Nieuwsbrief ANC Westergo
Aan de leden van ANC Westergo en van de ANV’s: Baarderadiel, Oer de Wjuk, Gooyumerpolder,
Bosk & Greide, De Greidhoeke en Tusken Marren & Fearten en betrokkenen.

Predatie bron van zorg en ergernis.
We zitten midden in het beheerseizoen. Aan de weersomstandigheden valt niet te sleutelen. Je kunt
er alleen van vaststellen dat ze dit jaar nogal grillig zijn. Een nat begin, langdurige kou en dan een lange
droge en schrale periode. Niet echt ideaal, maar “so be it”. Met frisse moed er met z’n allen tegenaan.
Dat hebben we gezien door extra inzet van velen om water op het land te pompen en de plasdrassen
op peil te houden. Ook in de pers is er positieve aandacht voor en dat voelt goed. Heel anders dan bij
de predatie. Die slaat ongenadig toe. Het beeld bij alle collectieven in Friesland is hetzelfde. De
predatoren zijn door de muizenplaag van voorgaande jaren in aantal enorm gegroeid. Gelukkig zijn de
muizen weg, maar het betekent wel dat er voedselschaarste ontstaat en daarvan zijn de greidefûgels
nu de dupe. Het Kollectieven Berie Fryslân trekt waar dat maar mogelijk is flink aan de bel, maar tot
nu toe zonder nieuw resultaat. De faunawet kent geen genade. Geen specifiek beleid voor gebieden
waarin de greidefûgels als doelsoort de ruimte moeten krijgen om als populatie te overleven en te
herstellen. Greidefûgelbehear ondervindt zo onnodig veel tegenwind. Maar we houden de kop ervoor
en blijven lobbyen voor maatwerk bij de predatieaanpak. De kuikens die wel groot worden maken het
meer dan de moeite waard.
Berend Santema, voorzitter.

Nieuwe flexibele waterpomp ANV de
Greidhoeke
Afgelopen jaar werd er wel eens over gesproken,
een waterpomp op een kar is dat niet wat? Na
wekenlange droogte in het land, heeft ANV de
Greidhoeke besloten om dit te verwezenlijken. Op
24 maart mocht Gerard van Asselt…... >>> Lees
verder

ADR Controle
De Auditdienst Rijk(ADR) is een onafhankelijke interne auditor
van de Rijksoverheid en de Audit Autoriteit in Nederland voor de
Europese Commissie. Wat goed is om te weten is dat één van de
taken van de ADR bestaat uit het controleren van de NVWA. De
controles van de NVWA worden door de ADR opnieuw
beoordeeld. Het kan zijn dat er enkele controles binnen het
gebied van ANC Westergo gaan plaatsvinden. Mocht dit het geval
zijn dan zullen ze zich van te voren aankondigen.

Kuikens in het land? Poes in de mand!!
Katten leggen ’s nachts grote afstanden door de
weilanden af. Ze gaan dan op jacht. Hierbij pakken
ze instinctief ook kuikens van weidevogels.
Natuurorganisaties en agrarische collectieven in
Fryslân roepen kattenbezitters daarom op hun
huisdier gedurende het weidevogelseizoen van half
april tot en met juni ’s nachts binnen te houden.
Daarvoor starten ze vandaag een campagne met…..
>>> Lees verder

Weidevogelboer Marten de Jong uit Baaium succesvol
met beheer.
Omrop Fryslan ging langs bij Marten de Jong uit Baaium.
Marten geeft aan dat het aantal broedparen toenemen en de
broedresultaten goed zijn. De boer uit Baaium heeft de manier
van boeren aangepast aan de behoeftes van de weidevogels.
Klik hier voor de link naar het hele artikel op Omrop Fryslân.
Bron: Omrop Fryslân

Beamkappery/snoeiery
In oardel jier lynt hat ANV de Greidhoeke in oanfraach dien om
vervelende struukjes, boskjes en beammen op te romje litten.
Dit koe no barre. Spytig genoah koe dit net yn de
wintermoannen barre, dit yn ferban mei de bakken rein die we
han ha. Derom besluten om dit te dwaan nei de eerste snee,
sadat de kraan vrachtauto en de skredder maklik it fjild yn
koene. Alforens it project ha we de fugelhokjes foar it
briedseizoen….. >>>Lees verder

Oproep creëren plasdras
Op dit moment hebben we al weer te maken met een erg
droog voorjaar. Dit speelt de weidevogels parten. Wij doen
daarom een oproep om waar mogelijk water op het land of in
greppels te pompen. De kans is groot dat de weidevogels in de
omgeving direct op de aanwezigheid van water zullen
reageren.
Bron: WUR

Weidevogelregistratie realtime volgen
Wist u dat het mogelijk is om de weidevogelregistratie op uw
percelen realtime te volgen? Via de website of de app van de
BFVW kunt u een stippenkaart van uw percelen bekijken. Zo
kunnen nesten beschermd worden als er bewerkingen op het
land plaats vinden. Mocht u nog geen inloggegevens hebben,
dan kunt u dit opvragen bij de plaatselijke vogelwacht.

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier.

