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LS,
Wat een bijzonder mooi jaar was 2021. Een jaar waarin onze inspanningen resulteerden 
in positieve resultaten voor de weidevogels. Als coöperatie hadden we meer 
broedparen en meer kuikens vliegvlug. Een resultaat waar we trots op zijn want we 
hebben dit behaald dankzij onze inspanningen voor nestbescherming, predatiebeheer, 
greppeldrasplas en extensief beweiden.

✔  Nestbescherming 
Daar waar de nesten zich bevinden blijven ruime enclaves staan waar geen 
landbouwactiviteiten worden uitgevoerd.

✔  Greppelplasdras 
Zorgt voor voedsel voor de volwassen weidevogels door water op het land te pompen.

✔  Extensief beweiden 
Zorgt voor voedsel voor de kuikens door de insecten die op de mestflatten afkomen. 

✔  Predatiebeheer 
Zorgt voor predatieluwe-zones zodat kuikens kunnen overleven.

Er is afgelopen jaar keihard gewerkt door onze coördinatoren om bovenstaande 
punten in elk mozaïek zo optimaal mogelijk te krijgen en om te zorgen dat al deze 
werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd. De goede samenwerking tussen 
boeren en vrijwilligers is daarbij essentieel. 

Wat is het dan goed om te ervaren dat dit jaar alle puzzelstukjes goed in elkaar vielen!

Natte Dooradering 
In 2021 is door de Provincie bepaald dat het pakket ‘Water’ voor 2023 behoorlijk wordt 
uitgebreid. We zijn al volop bezig om boeren voor deze extra pakketten te interesseren.

>  In samenwerking met Landschapsbeheer Friesland is het afgelopen jaar ook volop 
gewerkt aan de voorbereidingen voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers 
en bevordering van vismigratie binnen polders door grotere duikers in dammen te 
plaatsen.

>  Dit jaar is er veel aandacht geweest voor de nieuwe GLB-periode waarin de budgetten 
worden vastgesteld voor ANLb en de Eco-regeling. Samen met collega-collectieven en 
BoerenNatuur draaien we een ANLb-Pilot om de ANLb pakketten efficiënter te maken 

voor onze boeren en de weidevogels. Onze inzet is dat er meer flexibiliteit van de 
beheerpakketten komt, en dat onze deelnemers daarmee beter maatwerk kunnen 
leveren. 

>  De eerste periode van de Pilot Bodemvruchtbaarheid is dit jaar afgelopen. Het 
resultaat van deze pilot is dat er een duidelijk verband is in de symbiose tussen plant/
bodem en bodemleven. Dit resulteert niet alleen in meer voeding voor de weidevogels 
maar ook in het water absorberend vermogen van de bodem bij zware buien. Een 
belangrijke uitkomst voor de klimaatadaptatie. Mooie resultaten waarop de Pilot de 
komende 3 jaar wordt voortgezet.

Stuurgroep Veenweide
De landbouwpartijen hebben zitting in de stuurgroep Veenweide. De stuurgroep 
spreekt namens de landbouw met de diverse overheden. De inzet van het collectief is 
bodemmaatregelen zoals:
>   het toepassen van strokenfrees in plaats van ploegen,
>    sleepslangen met water om Co2-reductie te waarborgen zonder de grond daarmee 

open te breken,
>   Klei in Veen, 
>   Klei op Veen, 
>   Onder-water-drainage (druk drainage), 
>   goed toepassen van HAKLAM: Hoog waterpeil als het kan, laag waterpeil als het moet.

Bovenstaande om bodemdaling en Co2-emissie te beperken en klimaat-adaptief 
te zijn maar bovenal toekomstbestendig boeren mogelijk te houden. 
Door de regels en cijfers van dit jaarverslag leest u dat we als gebiedscoöperatie elke 
dag voor behoorlijke uitdagingen staan en die worden de komende jaren alleen maar 
groter. Door de samenwerking binnen onze coöperatie in het klein en de samenwerking 
met alle belanghebbende partijen in het groot gaan we deze uitdagingen aan. We 
zullen als partijen elkaars belangen in het vizier moeten houden om tot constructieve 
oplossingen te komen. Zoals Einstein al zei: “No problem can be solved from the same 
level of consciousness that created it”. Of misschien beter in het Fries: As it net kin sa`t it 
moat, dan moat it mar sa`t kin.

De handen inéén; niet langs elkaar maar samen. Op naar een vruchtbaar nieuw jaar!

Mei freonlike groetnis, 
Alle de Vries
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1 Gebiedscoöperatie It Lege Midden 
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: wat betekent dit nou eigenlijk in de praktijk? 
De provincie Fryslân en het Rijk stellen ieder jaar subsidie beschikbaar voor boeren 
die zich extra inspannen voor de natuur en het landschap. Het systeem van Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is als het ware de routekaart die hierbij hoort. 
Verschillende maatregelen die leiden naar goede uitgangspunten voor de natuur in 
het algemeen en weidevogels specifiek. Voorbeelden hiervan zijn het niet bemesten en 
maaien van perceelranden, het onder water zetten van percelen, pas laat in het seizoen 
maaien en zorgen voor meer kruiden tussen het gras. 

Friesland is opgedeeld in zeven agrarische collectieven. Gebiedscoöperatie It Lege 
Midden is een van de zeven collectieven en heeft 225 leden. De Coöperatie is in 2015 
gevormd door de agrarische natuurverenigingen Coöperatie ’t Bûtlân U.A., Vereniging 
Natuurbeheer Tusken Skarren en Marren en Vereniging Weidevogelbeheer De 
Fjûrlannen (Tusken Boarn en Swette, en Tusken Tsjûkemar en Tsjonger). Maar deze 2 
zijn reeds opgegaan in respectievelijk it Bûtlân en Tusken Skarren en Marren. 

1.1 Werkgebied ILM 
In totaal wordt er op 4795 hectare agrarisch natuurbeheer uitgevoerd door de 225 leden 
van Gebiedscoöperatie It Lege Midden. Dit gebeurt omdat diersoorten die kwetsbaar 
zijn niet altijd in ‘officiële’ natuurgebieden, maar in agrarische gebieden leven. Dankzij 
het beheer van boeren worden leefgebieden van dieren hersteld, onderhouden, 
of soms opnieuw aangelegd. In Europa zijn afspraken gemaakt om doelsoorten te 
beschermen. Daarom kan agrarisch natuurbeheer rekenen op subsidie vanuit Brussel.  
Gebiedscoöperatie It Lege Midden vraagt deze subsidiegelden aan bij de provincie en 
maakt beheerafspraken met haar leden. It Lege Midden controleert als gecertificeerd 
collectief ook de uitvoering van de beheerafspraken met haar eigen leden. Na afloop van 
het seizoen betaalt zij de subsidie uit aan de deelnemende boeren. Alle werkzaamheden 
van Coöperatie It Lege Midden worden aangestuurd vanuit het bureau wat gevestigd is 
aan it Patroan 5 in Akkrum.
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De dagelijkse werkzaamheden
worden op kantoor uitgevoerd door:

De dagelijkse 
werkzaamheden
worden in het veld 
uitgevoerd door:

Voorzitter
Alle de Vries

Penningmeester
Peter Jonker

Secretaris
Regina Oenema

Bestuurslid
Minne Holtrop

Bestuurslid
Adrie Hobert

Bestuurslid
Johannes Dijkstra

Algemeen coordinator
Jitze Peenstra

Projectleider
Gert Diever

Gebiedscoordinator
Rik Boon

Gebiedscoordinator
Herman Lenes

Projectleider
Anne Jansma

Gebiedscoordinator
Janny de Jong

Hjalmar Bijlsman, Chris de Jong, Meint Hofstra 
en Bauke van der Pol

Meint Hofstra Johannes van Stralen,
en Simon de Winter

Ewout Schröder

Administratief medewerker
Douwin Akkerman

Bureaumanager/Communicatiemedewerker
Annet Gillebaard

Algemeen Bestuur:

1.2 Organisatiestructuur

mozaiek regisseurs:
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1.3 Werkwijze 
•  De ledenraad is het hoogste orgaan en controleert het bestuur. Jaarlijks wordt er 4 

keer een Ledenraadsvergadering gehouden. Het gevoerde beleid en de jaarrekening 
worden hier besproken en door de ledenraadsleden beoordeeld. Ook worden de 
meest recente ontwikkelingen rond het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
besproken. 

