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VOORWOORD 

"Natuur-inclusieve-landbouw heeft alleen 
kans van slagen als het gewaardeerd wordt 

door de burger"

Foto: Douwe Struiksma2
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Alle de Vries voorzitter
LS,
‘Grutsk’ presenteren wij u ons jaarverslag in een vernieuwde uitvoering. Grutsk omdat 
we met zoveel mensen de handen in één slaan voor onze weidevogels. We hadden dan 
ook een prachtige start van het seizoen met veel broedparen maar ondanks onze noeste 
arbeid was 2020 voor de weidevogels toch een teleurstellend seizoen. Na het muizen-
jaar 2019 werden we namelijk nog sterker geconfronteerd met verschillende grondpre-
datoren, zoals bunzing, de steenmarter en de wezel. We zullen het komende seizoen 
hier dan ook verdere stappen in moeten gaan zetten maar hebben daarbij zeker ook de 
hulp nodig van andere partijen en overheid. It Lege Midden heeft zich inmiddels stevig 
gepositioneerd. Via KBF, waar de 7 collectieven in verenigd zijn, werken we in de pro-
vincie samen en landelijk werken we samen met de 40 collectieven, onder de vlag van 
BoerenNatuur. Zo geven we kleur aan de stem richting de (landelijke) overheid.  

Als gebiedscoöperatie It Lege Midden hebben we altijd de intentie om oplossingsgericht 
te werken. Voorbeelden daarvan zijn: 
>    de uitvoering van robuustere weidevogelkerngebieden waar we dit jaar aan en 

komend jaar aan zullen werken
>   i nrichting predatieluwe zones  
>     inzet voor kruidenrijke gebieden voor kuikenoverleving

Voor wat betreft categorie water zijn we ook volop in ontwikkeling. De eerste pak-
ketten zijn afgesloten en het komende jaar volgt een behoorlijke uitbreiding.  
Dit alles in samenwerking met It Wetterskip. 
Het uitvoeringsprogramma Veenweide ligt ter inzage. Uitgangspunt hierin is altijd 
geweest dat we vanuit een gezonde vruchtbare bodem de oplossingen willen vin-
den om bodemdaling en Co2 emissie te reduceren. 
Naar de toekomst toe geldt dat natuur-inclusieve-landbouw alleen kans van slagen 
heeft als het gewaardeerd wordt door de burger. De consument bepaalt uiteinde-
lijk het succes van al onze inspanningen. Alleen op deze manier kunnen we toe-
komstperspectief aan onze boeren bieden! 
Mijn wens is dan ook dat u met deze woorden in uw achterhoofd dit jaarverslag 
leest. Cijfers zijn getallen die pas waarde krijgen als ze de basis vormen voor een 
constructieve oplossing richting overheid, boer en consument. 

Mei freonlike groetnis, 
Alle de Vries



Inhoudsopgave

Foto: Douwe Struiksma4
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1 Gebiedscoöperatie It Lege Midden
Agrarisch natuur en landschapsbeheer: het is een hele mond vol. Letterlijk en figuur-
lijk. 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 bestaat uit 212 agrariërs. De Coöperatie is in 
2015 gevormd door de agrarische natuurverenigingen Coöperatie ’t Bûtlân U.A., Vereni-
ging Natuurbeheer Tusken Skarren en Marren en Vereniging Weidevogelbeheer  
De Fjûrlannen (Tusken Boarn en Swette, en Tusken Tsjûkemaren Tsjonger). Maar deze 
2 zijn reeds opgegaan in respectievelijk it Bûtlân en Tusken Skarren en Marren. 

2015

2020

ANV 
Tusken 

Skarren en 
Marren

ANV
 It Bûtlân

It Lege
 Midden

Kollektyf 
Westergo

ELAN 
Zuidoost 
Friesland

Noardlike
Fryske Wâlden

Agrarisch 
Collectief 
Waadrâne

Agrarisch 
Natuur- 

vereniging
Wadden- 

vogels

De 
Coöperatieve 

vereniging 
Sûdwestskust 

(SWK)

> 212 Agrariers
> 4500 HA

ANV 
De Fjûrlannen

ANV 
Tusken Boarn 

en Swette

ANV 
Tusken 

Tsjûkemar en 
Tsjonger

1.1 Werkgebied ILM
In totaal wordt er op 4500 hectare agrarisch natuurbeheer uitgevoerd door de 212 
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. Meerdere Europese landen spraken af 
om de dieren in stand te houden. Daarom kan agrarisch natuurbeheer rekenen op 
subsidie vanuit Brussel. 

De Coöperatie It Lege Midden vraagt deze subsidiegelden aan en coördineert de 
verschillende leefgebieden waarvoor de subsidie (beschikkingen ANLB) is bestemd. It 
Lege Midden controleert dus de leden op het nakomen van de afspraken en betalen na 
afloop van het seizoen de subsidie 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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1 Gebiedscoöperatie
It Lege Midden
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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

Gebiedscoordinator
Rik Boon

Gebiedscoordinator
Herman Lenes

Projectleider
Anne Jansma

Gebiedscoordinator
Janny de Jong

Hjalmar Bijlsman, Chris de Jong  
& Meint Hofstra

Meint Hofstra Simon de WinterEwout Schröder

Vanaf 2021 Administratief medewerker
Douwin Akkerman (pt)

Vanaf 2021 Bureaumanager/Communicatiemedewerker
Annet Gillebaard (pt)

Algemeen Bestuur:

1.2 Organisatiestructuur
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1 Gebiedscoöperatie
It Lege Midden

"De gebiedscoordinatoren zijn de ogen en 
oren van het gebied en de leden!"
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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 be-
sproken.  

