
 

 

Nieuwsbrief ANC Westergo 
Aan de leden van de ANV’s: Baarderadiel, Oer de Wjuk, Gooyumerpolder, Bosk & Greide, De 

Greidhoeke en Tusken Marren & Fearten en betrokkenen. 

Lancering website ANC Westergo 
ANC Westergo is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het ontwikkelen van een website. Op deze 

website kunt u informatie vinden over ANC Westergo en de ANV’s. Voor de leden is relevante 

informatie beschikbaar zoals de voorwaarden van beheerpakketten, contactgegevens, de link naar 

Mijnboerennatuur.nl en lopende projecten. Verder geeft de website algemene informatie weer over 

het natuurbeheer van ANC Westergo. Daarmee laten we het belang en de waarde van agrarisch 

natuurbeheer aan “de buitenwereld” zien.  

De website van Westergo is te bezoeken op www.ancwestergo.nl 

Rustperiode weer van start 
Op 1 april is de rustperiode voor veel weidevogelpakketten weer van start gegaan. In deze periode 

mogen op de percelen geen landbouwkundige bewerkingen plaatsvinden en beweiding is niet 

toegestaan. Daarnaast zijn in de rustperiode acties van de beheerder, nazorger, jager en 

schouwer/controleur in de betreffende percelen beperkt tot alleen het noodzakelijke. Op deze manier 

voorkomen we verstoring van de weidevogels en creëren we geen sporen naar nesten voor 

predatoren.  

Controles op uitvoering ANLb-beheer 
Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren in opdracht van RVO met 

regelmaat controles uit op de naleving van het ANLb-beheer. De eerste contrôles zijn voor 

beheerseizoen 2020 alweer uitgevoerd. Sommige controles richten zich op het meten van de 

oppervlakte en andere controles op het voldoen aan de beheereisen. Het controlemoment is 

afhankelijk van de start- of einddatum van de maatregelen in het betreffende beheerpakket. 

Controles door eigen schouwcommissie 
Naast de NVWA voert de eigen schouwcommissie van ANC Westergo ook controles uit. ANC Westergo 

is verplicht een bepaald percentage beheereenheden jaarlijks te controleren op de naleving van het 

ANLb-beheer. Dit staat beschreven in het kwaliteitshandboek en is een onderdeel van de certificering 

die het collectief heeft gekregen. Beheereenheden van deelnemers waar een beheerpakket op ligt 

worden jaarlijks in een steekproef meegenomen. De schouwcommissie controleert op de naleving van 

de beheereisen en de aanvullende beheervoorschriften. 

De pakketvoorwaarden, beheereisen en aanvullende beheervoorschriften kunt u terugvinden als 

bijlage in uw beheercontract of via www.mijnboerennatuur.nl. Nadat u bent ingelogd zijn de 

pakketvoorwaarden terug te vinden onder het kopje ‘Percelen’. Door te klikken op de naam van het 

beheerpakket en het icoontje    download u automatisch de pakketvoorwaarden. 

https://www.ancwestergo.nl/
https://www.mijnboerennatuur.nl/


Strânljippenys 
Zaterdag 21 maart hebben drie vogelwachters uit Easterein het 

mooie idee om plateau’s te plaatsen in sloten en plasdrassen van 

een andere vogelwacht overgenomen. De achterliggende gedachte 

is om een broedplaats voor de scholekster te creëren. Op deze 

manier is er minder kans voor predatoren zoals de kat, steenmarter, 

vos etc. In totaal zijn er 8 stuks geplaatst en we hopen dat deze 

broedplekken veelvuldig in gebruik genomen worden. Als het blijkt dat het een 

succesvol is, kan er volgend jaar voor gekozen worden om het aantal uit te 

breiden en de kennis die opgedaan is te delen met andere vogelwachten. 

Beheerjaar 2019 
De betaling van het uitgevoerde beheer weer 2019 heeft intussen 

plaatsgevonden. Eind maart heeft u hierover bericht ontvangen. Op Mijnboerennatuur.nl is de 

betaalspecificatie terug te vinden. Als u gekort bent op de uitbetaling van het beheerjaar 2019 heeft u 

daar eveneens een bericht over gehad.  

ANLB in Nederland 
Boerennatuur is de koepelorganisatie van de 40 collectieven in Nederland. ANC Westergo is daar één 

van. Voor het jaar 2019 is een totaal overzicht gemaakt van het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer. In beeld zijn gebracht de leefgebieden, het aantal hectares, het aantal deelnemers 

en de uitbetaling in miljoenen. 

 
 
  



Even Voorstellen 
Binnen de werkorganisatie hebben we afscheid moeten nemen van Sandra Hoekstra. Sandra is nu 

volledig werkzaam voor de Nieuwe Oogst. We willen Sandra dan ook via de nieuwsbrief bedanken voor 

alle werkzaamheden die ze heeft gedaan namens ANC Westergo. We hebben door de corona 

omstandigheden jammer genoeg nog geen officieel afscheid van haar kunnen nemen, we hopen dat 

op een later tijdstip te doen. De werkzaamheden van Sandra zijn intussen over genomen door 

Meindert Attema.  

