFW u geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen die er omtrent het project blauwe
diensten aan zaten te komen. De focus van het vervolgproject ligt nu meer op het vasthouden van water op hogere
zandgronden en daarmee het tegengaan van verdroging op deze gronden en het voorkomen van vernatting op lager
gelegen percelen. Het uitgangspunt blijft het rapport wat in november 2016 is opgeleverd, echter zal het vervolg in een
kleinere setting worden voortgezet.
Better Wetter
Op dit moment vinden er op verschillende locaties in Nederland proeven plaats die raakvlakken hebben met het project
Better Wetter. De locatie in het Bûtenfjild is hier één van. NFW is in contact gekomen met enkele bereidwillige boeren die
ook willen participeren in het project. Op dit moment wordt er een projectplan opgesteld waarin de inrichting van de
percelen wordt vergoed en waar ook rekening wordt gehouden met inkomstenderving.
Energietransitie
Vanuit de samenleving is een groeiende vraag merkbaar naar duurzame energie. Agrarische bedrijven zijn bij uitstek
geschikt om de productie hiervan op te pakken. Denk hierbij aan zonne-energie, wind of biomassa. Leden van de NFW zien
kansen maar lopen soms ook tegen hindernissen aan die hun plannen dwarsbomen. Zo kan het net de spanning soms niet
aan of wordt achter het net gevist bij de aanvraag van een SDE+-subsidie. De plannen worden dan op een zacht pitje
gezet.
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Vereniging NFW wil haar leden hierin verder helpen. De provincie en het ministerie EZ bieden NFW de mogelijkheid om in
een pilot de kansen te zoeken voor energietransitie in de Noardlike Fryske Wâlden. Invalshoek is om de
verantwoordelijkheid en sturing in de streek te houden met betrokkenheid van burgers, bedrijven en overheden.
In de pilot wordt bekeken of energiesubsidies eenvoudiger naar het gebied zijn te halen, door de NFW als tussenpersoon
te laten optreden. Maar ook de opslag van overproductie van elektriciteit in bijvoorbeeld accu’s wordt in beeld gebracht.
Het is hierbij de bedoeling om samen te werken met de dorpen. Daarom willen we graag de energiecoöperaties uit de
regio betrekken in deze pilot. De NFW zoekt nog leden die hierin willen meedenken. Mocht u interesse hebben, dan kunt
u dit aangeven bij bureau NFW.
Bodemcursus Mulder Agro
Vanaf half november organiseert Mulder Agro de jaarlijkse bodemcursus die zowel in een middag- als avondprogramma
kan worden bijgewoond. Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan de huidige bodemproblematiek, de
werkingsmechanismen van de bodem en hoe er in de praktijk kan worden omgegaan met bodemvraagstukken. U kunt
zich voor deze 3-daagse cursus opgeven via info@mulderagro.nl. NFW-leden krijgen 10% korting op de cursusprijs van
€250,- (excl. btw.).
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
Kapseizoen 2017-2018
Het volgende kapseizoen staat voor de deur. Vanaf 1 oktober mag er weer beheer (tussen- en eindkap) uitgevoerd worden
aan de landschapselementen. Van belang is dat u hierbij let op de periode (P1 of P2) die u heeft afgesproken voor het
uitvoeren van beheer. Hieronder een overzicht welke kapseizoenen in elke periode vallen:
Looptijd P1
Looptijd P2

1 januari 2016 en 31 december 2018
1 januari 2019 en 31 december 2021

Hieronder een stuk uit een beheerovereenkomst met daarop aangegeven waar
u kunt vinden in welke periode een eind- of tussenkap moet plaatsvinden. De
periode is aangeduid in de kolom ‘Label’. Verder ziet u in de kolom
‘Beheerpakket’ wat voor soort beheer u uit moet voeren. Voordat u de tussenen/of eindkap gaat uitvoeren, dient u er goed op te letten of u dat in de juiste
periode doet!
©Foto Marcel van Kammen

Let op: Tussen- en/of eindkap in P1 kan nog uitgevoerd worden van 1 oktober 2017 tot 15 maart 2018 en 1 oktober 2018
t/m 31 december 2018.
Kapmelding doorgeven aan bureau NFW
Het is van belang dat u de uitgevoerde beheeractiviteit - tussen- en eindkap - zo spoedig mogelijk na afronden van de
werkzaamheden digitaal of schriftelijk meldt bij bureau NFW (jaarlijks onderhoud hoeft niet gemeld te worden).
De melding moet, na uitvoering van de werkzaamheden, uiterlijk voor onderstaande datums gedaan worden:
Kap uitgevoerd tussen
1 oktober en 15 december
15 december en 15 maart