•  De gebiedscoördinatoren vormen samen een werkgroep en zijn de ogen en oren van 
het gebied en de leden. Zij maken afspraken met boeren over beheer. Ook werken 
zij samen met de verschillende terrein-beherende-organisaties, vogelwachten en 
wildbeheereenheden. 

• De werkgroep komt om de 6 weken bijeen en wordt aangestuurd door de coördinator. 

•  In het veld zijn de nazorgers van de BVFW actief. Zij tellen de nesten en vogels en 
signaleren tijdig knelpunten op het gebied van beheer. It Lege Midden heeft hiervoor 
een overeenkomst met de BFVW afgesloten.

•  Ook werkt ILM samen met jagers op het gebied van predatiebeheer. Het aanvragen 
voor de ontheffingen lichtbak vos en het vangen van steenmarters werd door ILM 
gedaan. De uitvoering ligt bij de specialisten in het veld.  

•  Een aparte schouwcommissie heeft de opdracht gekregen om een aantal 
beheereenheden te schouwen. Hierin waarborgt It Lege Midden ‘onafhankelijk 
schouwen’’ . De schouwcommissie koppelt de bevindingen terug naar ILM en naar de 
betreffende leden. Mochten er zaken niet goed zijn bevonden door de commissie dan 
zal de betreffende schouwer met aanbevelingen komen. De schouw gaat uit van de 
warme benadering waarbij de deelnemer advies krijgt, en eventueel hersteltijd.

1.4 Leefgebieden 

Gebiedscoöperatie It Lege Midden coördineert en controleert de boeren op het 
nakomen van de afspraken en zorgt na afloop van het seizoen voor de betaling van 
de subsidie aan de deelnemende boeren. De afspraken die gemaakt worden, kunnen 
onderverdeeld worden in 5 categorieën vastgelegd in het natuurbeheerplan van de 
provincie Fryslân. Deze categorieën worden ook wel leefgebieden genoemd. 

De leefgebieden waar binnen Gebiedscoöperatie It Lege Midden actief is, zijn: 
✔ Open Grasland 
✔ Water 
✔ Natte Dooradering

 

Open
Grasland

4620 ha.
€ 1.827.000,- 

Water
34,5 ha.
€ 54.000,-

Natte
Dooradering

141 ha.
€  223.000,-
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2 Open Grasland 
Voor het leefgebied Open grasland wordt door Gebiedscoöperatie It Lege Midden op 
4795 hectare weidevogelbeheer uitgevoerd. De naam ‘It Lege Midden’ zegt het al: de 
positionering van onze Coöperatie is precies in het midden van Fryslân In het Lage 
veenweidegebied. We zeggen vaak voor het gemak het gebied tussen Leeuwarden 
en Lemmer. Het kenmerkende van dit gebied is dat het laag ligt ten opzichte van de 
omliggende gebieden. Daardoor is de grond ook natter. Het gebied binnen It Lege Midden 
bestaat uit open landschappen met daarin vochtige graslanden en een netwerk van sloten 
en vaarten. Dit is een prachtig uitgangspunt voor weidevogels. Om de weidevogels rust, 
ruimte en genoeg voedsel te kunnen bieden zijn er 225 agrariërs actief die gezamenlijk 
beheer uitvoeren in de vorm van 535 ha kruidenrijk, 22 ha plasdras, 1575 ha uitgesteld 
maaibeheer en 260 ha hoog waterpeil. 

Werkwijze 
In 2019 is een onafhankelijke ecologische toets gedaan op het weidevogelbeheer 
van Gebiedscoöperatie It Lege Midden. Hieruit kwamen de gebieden met plasdras, in 
combinatie met hoog waterpeil en (extensieve) beweiding goed uit de bus. Het streven 
van Gebiedscoöperatie It Lege Midden is dus om naast het bieden van pakketten met 
rustperiodes ook te zorgen voor meer plasdrassen, hogere waterpeilen en beweiding.  
Daarom heeft de werkgroep in 2021 pakketten aangepast en nieuwe pakketten 
ontwikkeld die het nemen van vernattingsmaatregelen bevorderen en makkelijker maken, 
en die beweiding in dienst van de weidevogel stimuleren.  

De ontwikkeling van kruidenrijk grasland verdient ook meer aandacht. Hiervoor is het 
pakket ‘ontwikkelen kruidenrijk grasland’ ontwikkeld en in gebruik genomen. Kruidenrijk 
grasland is onder te verdelen in verschillende stadia (types). Elk type heeft zijn eigen 
kenmerken en kruiden. Verdere verschraling leidt tot meer variatie in kruiden, maar ook 
tot een lagere drogestof opbrengst. Juist deze lagere opbrengst is gunstig als leefgebied 
voor weidevogels en hun kuikens. Graslandtypes 2plus en 3 zijn het meest geschikt in het 
weidevogelbeheer. 

ILM wil meer inzetten op advisering van kruidenrijk graslandbeheer om tot het juiste type 
kruidenrijk te komen. 

Het gemiddelde BTS (Bruto Territoriaal Succes) van de grutto 
in 2021 is 71%. (Dit geeft het percentage gruttoparen aan 

waarvan minimaal 1 kuiken vliegvlug is geworden).
Als minimaal 65% van de gruttoparen minimaal 1 kuiken 

vliegvlug krijgt, dan is de populatie stabiel. 

Nesten/
broedparen

Leefgebied Open Grasland
✔  4620 ha in beheer
✔  535 ha kruidenrijk 
✔  1575 ha kuikenland
✔  260 ha hoog waterpeil
✔  22 ha plasdras

  Grutto's  Kievitten  Scholeksters  Tureluurs
2017  1113   2468   519    760

2018  997   2052   526    776

2019  912   1690   445    631

2020  883   2086   495    613

2021  865   2003   502    692

Grasland Type 3Grasland Type 2plus
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2 2.1 Predatie 
In 2021 zijn er binnen Gebiedscoöperatie It Lege 
Midden 32 vossen geschoten met behulp van een 
lichtbak. Er is geen zicht op de aantallen geschoten 
kraaien en wilde katten binnen ons werkgebied. In 
totaal zijn er in ons werkgebied 57 vossen geschoten. 
Vanuit gebied Sintjohannesga: In 2021 zijn we begonnen 
met het vangen van de steenmarter. We hebben daarbij 
21 steenmarters gevangen. Tijdens de nestmonitoring 
hebben we van de 60 gevolgde nesten maar 4x de 
steenmarter erop gezien. Er is gelijk actie ondernomen 
en hebben op beide plekken waar hij/zij op camera 
stond nog een steenmarter kunnen vangen. Zonder de 
predatie van de vos zou het uitkomstpercentage van de 
gevolgde nesten 93,3% zijn. We hebben de vos net op 
tijd geschoten zodat de grutto’s, tureluren en de 2e leg 
van de kievit erg succesvol waren.  

2020 >>>  alleen monitoring: 
54 nesten gevolgd waarvan 33 gepredeerd 
door steenmarter > uitkomstpercentage 
38,8% 

2021 >>>  monitoring en 1e vangjaar: 
60 nesten gevolgd waarvan 4 gepredeerd 
door steenmarter > uitkomstpercentage 
93,33%

Ieder jaar hebben we naast de steenmarter veel last 
van de vos. De vossen komen grotendeels vanuit 
natuurgebieden waar de vos niet bestreden wordt. Zij 
maken juist gebruik van de vos om de ganzenpopulatie 
in toom te houden. 