Nieuwe gezichten bij ANC Westergo 

Gerard van Asselt (mozaïekregisseur Greidhoeke) 
Hjirby wol ik my graach efkes foarstelle. Ik bin Gerard van 

Asselt, 38 lentes jong en wenje sûnt febrewaris yn 

Seisbierrum mei myn freondinne Sieta en har dochters 

Veerle (6) en Fay ( 4). Yn myn frije tiid mei ik graach te 

snoekfiskjen, mei de boat der op út, yn it hout dwaande en 

fansels  ‘met de paplepel ingegoten’, aaisykje/neisoargje. 

Ofrûne jier ha ik in ferskaat oan (frijwilligers) wurk dien. Dit 

foar ANV de Greidhoeke en de BFVW. Binnen de ANV as 

mozaïekregisseur en binnen de BFVW as 

gebiedskoördinator. 

Sûnt ôfrûne oktober meitsje ik diel ut fan de 

wurkorganisaasje fan ANC Westergo. Deryn bliuw ik mozaïekregisseur foar it gebied fan ANV 

Greidhoeke en leit myn fokus foaral op de praktyske kant fan it ANLB. Myn grutste belang is hjiryn de 

greidefûgel. Dy stiet foar my foarop. En dit yn gearwurking mei alle belutsen boeren, fûgelwachten, 

leanwurkers, WBE, etc . Ik hoop  foar kommend seizoen wer in positieve ûntwikkeling te kreëarjen. Op 

hokker wize ek mar. Mar troch dit mei syn allen oan te gean, de skouders der ûnder, tink ik dat dit 

seker mooglik is. 

As ik werom sjoch nei it ôfrûne jier, kin ik gerêst sizze dat dit best wol in goed jier wie. Uteinliks ha we 

wer in soad piken sjoen (m.ú.f. de earste lech). Yn it fjild die ek bliken dat de fûgels massaal it wetter 

opsochten. Wat wie it droech!! Ik tink dan ek dat it fan essentieel belang is om goed yn te setten op 

kombinaasjes (wetter, weidzje, krûdenryk, roege dong). Fansels bin der altyd punten wer’t je as 

fjildman net bliid fan wurde. Nim no de predaasje. Lokkich bin ek dêr oplossingen foar, alinne kostje 

dy tiid. Mar tiid wurdt ek beleane. Sjoch bygelyks nei de pilot’s oangeande de stienmurd. Troch de 

mûzepleach ha de stienmurden miskien wol de greidefûgels/nesten wat mei rêst litten rinnende it 

seizoen. It is no mar de fraach hoefolle fan dizze bisten hjir no echt om spoekje. Ik tink in hele bult. 

Ik ha sin yn de maitiid, it fjild yn. En sa as sein, der mei syn allen wer wat moais fan te meitsjen!! 

Groetnis,  
Gerard 
06-83254687  
gerardvanasselt@hotmail.com 

 
  



Meindert Attema 
Graag wil ik mezelf aan u voorstellen. Mijn naam is Meindert Attema, ik ben 

afkomstig van Ferwoude maar sinds 2 jaar woon ik in Workum. Ik ben 25 

jaar oud en heb de eerste 23 jaar altijd op de boerderij in Ferwoude 

gewoond. De boerderij is gelegen bij de Workumerwaard en daar staat 

natuurbeheer hoog in het vaandel. Zelf neem ik ook graag een kijkje in de 

natuur. Daarnaast ben ik op sportvelden van het voetbal en kaatsen te 

bewonderen.  

Ik heb net mijn studie Agrarische Bedrijfskunde op het Van Hall Larenstein 

in Leeuwarden afgerond. Naast de studie ben ik werkzaam geweest bij 

Friesland Campina en in het jaar 2018-2019 heb ik ook bij Collectief 

Sudwestkust gewerkt. Mijn Afstudeeronderzoek over het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel heb ik bij LTO Noord in Drachten gedaan, het kan zijn dat u de enquête die 

onderdeel van het onderzoek was, heeft ingevuld. Dank hiervoor. In het kantoor van LTO Noord in 

Drachten werkt ook Sybe van der Schaar voor Westergo en zo ben ik in aanraking gekomen met ANC 

Westergo. Er kwam een plek vrij door het vertrek van Sandra Hoekstra. Dit is een mooie kans om 

binnen ANC Westergo ervaring op te doen binnen een ander collectief. Ik kijk er dan ook naar uit om 

te beginnen. 

Groetnis, 
Meindert Attema 
mattema@ltonoord.nl 

 

 

 

 

 

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier. 
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