Uiterlijk melden
15 december
28 maart

De melding die bureau NFW van u ontvangt, wordt in de applicatie gezet, waarin het beheer is ingetekend. RVO kan zo
bijhouden of de beheerders van de NFW zich aan de gemaakte afspraken hebben gehouden.
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KH2018/LF2018
‘Gemakkelijk, gastvrij genieten bij de boer!’
Altijd al een tweede tak er bij willen doen, een boerencamping in het weiland willen opstarten of een blijvende
accommodatie willen bouwen? Het concept ‘Boer en Breakfast’ biedt alle leden van de vereniging Noardlike Fryske
Wâlden de kans om tijdelijk of permanent een verbrede tak naast het boerenleven op te starten.
Afneembare formule
Het concept ‘Boer en Breakfast’ biedt agrariërs de mogelijkheid om gewoon boer te zijn,
de vereniging NFW zorgt voor de vergunningen, reclame activiteiten, boekingen en
kant- en klare onderdelen. Iedere boer is uniek en kan zelf zijn of haar Boer & Breakfast
samenstellen, of dit een eenmalige overnachting is, het bouwen van een landelijke tipi
tent of slapen op een bed in de schuur, alles is mogelijk! Bezoekers wordt daarmee een
uniek kijkje geboden in het dagelijkse boerenleven waarbij zij dieren kunnen voeren,
hun melkdiploma kunnen behalen of alleen een ontbijtje krijgen en daarna hun eigen
gang gaan in de omgeving.
De Nije Miensker
‘Boer en Breakfast’ is onderdeel van het project de Nije Miensker, dat als doelstelling
heeft de verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui te vergroten en te versterken.
De Nije Miensker is opgezet in het kader van de Culturele Hoofstad Leeuwarden 2018,
het jaar 2018 wordt voor Boer en Breakfast benut als vliegwiel.
Nijsgjirrich?
Meer weten, of zo enthousiast geworden dat u mee wilt doen? Neem gerust contact op met het bureau en vraag naar
Monique Hamersma of stuur een mail naar m.hamersma@noardlikefryskewalden.nl
Bloggers blij verrast over nieuw Streekpad Noardlike Fryske Wâlden
De voorbereidingen voor het nieuwe Streekpad van de Noardlike Fryske Wâlden zijn in volle gang. De komende maanden
worden onder leiding van Wandelnet, in samenwerking met vrijwilligers, borden langs de route geplaatst. Naar
verwachting wordt het Streekpad in maart 2018 geopend, een aantal bekende wandelaars uit Nederland kregen in
augustus dit jaar al een preview.
Tijdens de persreis Friese Wouden, georganiseerd door stichting Regiomarketing, liepen vijf bekende wandelaars een
preview van het Streekpad. De preview was bedoeld om de wandelaars een indruk te geven van het gebied en de
toekomstige wandelroute. De deelnemers waren blij verrast over de route: “We lopen door een knus gebied langs
elzensingels, boerensloten, houtwallen, boerenplaatsen en ‘spultsjes’: waarop de bewoners als hobby wat paarden en
schapen houden. Een prachtig wandelgebied.” aldus Bregje Schipper van Wandelvrouw. Ook de andere bloggers schreven
de mooiste verhalen over het Streekpad, deze zijn o.a. te vinden op #defriesewouden17 via Twitter, op
www.wandelvrouw.nl en www.dreamtheworld.nl.
Stichting Particulier Natuurbeheer (SPN)
Albert van der Ploeg heeft afscheid genomen als voorzitter van de Stichting SPN. Hij is opgevolgd door Roelof Bos uit
Feanwâlden, die sinds 2010 wethouder van de gemeente Dantumadiel is.
Werkgroep Communicatie
Open dag 5 agrarische bedrijven
Op 26 en 27 augustus jl. heeft het jaarlijks Brommelsfestijn, dat is uitgegroeid tot een groot evenement dat de traditie van
bramenplukken in het nationaal landschap in stand houdt, plaatsgevonden. Vijf agrarische leden van de NFW hebben hun
bedrijf op zaterdag 26 augustus jl. opengesteld voor publiek: biologisch melkveebedrijf Marinus te Twijzel, mts. RoordaCuperus te Veenklooster, mts. K. en T. Broersma-Van der Meer te Jistrum, mts. F. en E. A. Benedictus-Swart te Eastermar
en mts. F. en B. Nijboer-Jacobi te Boelenslaan. Mede dankzij de inzet van de agrariër en vrijwilligers én het mooie weer
hebben de bedrijven veel bezoekers getrokken; elke bedrijf kon tussen de 80 en 100 geïnteresseerden verwelkomen.
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Wat was er zoal te doen?
Er waren diverse activiteiten zoals: fauna- en flora excursies, bramen plukken,
springkussen, kalfjes aaien, stands met informatie over de NFW, dronebeelden van het
landschap, streekproducten (bramenijs) proeven, een imker met bijenkorven,
rondleiding over het boerenbedrijf, vogelhuisjes voor de gekraagde roodstaart maken,
enz.
Prijsvragen
Tijdens het evenement was er een prijsvraag ‘raad het aantal pellets’ en een
kleurplatenwedstrijd. De prijswinnaars zijn bekend en worden/zijn op de hoogte
gesteld. De winnaar van de kleurplatenwedstrijd gaat mee melken op het bedrijf van
Pier Jan Boersma in Eastermar. Degene die het juiste gewicht van het aantal pellets
heeft geraden ontvangt een cheque. De cheque kan in 2018 besteed worden voor een
overnachting ‘Boer en Breakfast’.
Vele inwoners en bezoekers hebben tijdens de open dag de gelegenheid gehad rond
te kijken op een boerenbedrijf en het unieke coulisselandschap te beleven en er volop
van te genieten.
Veldwerkdagen voor groepen 7 en 8 van de basisscholen
Ongeveer duizend leerlingen van ruim 40 basisscholen in Noordoost-Fryslân zijn vanaf 11 september het boerenland in om
elzensingels en houtwallen te onderhouden. Doel is de kinderen van groep 7 en 8 bewust te maken van het natuur- en het
landschapsbeheer en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving. Tientallen agrarische bedrijven die lid zijn van de
vereniging Noardlike Fryske Wâlden werken mee aan de veldwerkdagen. Vooraf bereiden de leerlingen op school de
veldwerkdag voor met een lespakket. Het educatieproject is samengesteld in nauwe samenwerking met centra voor
natuur- en milieueducatie, waaronder De Klyster, Pingo & Pet en De Naturij.
De kinderen mogen tijdens de veldwerkdag onder andere elzensingels en (bramen)struiken snoeien en zagen. Ze doen dit
met hulp van een gids van Landschapsbeheer Friesland, een educatief begeleider en de boer. Ook krijgen ze creatieve
opdrachten. En uiteraard mogen ze bij de veehouder een kijkje in de stal nemen.
Vers van de pers: video jeugdeducatie
Eind september is er een nieuwe video over jeugdeducatie gelanceerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De
video van circa 4 minuten geeft jongeren de kans om op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over het
agrarisch natuurbeheer in het coulisselandschap. De beelden zijn gemaakt tussen de elzensingels, houtwallen en pingo’s,
waar Ingrid van Huizen per element vertelt wat de geschiedenis is en waarom juist deze elementen het gebied zo
bijzonder maken. Nieuwsgierig? De film is te bekijken via de volgende link: https://youtu.be/hYzKwehM5jw
De Trije Doarpen Rintocht
Tijdens de eerste editie van de Trije Doarpen Rintocht op zaterdag 23 september jl. in
Kollumerzwaag zijn er foto’s gemaakt van alle deelnemers tijdens de vijf kilometer. De
deelnemers konden zich met het landschap op de foto laten zetten en werd de flyer
‘Noardlike Fryske Wâlden het best bewaarde geheim van Fryslân’ uitgereikt. Door tijdens
evenementen in het gebied actief te zijn hoopt de vereniging haar naamsbekendheid onder
bezoekers en inwoners te vergroten en zo aandacht te creëren voor het unieke
coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden.