Vanuit gebied rondom Aldeboarn: 34 steenmarters 
gevangen in 2021.
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De mooiste gesprekken binnen Gebiedscoöperatie It Lege Midden zijn die met de 
gebiedscoördinatoren, ze zijn net als wij iedere dag bezig met het beheer MAAR staan 
daarnaast ook iedere dag in contact met de boeren, de mozaïekregisseurs, nazorgers 
en vogelwachten die dit beheer letterlijk gestalte geven. Aan Herman Lenes, Rik 
Boon en Janny de Jong dus de vraag wat hen in 2021 is opgevallen. Wat waren de 
hoogtepunten, dieptepunten en wat is hen het meeste bij gebleven?

Herman Lenes bijt de spits af: “Voor ons allemaal geldt: Het jaar 2021 begon met 
een nat voorjaar en daardoor werd er erg laat gemaaid. Door het natte en late voorjaar 
hadden de vogels geen moeite met het vinden van voedsel en kregen ze veel rust. Er zijn 
veel jongen vliegvlug geworden en we hopen dat we dat dit jaar en zeker volgend jaar 
gaan merken in een toename van het aantal weidevogels.Opvallend was voor mij dat in 
deelgebied Sintjohannesga ondanks het plaatsen van een vossenraster er nog steeds 
predatie was binnen dat raster. Dit werd vastgelegd met een wildcamera. Deze vos heeft 
nog veel predatie veroorzaakt wat een teleurstelling was omdat ze daar de hele winter 
druk zijn geweest met het vangen van de steenmarter. Al dat werk werd in die periode 
teniet gedaan door deze vos. In 2021 kwamen we met de monitoring van predatie op 
83% predatie door de steenmarter in de Haskerveenpolder zodat we vanaf januari ook 
hier de steenmarters mogen vangen. 

Janny de Jong vervolgt: “De steenmartermonitoring rondom Aldeboarn is 3 jaar 
geleden begonnen en daar plukten we in 2021 de vruchten van want zowel de vogels 
als de nesten kwamen dit jaar terug. Je ziet dan ook dat hiermee het enthousiasme 
van boeren en nazorgers echt groter wordt. Het gehele deelgebied Lúnberterkrite is 
afgerasterd voor de vos. Dit is met veel inzet gebeurd door de plaatselijke vogelwacht 
en de deelnemende boeren uit het gebied. Ook dit heeft heel erg goed geholpen. Het 
kan nog beter dus voor 2022 is monitoring aangevraagd. Eind maart was er zowel in 
Deelgebied Polder Gersloot als in Deelgebied Terbandster weidevogelrijk een kritiek 
moment. Een vos heeft hier in een week tijd behoorlijk veel nesten vernietigd. Gelukkig 
is deze vos begin april gevangen. Dit bleek op tijd want ook in deze deelgebieden kwam 
weer een stijgende lijn in het aantal nesten en vliegvlugge kuikens. Daarom is ook in 
Deelgebied ‘Terbandster Weidevogelrijk’ monitoring aangevraagd voor volgend jaar.”

Rik Boon lachend: “Soms is het een hele uitdaging om de registratie en de manier 
van werken van de nazorgers te doorgronden. Afgelopen voorjaar kwam ik het 
geval tegen dat er veel meer kuikens waren volgens de alarmtelling dan er nesten 
geregistreerd stonden. De nazorger werd vanzelfsprekend gevraagd naar hoe dit kon”  
Rik vervolgd: “Wat bleek nou: de nazorger (overigens 1 van de besten die we hebben) 
was 14 dagen niet in het veld geweest tijdens de broedperiode vanwege corona en 
had dus de nest-tellingen niet bijgehouden in deze periode. Hij dacht: ‘ik heb ze niet 
gevonden en dus kan ik ze ook niet registreren. Dat er een mogelijkheid is om extra 
broedparen in het systeem te zetten was hem niet bekend. Nadat dit hem uitgelegd is 
door een collega-nazorger is dit alsnog goed gekomen’, lacht Rik. 

Herman en Janny: “Verder viel ons op dat veel deelnemers, nazorgers en 
vogelwachten steeds enthousiaster worden en dat bijna alle deelnemers iets doen 
aan vernatting. Voorgaande in combinatie met camera’s voor het monitoren van de 
vos en het vangen van de steenmarters bewerkstelligt dat we zo met een hele groep 
veldmensen vol goede moed bezig zijn voor de weidevogels en dat is mooi en hoopvol 
om te zien!”

Janny: “Daarbij moet er nog wel opgemerkt worden 
dat de werkzaamheden van de jagers door de Corona-
beperkingen, met name de avondklok, behoorlijk beperkt 
werden. De lichtbak-vergunning werd wel verstrekt 
maar door de avondklok was het niet uitvoerbaar in 
een bepaalde periode.”

Rik: “Maar ook voor het komende seizoen 
geldt: Samen de schouders er onder!” 

2.2  In gesprek met de gebiedscoördinatoren over het verhaal 
achter de cijfers
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3 Leefgebied Water
Het leefgebied water richt zich op waterbeheer. Waterbeheer gaat over het beheer van 
sloten rondom agrarische gronden en is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, 
het watervasthoudend vermogen van bodems, en het waterbergend vermogen van 
gebieden. Door agrarisch natuurbeheer en waterdoelen (Europese Kaderrichtlijn Water) 
met elkaar te combineren ontstaat een groenblauwe dooradering met een meerwaarde 
voor zowel biodiversiteit als waterkwaliteit. 

Wetterskip Fryslân is belast met de uitvoering van de waterkwaliteit. Binnen het ANLB 
bekend onder de naam Leefgebied Water. Er zijn verschillende beheerfuncties, te weten: 

✔   waterkwaliteit
✔   water bergen
✔   watervasthoudend vermogen

Binnen het leefgebied water houden we ons op dit moment alleen bezig met de 
beheerfunctie ‘waterkwaliteit’. Hierin zijn 22 deelnemers actief geweest. Ze hebben 
bemestingsvrije zones bij de sloten toegepast in combinatie met uitgesteld maaibeheer 
ten behoeve van de biodiversiteit. Hierin wordt volop samengewerkt met Wetterskip 
Fryslân. 

Leefgebied Water

✔  Binnen Leefgebied Water zijn 21 boeren actief op 34,5 ha beheersland
✔  72 km randenbeheer

Leefgebied Natte Dooradering

✔  Binnen Natte Dooradering zijn 42 deelnemers
✔  166 km bemestingsvrije zone

4 Leefgebied Natte Dooradering
Kenmerkend voor It Lege Midden is het netwerk van sloten, vaarten en bûtlannen. 
Deze Natte Dooradering is een belangrijk leefgebied voor vissen, libellen, amfibieën en 
watervogels. Verbindingszones tussen sloten en vaarten zijn hierbij van groot belang. 
Binnen het Leefgebied Natte Dooradering wordt gewerkt aan het creëren van variatie in 
en om de sloot. Dit proberen we te bewerkstelligen door bij het slootschonen altijd een 
deel van de planten te laten staan. Dit heet ecologisch slootschonen. Er is in 2021 ook op 
een aantal plaatsen gebaggerd met de baggerspuit. Dit baggeren wordt in mozaïekvorm 
gedaan. Dit houdt in dat de baggerlaag in de sloten niet overal volledig wordt 
weggehaald waardoor er voldoende plant- en dierenleven overblijft om als soort te 
kunnen overleven. Door in mozaïekvorm te baggeren ontstaat er variatie in de sloot, en 
is er voor elk wat wils. Baggeren komt steeds meer in als onderdeel van het onderhoud 
van de sloot, en zorgt voor voldoende en schoner water. 

In 2021 is er geen beheermonitoring uitgevoerd. Deze is in 2019 uitgevoerd door 
RAVON en zal in 2022 opnieuw plaatsvinden. Uit de laatste monitoring kwam naar voren 
dat op basis van de uitgevoerde analyses de verschillen in de aanwezigheid van vissen 
en amfibieën tussen ANLb sloten en referentiesloten slechts beperkt aanwezig lijken 
te zijn. Wel werd er een hogere soortendiversiteit aangetroffen in ANLb sloten. Verder 
was er een grote spreiding in de kwaliteit van de sloten. Dit is iets waar de komende 
jaren door middel van het beheer verbetering in kan worden aangebracht. Doelsoorten 
in dit leefgebied zijn de grote modderkruiper en bittervoorn. Het Leefgebied Natte 
Dooradering is nog een vrij nieuw leefgebied waar nog weinig kennis over bestaat. 
De komende jaren willen we als gebiedscoöperatie It Lege Midden inzetten op het 
verbeteren van de ecologische kwaliteit van dit beheer.
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ILM heeft in 2016 samen met Stichting De Nije Boarn het initiatief genomen om te kijken 
of er mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de provinciale opgave om bodem-
daling in het veenweidegebied te vertragen door de slootwaterpeilen te verhogen. In 
diverse werkgroepen is gekeken welke mogelijkheden er zijn om hier een bijdrage aan te 
leveren. Met de uitbreiding van de landelijke opgave om CO2 te reduceren in veengebie-
den, stikstofreductie te realiseren bij N2000 gebieden en de maatschappelijke wens van 
een meer natuurinclusieve landbouw met meer biodiversiteit is het vraagstuk complexer 
geworden. Tegelijk zijn er meer financieringsbronnen gekomen om de kosten te dragen. 

Het gebied ADD is door de Provincie aangewezen als ontwikkelgebied. Dit houdt in dat 
in ADD oplossingen voor eerdergenoemde vraagstukken in de praktijk getoetst kunnen 
worden, zodat deze daarna ook in andere veenweidegebieden toegepast kunnen wor-
den. Het gebied ADD is verdeeld in twee afzonderlijke gebieden. Ten zuiden van Alde-
boarn zijn grote verschillen in drooglegging binnen eenzelfde peilvak. Deze verschillen 
vinden hun oorsprong in het verschil in dikte van het kleidek. Waar het kleidek dun is, 
of ontbreekt, daar is de bodemdaling door veenoxidatie door de jaren heen het grootst 
geweest. Ten noorden van Aldeboarn zijn binnen eenzelfde peilvak de verschillen in 
drooglegging minder groot. Door recente peilaanpassing is de drooglegging in die delen 
van dit gebied groter. Ook biedt het gebied ten noorden van Aldeboarn kansen om het 
weidevogelgebied te versterken.

Inmiddels is de gebiedscommissie ADD verantwoordelijk voor opstellen en uitvoering 
van het gebiedsplan. Ook voeren we in het gebied een aantal pilots op gebied van bo-
demmaatregelen. Inzet van ILM is dat de bodemmaatregelen geïmplementeerd worden 
in het gebiedsplan . 

Dit zijn onder andere: 
•  Geen kerende grondbewerking; maar strokenteelt of  

via overtopvrees gewassen inzaaien.
•  o.d.w of druk-drainage toepassen.
•  klei in veen 
•  klei op veen
•  bodemvruchtbaarheids maatregelen toepassen 
•  mest uitrijden middels sleepvoet met toevoeging van water. 

 
Dit zijn maatregelen welke bodemdaling en CO2 emissie beperken. Op deze manier 
leveren we een bijdrage aan klimaatadoptatie zonder dat dit ten kostte gaat van het 
inkomen van de boer.

In 2021 hebben we als Gebiedscoöperatie It Lege Midden bepaald niet stil gezeten. Naast onze belangrijkste functie in het uitvoeren en coördineren van Agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer, voeren we een heel aantal projecten uit. Doel van deze projecten is om een belangrijke bijdrage te leveren in kennis en kunde van natuurbeheer. Daar-
naast willen we een actieve rol spelen in de beeldvorming van burgers aangaande agrariërs in het algemeen en in de beeldvorming van weidevogelbeheer. Graag lichten onze 
medewerkers graag een aantal belangrijke projecten toe. 

5.1 Alle de Vries aan het woord over:
Gebiedsproces Aldeboarn / De Deelen

"Waar het kleidek dun is, 
of ontbreekt, daar is de bodemdaling 
door veenoxidatie door de jaren heen 

het grootst geweest"
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In samenwerking met het bedrijf Groeibalans zijn acht bedrijven in 2018 gestart 
met de pilot ‘Bodemvruchtbaarheid’. Op elk bedrijf zijn zowel een proef- als 
een schaduwperceel geselecteerd welke gedurende de projectperiode worden 
gemonitord. Binnen de eerste fase van de pilot bodemvruchtbaarheid (2018-
2020) is gestart met het onderzoeken naar het effect van het werken aan 
bodemvruchtbaarheid op bodembiologie, bodemchemie, bodemfysiologie en de 
waterhuishouding (bodemvocht). In deze tweede fase willen we hieraan vervolg 
geven en het onderzoek verder uitbreiden. 

In het project ligt de focus op het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en de 
vochthuishouding in relatie tot de veenweideopgaven. Parrallel hieraan is gekozen 
voor een integrale (kringloop)benadering vanuit het bedrijfssysteem, waarbij de 
bodem binnen de bedrijfskringloop centraal staat. Werken aan de bodem hangt samen 
met keuzes die de melkveehouder maakt op het gebied van bemesting en rantsoen. 
Boeren krijgen hierover jaarlijks advies, en veranderingen worden bijgehouden in het 
radardiagram binnen de bedrijfskringloop, zoals ook in de eerste fase is gedaan. Dit 
geeft boeren handvatten over het toekomstbestendig boeren in het veenweidegebied. 
Binnen het vervolg zal meer maatwerk op bedrijfsniveau worden geleverd. 

Het doel van de pilot is om te onderzoeken of door middel van het verbeteren van de 
bodemvruchtbaarheid de bodembiologie, -chemie en -fysiologie verbeterd kan worden 
en het bodemvochtgehalte kan worden verhoogd, als bijdrage aan de oplossing voor de 
veenweideproblematiek.

Na 4 jaar zijn er veranderingen in de bodem waar te nemen. Zo is de Ca/Mg verhouding 
hoger en is ook de bodemstructuur zichtbaar verbeterd. Uit de metingen aan 
bodemleven blijkt dat de rode wormen, met name de strooiselbewoners, positief 
reageren op de bodemverbeteringsproducten. Het aantal rode wormen liet een 
toename zien op het doelperceel. Daarnaast werd er een positieve relatie gevonden 
tussen het aantal rode wormen en het calciumgehalte en de pH-waarde.
 
In het najaar van 2021 zijn op de proefpercelen voor het vierde jaar op rij de 
bodemverbeteringsproducten uitgereden, bestaande uit 1 ton zeeschelpenkalk en 0,5 
ton zeemineralen. In april volgt er een bedrijfsbezoek waarbij voor alle bedrijven de 
bedrijfskringloop wordt doorgenomen op de onderdelen Koe en Bedrijf, Mest, Bodem 
en Gewas. De deelnemers krijgen hierbij advies over het verbeteren van de kringloop en 
de bodemvruchtbaarheid. 

Dit voorjaar zal er een aantal demo’s worden georganiseerd waarbij belangstellenden 
de percelen kunnen bekijken en worden bijgepraat over de resultaten tot nu toe. 