Nieuws uit de afdelingen
Afdeling VALD
In oktober wordt er weer landbouwplastic en krimpfolie ingezameld. Meer informatie over data en plaatsen volgt via een
email aan de leden.
De actie bloemenrijke stroken langs de randen van weilanden was een succes. De afdeling wil hier volgend jaar
hoogstwaarschijnlijk een vervolg aan geven.
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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 deze na gebruik weer schoon en
gesmeerd terug te brengen. Reserveren kan bij Djurre Postma in Hardegarijp, tel. 06-22964747.

Algemeen
Word deelnemer op Slimmevogels.net
Op het platform www.slimmevogels.net kunnen melkveehouders én andere betrokkenen
(zoals organisaties en vrijwilligers) vragen en praktische tips over zorg voor
boerenlandvogels vinden en delen. Iedereen kan met een eigen profiel zichtbaar maken
wat hij/zij al doet. Door boeren met veel ervaring in vogelvriendelijk beheer te verbinden
met collega’s met vragen, maakt slimmevogels.net praktische tips en ervaringen voor een
bredere groep toegankelijk. Neem vooral een kijkje en maak uw profiel aan, hoe meer
goede voorbeelden, hoe beter!
Het online platform is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel
Organisatie (NZO) en LTO Nederland. Vogelbescherming en BoerenNatuur.nl zijn als (kennis)partners betrokken.

@VerenigingNFW

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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