5.2 Anne Jansma aan het woord over: 
Pilot bodemvruchtbaarheid Aldeboarn / De Deelen

"In het project ligt de focus op het 
verbeteren van de 

bodemvruchtbaarheid en de 
vochthuishouding in relatie tot de 

veenweideopgaven."
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Begin 2020 is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. Een 
samenwerkingsband tussen de Friese Agrarische Collectieven en Landschapsbeheer 
Friesland. Het project is gericht op het herstel van het agrarische cultuurlandschap 
in de provincie waarbij gewerkt wordt aan het terugbrengen van waardevolle 
landschapsstructuren, de biodiversiteit en de identiteit van het landschap. 

Agrarische en historische erven
Eén van de eerste maatregelen is het herstel en versterken van agrarische en 
historische erven. De traditionele boerenerven en beplantingsvormen worden in het 
landschap teruggebracht, waarbij ook gekeken wordt naar het beter inpassen van 
de bebouwing. Opgaand groen op de erven is niet alleen zeer waardevol voor het 
behoud van allerlei kenmerkende plant- en diersoorten, het zorgt bovendien voor een 
aantrekkelijk landschap om in te recreëren en te wonen. Windsingels, laanbomen, 
fruitbomen, struiken en hagen en struweel op de boerenerven zijn voor veel soorten 
insecten en vogels een ideaal leefgebied. De ringmus, boerenzwaluw en kerkuil vinden 
hier beschutting en voedsel. Daarbij worden erven ook wel gezien als de ‘stepping-
stones’ voor soorten met een beperkte mobiliteit zoals bijvoorbeeld de egel, in een 
groter ecologisch netwerk. Zij gebruiken de erven om van gebied naar gebied te 
trekken. De erven vormen daarin de verbindende schakel. 

De werving van de erven voor deze campagne is inmiddels afgerond, er zijn diverse 
erven bezocht en aangedragen bij Landschapsbeheer op basis van een voorselectie.  
Er is met name gekeken naar de ligging binnen het juiste zoekgebied.  Een medewerker 
van Landschapsbeheer Fryslân en een landschapsarchitect hebben de erven bezocht en 
hier een plan voor opgesteld op basis van eerder genoemde criteria. De daadwerkelijke 
uitvoering zal begin 2022 plaats vinden.

Naast de maatregelen van erven wordt in de periode van 2020 tot en met 2022 ook 
gewerkt aan het herstellen van oude opvaarten, aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers en bevordering van vismigratie binnen polders door grotere duikers in dammen 
te plaatsen.  Bij een aantal veehouders zijn dammen en duikers geïnventariseerd ten 
behoeve van een goede vispassage. Landschapsbeheer  gaat in beeld brengen wat er 
daadwerkelijk binnen het beschikbare budget uitgevoerd kan worden. Hierbij speelt 
ingenieursbureau MUG een belangrijke rol met name op gebied van materialen en 
een correcte aanbesteding. Door prijsstijgingen en levertijden lopen deze trajecten 
momenteel wel wat vertraging op. We gaan er vanuit dat we begin 2022 de dammen en 
duikers daadwerkelijk kunnen gaan aanpassen. Ook ligt er nog een aanvraag voor de 
aanleg van een natuurlijke oever. Mocht er binnen een ander collectief nog budget over 
zijn dan kan ook deze aanvraag gehonoreerd worden en dan begin 2022 uitgevoerd 
worden. 

Vervolgens zijn we gestart  met de begroting van een nieuwe ronde HAC-F 21.  
Het daadwerkelijke werven hiervoor zal in de loop van 2022 beginnen.

"Het landschap is feitelijk 
het grootste en belangrijkste 

erfgoed van Friesland en daarom 
iets waarin we moeten blijven 

investeren." 

5.3 Gert Diever aan het woord over:
HAC-F-19 
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Deze groep bestaat uit de projectleider van Fryske Milieu Federatie, Bestuurslid van It 
Lege Midden, en medewerkers van Noardlike Fryske Wâlden en LTO Noord.
Doel van dit project is de verminderde CO2 emissie, als gevolg van maatregelen in het 
veenweide gebied, te verwaarden. Daarvoor kunnen bedrijven die hun CO2 uitstoot 
niet kunnen reduceren zogenaamde CO2 credits kopen.

Het doel van het eerste project was ervaring op te doen met dit nieuwe fenomeen door 
boeren, leveranciers en afnemers te benaderen. Dat is geslaagd via platform CO2 neutraal, 
er is een boer gevonden, die in een gebied het waterpeil omhoog heeft gebracht, en de 
berekende vermeden CO2 uitstoot heeft verkocht aan een belangstellende partij.
Inmiddels is ook een tweede en derde locatie in ontwikkeling, en er is belangstelling voor 
aankoop van certificaten door marktpartijen, met name lokale overheden. 

Een praktisch probleem is dat het niet op alle percelen mogelijk is het grondwater te verho-
gen, de buurman moet ook meewillen als je een klein perceel hebt, en de verwaarding gaat 
op basis van berekeningen. Er wordt niet CO2 gemeten , alleen het verschil in grondwater-
stand wordt gemeten.

Boert Bewust
Nadat we in 2019 voortvarend aan de slag zijn gegaan met het onderzoeken of het Boert 
Bewust- concept (verbinding tussen boer en samenleving) ook in het gebied van It Lege 
Midden meerwaarde kan bieden hebben we door tussenkomst van Corona nog weinig 
stappen kunnen maken.

Wel is er een aantal ideeën door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uitgewerkt.
Eind November 2021 hebben we een startbijeenkomst gehad met 30 geïnteresseerden, 
maar door het aangescherpte Corona beleid is er daarna weinig mogelijk geweest met 
betrekking tot het bedenken en organiseren van activiteiten. Deze startbijeenkomst werd 
geleid door René Schepers die onder de naam Wakker Boer actief is in het zoeken van ver-
binding tussen boer en burger. (www.wakkerboer.nl) 

De geïnteresseerden bestonden uit een breed spectrum van agrarische ondernemers uit 
het hart van Friesland, en ook een retailer en horeca ondernemer. Op de bijeenkomst is 

besloten dat we It Lege Midden Boert Bewust gaan vervangen door Fryslân Boert Bewust, 
waarmee we de provincie-breed kunnen uitrollen.

De bedoeling is door middel van het organiseren van verschillende activiteiten boer en bur-
ger dichter bij elkaar te brengen. Maar ook het bewust worden van de burger in het sluiten 
van de mineralenketen verdient de aandacht.

Door ons proactief op te stellen en de dialoog te zoeken in de vraagstukken die er 
liggen hopen we een positieve bijdrage te leveren aan de oplossing ervan.

Klei in Veen
Als Gebiedscoöperatie zijn we op meer terreinen actief dan alleen op het gebied van het 
weidevogelbeheer.

Bij de oprichting hebben we het Lage Midden van Friesland als bindende factor genomen, 
het gebied van Friesland waarvan het grootste deel uit de grondsoort veen bestaat.

Veen heeft andere eigenschappen dan zand en klei, en de achterliggende gedachte was dat 
er voor deze grondsoort een organisatie moest komen, vanwege afwijkende bemestings-
adviezen en bodemvruchtbaarheid in vergelijking van het zandgebied ten oosten, en het 
kleigebied ten noorden en westen van ons gebied.

Projecten als (de voorlopers van) Vruchtbare Kringloop richtten zich op Zand en Klei, ook al 
omdat er geen veensoort gelijk is.
Op het moment van oprichting, december 2014, wisten we nog niet van de grote rol die It 
Lege Midden in de veenweide discussie zou spelen.

Thema’s die specifiek op het bord van de veenweide gelegd worden zijn CO2-emissie, bo-
demdaling, maar ook thema’s die niet grondgebonden zijn, zoals bodemvruchtbaarheid en 
biodiversiteit zijn thema’s waar It Lege Midden zich mee bezighoudt.

5.4 Minne Holtrop aan het woord over:
Valuta voor Veen
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We zijn als Gebiedscoöperatie It Lege Midden actief in de volgende projecten: 
• Klankbordgroep Bodem Veenweide
•  Project groep Valuta voor Veen. in samenwerking met Noardlike Fryske Wâlden en Fryske 

Milieu Federatie
•  Klankbordgroep Kringloop landbouw van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In al deze projectgroepen richten we ons voornamelijk op wat er mogelijk is en hoe we 
pragmatisch kunnen omgaan met de veranderende omgeving zonder daarbij het Nuchtere 
Boeren Verstand uit het oog te verliezen.

Zo is er in het verleden het rapport “Duurzaam en innovatief boeren op het Friese veen” 
verschenen, waarin we de ins en de outs van verschillende maatregelen m.b.t. CO2-emissie 
bespreken en zijn we ons nu aan het oriënteren of we van de N-problematiek ook een ver-
dienmodel kunnen maken.

Provincie en Wetterskip Fryslân richten zich, in verband met de bodemdaling en CO2-emis-
sie van veenweide, volledig op slootwaterpeilverhoging, en gaan daarbij uit van een relatie 
tussen slootwater en grondwater en een relatie tussen grondwaterpeil en CO2-emissie en 
bodemdaling.
De relatie tussen slootwater en grondwater is niet in dezelfde mate als er op zand of klei is. 
Veen is een spons, die moeilijk water doorlaat. In de praktijk blijkt dan ook dat de relatie er 
niet is. 
Het is een natuurlijk proces dat de grondwaterspiegel in de winter door regenval omhoog 
gaat. Deze bolt als het ware op. In de zomer zakt de grondwaterspiegel uit waarbij deze in 
het midden van het perceel dieper wegzakt dan langs de sloten.  
Het slootwaterpeil heeft een invloed op de grondwaterspiegel op de eerste 8-10 meter 
vanuit de sloot. Naast verhoging van het slootwaterpeil is er dus meer nodig om het veen-
pakket ook in de zomer vochtig te houden. Een verbeterde bodemvruchtbaarheid kan zor-
gen dat de bodem meer als een spons reageert en regenwater in de zomer absorbeert, wat 
vervolgens langzaam doorsijpelt naar het grondwater. 

Gebiedscoöperatie It Lege Midden is op zoek naar mogelijkheden waarbij de CO2-emissie 
en bodemdaling verminderd kunnen worden maar waarbij wel op een volwaardige manier 
geboerd kan worden, met voldoende inkomen voor de boer. 

Daarom zijn we ook betroken bij het project Klei in veen. Metingen van het Louis Bolk 
instituut geven aan, dat wanneer je klei met veen vermengd, er een kleihumus complex 
ontstaat waardoor de organische stof minder oxideert. Een reductie tot 60% is gemeten, 
afhankelijk van het veen, en het lutumgehalte van de klei. Klei in veen is een nieuwe maat-

regel die veenafbraak, broeikasgasemissie en bodemdaling mogelijk kan beperken – onaf-
hankelijk van grondwaterstand. 
De klei is afkomstig van infrastructurele werken, en krijgt zo weer een nuttige bestemming 
door weer in de kringloop te worden opgenomen. Het inspoelen van klei in veengrond lijkt 
een effectieve maatregel te zijn om de afbraak van organische stof in veen af te remmen. 
Daarmee kunnen we emissies van CO2 en bodemdaling afremmen zonder te vernatten. Er 
is voldoende klei beschikbaar. Jaarlijks komt er in Nederland ongeveer 80 miljoen m3 klei 
en kleibagger vrij bij baggerwerkzaamheden, natuurontwikkelingsprojecten en bouwpro-
jecten. De helft daarvan krijgt nu geen nuttige bestemming terwijl deze een hoogwaardige 
bestemming zou kunnen hebben in het veenweidegebied.

Het proces in de grond neemt enige jaren in beslag, de klei moet door het actieve bodem-
leven door de bodem worden verdeeld. Een gezonde bodem wordt door het bodemleven 
elke 10 jaar op de kop gezet; vermengd.

Om de CO2-emissie en bodemdaling te verminderen en moderne agrarische bedrijfsvoe-
ring te kunnen blijven uitoefenen, zijn we als coöperatie erg positief over deze methode.

Inmiddels is dit project landelijk gekeurd als een kansrijke methode en worden er op ver-
schillende plaatsen in Nederland proefpercelen aangelegd waar de CO2-emissie gemeten 
gaat worden. Dit meten is belangrijk, omdat op dit moment heel veel maatregelen getrof-
fen worden op basis van berekeningen, niet op basis van daadwerkelijke metingen.

Op twee proefpercelen in Delfstrahuizen bij twee verschillende boeren is in juli 2020, febr 
2021 (tijdens de vorst) en in juli 2021 klei opgebracht afkomstig van het uitbaggeren van 
het Prinses Margriet-kanaal. De totale hoeveelheid klei die op dit perceel is aangebracht is 
gemiddeld 1 cm dik.

De verdeling van de klei met een meststrooier, een breedstrooier en een achterstrooier, 
was niet optimaal. De klei was erg vet, en moeilijk te verdelen. Er bleven dikke “Flatten” op 
de grond liggen. Vanaf zomer 2022 gaat er gemeten worden, en de verwachting is dat de 
uitkomsten in de praktijk overeenkomen met die van het lab.

Er zal het komende jaar meer onderzoek gedaan worden naar betere verspreidingsmetho-
den waarbij de verdeling kan worden geoptimaliseerd.



28

 

5



5.5 Regina Oenema aan het woord
over: Ganzenbeheer  
Het afgelopen jaar is de organisatie van het ganzenbeleid veranderd: Er is een stich-
ting opgericht die het ganzenbeleid in Friesland behartigt voor alle boeren binnen en 
buiten de foerageergebieden. “Stichting Ganzencollectief Fryslân”. Ieder collectief of 
werkgebied in Friesland heeft een vertegenwoordiger in deze stichting, voor ILM was 
dat Regina Oenema, en vanaf 2022 zal dat Johannes Dijkstra zijn. De stichting zit bij de 
Provincie aan tafel bij onder andere evaluaties van het ganzenbeleid. Daarnaast werkt 
de stichting samen met het KBF als het gaat om overleg met het PLCG, om op deze 
manier mee te kunnen praten over het ganzenbeleid van onze Provincie. 

Om te horen wat er allemaal speelt onder onze boeren, heeft 
ILM een werkgroep “Ganzen” opgericht, in deze werkgroep 

is ieder ANV/Rayon van ILM vertegenwoordigd: Reit-
ze Lieuwes, Henk Heida en Pieter Terwisscha van 

Scheltinga. Johannes Dijkstra is de voorzitter van 
deze werkgroep en hij kan op deze manier ook de 
nodige informatie delen met de vertegenwoordi-
gers van ieder Rayon/ANV van ILM. ILM hoopt op 
deze manier het ganzenbeleid dicht bij de boeren 
te houden en brengen. 

In 2022 komt de Provincie met een nieuw voorstel 
voor het ganzenbeleid voor de komende jaren. 

In 2021 is de Provincie daarom begonnen met de 
evaluatie van het Fryske Guozzen Oanpak. De provincie 

heeft opdracht gegeven voor diverse onderzoeken die ten 
grondslag liggen aan deze evaluatie. Op last van Bij12 voeren de 

volgende organisaties de onderzoeken uit: Sovon, en Altenburg en Wijbenga voor de eco-
logische toets, Boerema & van den Brink voor de juridische- en praktijkanalyse. Daarnaast 
loopt er nog een onderzoek naar de hergroei van het gras na ganzenschade, dit wordt 
weer uitgevoerd door Sovon, en Altenburg en Wijbenga, waarbij Bij12 de opdrachtgever 
is, in naam van de Provincie. Dit alles moet leiden tot een gedegen nieuw beleid “Guoz-
zen Oanpak Fryslan” van de Provincie. De Stichting Ganzencollectief Fryslân zal dit proces 
nauwlettend volgen en erover mee praten om de belangen van de boeren te behartigen. 
Vanuit ILM zal Johannes Dijkstra daar in mee praten en denken, in samenspraak met de 
werkgroep “Ganzen” van ILM. 

5.6 Jitze Peenstra aan het woord 
over: Project Ontwikkelen van natuur  
inclusieve bedrijfssystemen  
melkveehouderij 2030
De melkveehouderij wordt momenteel gecon-
fronteerd met vele maatschappelijke doe-
len en randvoorwaarden. Dat vergt van 
dit project een brede aanpak die er 
voor zorgt dat op meerdere doelen 
wordt ingespeeld. Regionale om-
standigheden en ondernemers-
visies spelen daarbij ook een 
belangrijke rol.

In het gebied van ons collec-
tief wordt in de periode 2021 
tot en met 2023 gewerkt aan 
het ontwikkelen van natuur 
inclusieve bedrijfssystemen voor 
de melkveehouderij. Dit gebeurt in 
samenwerking tussen groepen melk-
veehouders en melkveehouderij-onder-
zoekers van Wageningen UR. In 2021 zijn we als 
gezamenlijke collectieven op zoek gegaan naar vijf melk-
veehouders. Ons collectief wordt vertegenwoordigd door 5 
melkveehouders. 

Deze 5 melkveehouders verkennen allereerst toekomstbeelden voor de melkvee-
houderij in de regio gaan verkennen. Vervolgens worden bedrijfssystemen ontwor-
pen die aansluiten bij die toekomstbeelden. In 2021 namen ze actief deel aan zes 
bijeenkomsten.
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6.1 Website
Website https://itlegemidden.nl/

✔  IP-adres: 185.232.250.20 
✔ Doelgroep:  eigen leden  

(specifiek onder subgroep ‘voor 
leden’) en geïnteresseerden 

✔  Aantal bezoekers: 3723 

Communicatie5

Onze website heeft in 2021 3723 bezoekers getrok-
ken met een gemiddelde sessieduur van maar liefst 
01m:48s. We proberen een attractieve website neer te 
zetten die regelmatig geraadpleegd wordt. Niet alleen 
voor het vinden van gegevens voor leden maar ook 
door meer luchtigere informatie te plaatsen (zoals 
bijvoorbeeld een column). 

We hopen daar volgend jaar verder in door te groeien 
door het lanceren van een nieuwe site. Hiermee willen 
we de vindbaarheid van informatie voor eigen leden 
verder optimaliseren en de leesbaarheid en attractie-
waarde van de teksten verhogen voor de doelgroep 
‘geïnteresseerden’. 
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6.2 Social Media
Facebook

✔  Doelgroep: op dit moment leden en vogelliefhebbers 
✔  Aantal volgers: 161 

6.3 Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven

✔  Doelgroep: eigen leden en geïnteresseerden
✔  Aantal volgers: 366 

6.4 Kennisavonden
In 2021 hebben onze leden de volgende bijeenkomsten kunnen bij wonen. Door de  
Corona-beperkingen hebben we dit jaar zelf geen kennisavonden georganiseerd.

September 2021: 
Kennissessie:  Het project Versterkte Kennisverspreiding Erfafspoeling
Organisator:  Kollektievenberied Fryslân

12-14 oktober 2021 online: 
Congres:  Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 

(GLB) en de Bodem als Basis
Organisator:  Living Lab Fryslân 
Toelichting:  Living Lab Fryslân organiseerde met een aantal andere 

partijen een drietal demo’s rondom ecologisch slootscho-
nen (ook met Kollektivenberied Fryslân) en op 30 septem-
ber een Kenniscaroussel (met de Landbouw Adviespool) 
met 6 verschillende thematische kennissessies / work-
shops.

6 december 2021 online: 
informatie-bijeenkomst: Verwaarding van grasmelk.
Organisator:  Living Lab Fryslân 
Toelichting:    Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursa-

menstelling in de melk, hoe kun je hier als melkveehou-
der op sturen en hoe kun je deze economisch  
VERWAARDEN? 

8 december 2021 online:
 informatiebijeenkomst: Efficiënt omgaan met stikstof. 
Organisator:  Living Lab Fryslân
Toelichting:  Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog 

interessanter om efficiënt met STIKSTOF om te gaan. Wat 
zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder 
hebt?

6.1 Website

Gebiedscoöperatie It Lege Midden is te volgen via de website www.itlegemidden.nl en is 
steeds meer actief op Facebook. Op dit moment met 161 volgers. In 2021 hebben we de 
privépagina over gezet naar een bedrijfspagina zodat we gerichte volgers-acties kunnen 
voeren. Gevolg hiervan is wel dat we niet alle vrienden hebben kunnen verzilveren in 
volgers. Daardoor is de groep dit jaar slechts gestegen met 4. Er is een start gemaakt in 
2021 met het verhaal achter de coöperatie, medewerkers en boeren te vertellen. Dit zal 
in 2022 verder uitgewerkt worden en uitgebreid met volgers-acties om de volgersgroep 
te vergroten.  

Doelgroepen zijn naast de boeren en vogelliefhebbers ook alle inwoners van ons gebied. 
We willen tonen wat we doen voor de weidevogels specifiek en de leefomgeving in het 
algemeen. Op deze manier willen we positieve beeldvorming stimuleren ‘we zijn trots op 
de inspanningen van onze boeren’.

In 2021 zijn in totaal 7 nieuwsbrieven per mail verzonden aan onze leden en andere 
geïnteresseerden met informatie over de beheeractiviteiten en algemene nieuwsberich-
ten omtrent agrarisch natuurbeheer. Deze nieuwsbrieven vormen de directe verbinding 
tussen kantoor en leden en zijn daarom het belangrijkste communicatiekanaal richting 
de leden (naast de website). In 2021 waren er per nieuwsbrief 366 ontvangers. Waarvan 
220 de nieuwsbrief daadwerkelijk hebben geopend (60,1%) en 16,8% van de ontvangers 
door hebben gelinkt (clicks). Beide percentages willen we voor volgend jaar verhogen 
alsmede het aantal clicks per uniek adres.
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Vooruitblik7
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7 Vooruitblik door Jitze Peenstra
De eerste 6 jaar van het ANLB zitten erop. In 2014/2015 is It Lege Midden vanuit de 
Agrarische natuurverenigingen begonnen te bouwen aan het opzetten van een nieu-
we organisatie met als doel, uitvoering geven aan het agrarisch natuurbeheer. In die 
eerste 6 jaar is er veel gebeurd. De organisatie is gegroeid en voert naast het ANLB ook 
diverse projecten uit op het raakvlak van landbouw en natuur. De sector heeft veel 
op zich af zien komen. Er wordt bijvoorbeeld veel gesproken over een transitie naar 
natuur inclusieve landbouw. Zo veel dat 2022 een tussenjaar is geworden in de aanloop 
naar het nieuwe landbouwbeleid waarin het lijkt dat vergroening een grotere rol krijgt. 

En is helaas nog geen rust gekomen, integendeel. Er gaat ook in de toekomst veel op ons 
af komen. Vanaf 2023 worden er zelfs extra middelen overgeheveld naar het ANLB. Bo-
venop de huidige 80 miljoen, komt er nog 20 miljoen, en vanaf 2025 nog eens 20 miljoen. 
De komende periode (2023-2028) groeit het ANLB budget dus van 80 naar 120 miljoen per 
jaar. Dit geeft extra werk, maar ook kansen. Kansen omdat specifieke doelen binnen het 
klimaat- en water-vraagstukken worden toegevoegd aan het ANLB. Beheermaatregelen 
die aan deze doelen worden gekoppeld zijn niet soortafhankelijk zoals bij weidevogels, 
maar kunnen vaak veel breder en op veel meer plekken worden ingezet. 
 
Het is echter op dit moment nog een vraag en uitdaging hoe we het ANLB beheer kunnen 
invullen naast beleidsmatige wijzigingen zoals verplichte bemestingsvrije randen en de 
nieuwe eco-regelingen. 
Doublures moeten worden voorkomen omdat alleen bovenwettelijke maatregelen 
kunnen worden gefinancierd. Intensieve processen met veel vragen waar vast ook weer 
antwoorden op zullen komen. 

Voor It Lege Midden betekent dit een extra takenpakket. Hiervoor zal extra arbeid aange-
trokken moeten worden. De groei van de organisatie heeft er afgelopen jaren wel eens 
toe geleid dat de werkzaamheden in het veld deels zijn blijven liggen, terwijl het daar juist 
moet gebeuren. Daarom ben ik ook blij dat we afgelopen jaar ondersteuning hebben 
gekregen van Douwin op de financiën, Annet op de communicatie en Gert als nieuwe pro-
jectleider. Voor de invulling van de nieuwe werkzaamheden zullen we ook in gedachten 
houden dat we beter zichtbaar moeten blijven voor onze leden, en dat de communicatie-
lijnen kort blijven. We moeten vaker op het erf van onze deelnemers te vinden zijn, want 
daar moet het gebeuren. Daar worden nog altijd de beste ideeën ontwikkeld en oplossin-
gen bedacht, niet op afstand achter het bureau.  

Het komende jaar gaan we weer met verschillende projecten aan de slag.

Landbouw en natuurbeheer zijn altijd onderhevig aan meerdere variabelen die tegelijker-
tijd veranderen. Daarom is het altijd lastig om te zeggen dat een verandering het gevolg is 
van 1 variabele. Er zijn altijd meerdere variabelen in de natuur. 

Ik ben dan ook blij dat de pilot bodemvruchtbaarheid in het gebiedsproces Aldeboarn / de 
Deelen met 3 jaar is verlengd. Deze pilot is ontwikkeld vanuit de gedachte dat alleen wa-
terpeilverhoging niet het gewenste effect zal brengen op het afremmen van veenoxidatie. 
Het effect zal groter zijn wanneer de waterpeilen in dienst komen te staan van de bodem-
vruchtbaarheid. Het waterpeil is dan geen doel, maar een middel. Dit is mijns inziens geen 
laag waterpeil, maar ook zeker niet te hoog. De eerste resultaten zijn hoopgevend. 
 
In het weidevogelbeheer weten we dat de weidevogel behoefte heeft aan mozaïekbeheer. 
Deze samenhang van meerdere maatregelen is ook belangrijk voor alle andere soorten. 
Zo word er in de HAC-F projecten (herstel agrarisch cultuurlandschap – Fryslân) inrich-
tingsmaatregelen ontwikkeld zoals aanleg van natuurvriendelijke oevers, grotere duikers 
in dammen ten behoeve van de vismigratie en het opknappen van erfbeplanting. Alles ten 
behoeve van samenhang van beheermaatregelen.  

Ik hoop dan ook dat alle ontwikkelingen die de komende tijd op ons af komen uiteindelijk 
mogen leiden tot versterking van de natuurwaarden, maar ook tot duidelijkheid omtrent 
bedrijfsontwikkeling en rust met betrekking tot de landbouwsector. 

Samenhang tussen natuur, bedrijf, gezin en gezondheid: daar bouwen we samen aan, nu 
en in de toekomst!

Jitze Peenstra  

Coördinator Gebiedscoöperatie It Lege Midden 
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8 Samenwerking
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8 Samenwerking
Als Gebiedscoöperatie It Lege Midden kennen we tal van samenwerkingsvormen.  
Regionaal zijn we als collectief verbonden met het Kollektivenberied Fryslân. 

Op landelijk niveau werkt Gebiedscoöperatie It Lege Midden samen met alle Neder-
landse collectieven onder de vlag van BoerenNatuur, Naast het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer draagt Boerennatuur ook bij in kennisoverdracht en pilots voor meer 
kwaliteit van natuurinclusieve landbouw. 

Daarnaast werkt Gebiedscoöperatie It Lege Midden nauw samen met de verschillende 
vogelwachten wild-beheer-eenheden (WBE’s), jagersverenigingen en terrein-beheren-
de-organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea. 
Het monitoren van het beheer en het tellen van weidevogels doet Gebiedscoöperatie 
It Lege Midden in samenwerking met BFVW. Daarnaast is Landschapsbeheer Friesland 
een belangrijke partner voor ons geweest het afgelopen jaar en heeft RAVON voor ons 
gezorgd voor kennisoverdracht bij de Kennisbijeenkomst Natte Dooradering. 

Voor verschillende projecten maken we gebruik van de kennis van: Hogeschool Van 
Hall Larenstein en het Louis Bolk Instituut. We kunnen met trots concluderen dat de 
agrarische collectieven prima gevonden worden door allerlei belanghebbenden. Veel 
partijen zien de collectieven als een partner om plannen op het boerenerf te brengen. 
Het is de komende jaren dan ook een uitdaging om samen met belanghebbenden onze 
inspanning daar in te zetten waar behoefte aan is binnen ons werkgebied. Zo blijven we 
onze inzet en middelen investeren in de juiste projecten en partners en kunnen we snel 
en slagvaardig de vragen van buitenaf faciliteren en stroomlijnen naar onze leden. Het 
concept Fûgelweb waarin overheden en gebiedspartijen 2 of 3 keer per jaar met elkaar 
overleggen zou een middel kunnen zijn om de informatie meer te stroomlijnen. 

Gebiedscoöperatie It Lege Midden hecht veel waarde aan de samenwerking tussen en 
met de verschillende partijen. Want zoals onze voorzitter het voorwoord al beëindigde: 
Cijfers zijn getallen die pas waarde krijgen als ze de basis vormen voor een constructieve 
oplossing richting overheid, boer en consument. Dat kan alleen als er gezamenlijk opge-
trokken wordt. We kijken dan ook uit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

KBF bestaat uit de 7 collectieven van Fryslan en LTO-Noord: 
✔  Noardlike Fryske Wâlden 

✔  Agrarisch Collectief Waadrâne 

✔  Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels 

✔  Elan Zuidoost-Friesland 

✔  Coöperatieve vereniging Súdwestkust 

✔  Kollektyf Westergo 

✔  LTO-Noord 
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Vier doelsoorten: 
 

 

 grutto  kievit  scholekster tureluur 

Predatoren in 2021: 

Steenmarter:  
  55% minder nestpredatie in  

gebieden waar steenmarter 
gevangen is

Vos:  
  32 vossen geschoten m.b.v. 

lichtbak. In totaal 57 vossen 
geschoten

Bezoekadres: It Patroan 5 Akkrum | www.itlegemidden.nl | info@itlegemidden.nl
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Gebiedscoöperatie It Lege Midden in cijfers 2021
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Lopende projecten 2021:
 
•  Gebiedsproces ADD
• Pilot bodemvruchtbaarheid  
• HAC-F 
• Valuta voor Veen 
• Boert Bewust 
• Klei in Veen 
• Ganzenbeheer 
•  Ontwikkelen van natuur inclusieve 

bedrijfssystemen melkveehouderij 2030

Nestaantallen 2020-2021

22 ha 
plasdras

2200 ha  
legselbeheer

260 ha hoog 
waterpeil

535 ha 
kruidenrijk 

1575 ha  
kuikenland

Grutto territoriaal succes

BTS Grutto 2020 
 39%

BTS Grutto 2021 
 71%

Water: 

34,5 ha
in beheer

Natte 
Dooradering: 

141 ha
in beheer 