•  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 wildbe-
heereenheden. 

• De werkgroep komt maandelijks bijeen en wordt aangestuurd door de coördinator. 

•  In het veld zijn de nazorgers van de BVFW actief. Zij tellen de nesten en vogels en signa-
leren tijdig knelpunten op het gebied van beheer.  

•  Ook werkt ILM samen met jagers op het gebied van predatiebeheer. 
 
•  Een aparte schouwcommissie heeft de opdracht gekregen om een aantal beheer-

eenheden 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 betref-
fende schouwer met aanbevelingen komen. De schouw gaat uit van de warme benade-
ring 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
4680 ha.  
€ 1.827.000,-

Water
36 ha.
€ 54.000,-

Natte
dooradering
132 ha.
€  223.000,-
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2 Leefgebied Open grasland

Foto: Douwe Struiksma
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2.1 Open grasland
Voor het leefgebied Open grasland wordt door Gebiedscoöperatie It Lege Midden op 
4175 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 Mid-
den bestaat uit open landschappen met daarin vochtige graslanden en een netwerk van 
sloten en vaarten. Dit is een prachtig uitgangspunt voor weidevogels. Om de weidevo-
gels rust, ruimte en genoeg gezond voedsel te kunnen bieden zijn er 212 agrariërs actief 
in de vorm van 510 ha kruidenrijk, 21 ha plasdras, 1200 ha uitgesteld maaibeheer en 180 
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 (ex-
tensieve) 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. Gebiedscoöperatie It Lege Midden heeft 
in 2020 met een achterdeurpakket ‘extensieve beweiding’ gewerkt op percelen die al een 
paar jaar kruidenrijk grasland zijn. Daarbij is een vergoeding gehanteerd die bij krui-
denrijk grasland in de buurt ligt. De reden hiervoor is enerzijds dat de kwaliteit van het 

beheer omhoog gaat; en anderzijds is de vergoeding te rechtvaardigen omdat er na 15 
juni een aanzienelijk kwalitiatief slechter product geoogst kan worden. Het collectief wil 
hier de komende jaren op meer locaties mee aan de slag.

In 2020 is op één locatie geëxperimenteerd met pakket 41: ontwikkeling kruidenrijk 
grasland. Doel was om 1 of 2 jaar een verschralingsbeheer toe te passen om de kruiden-
rijkdom van het perceel te verbeteren. Hiervoor is de komende jaren extra kennis nodig 
om leden te helpen uit een ongewenst vegetatiestadium zoals witboldominantie te 
komen. Extra verschralen door vaker te maaien kan in korte tijd een kruidenrijkere
vegetatie opleveren welke meer insecten bevat voor de weidevogelkuikens en een hoge-
re voedingswaarde heeft voor het vee.

De kruidenrijke randen leverden ook in 2020 een aanzienlijke bijdrage aan de flora 
en fauna in- en rondom de sloot. Het zorgt voor een goed beheer van de betreffende 
watergangen. Dit draagt zeker bij aan de biodiversiteit in- en rondom de watergang. Ook 
draagt dit bij aan de waterkwaliteit aangezien er minder maairesten en/of meststoffen in 
het water terechtkomen door de randen.

  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

Het gemiddelde BTS (Bruto Territoriaal Succes)  
van de grutto in 2020 is 39%. (Dit geeft het percentage  

gruttoparen aan waarvan minimaal 1 kuiken  
vliegvlug is geworden). 

Nesten/
broedparen

Leefgebied Open grasland
✔  4680 ha in beheer
✔  535 ha kruidenrijk 
✔  1450 ha kuikenland
✔  200 ha hoog waterpijl
✔  22 ha plasdras
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2 Leefgebied Open grasland
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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 2020 is opgevallen. Wat waren de hoogte-
punten, dieptepunten en wat is hen het meeste bij gebleven? 

Over dit laatste punt kunnen Herman, Janny en Rik kort zijn. Het dieptepunt van 2020 
was absoluut de predatie. Mede door de muizenpiek in 2019 waren er veel grondpre-
datoren zoalsals de wezel, hermelijn, bunzing en de steenmarter. Dit heeft erin geresul-
teerd dat 2020 een slecht jaar was voor de weidevogel.

Toch zijn er ook hoogtepunten voor dit jaar te vermelden. 

Herman: We zien kievitten naar gebieden gaan waar nooit aan weidevogelbeheer 
is gedaan. Via last- minute- beheer hebben we deze broedparen met succes kunnen 
beschermen.

Rik, Janny en Herman: Verder is door het aanleggen van o.a. plasdrasgrep-
pels de voorwaarden voor het groot brengen van de jongen zo goed mogelijk neergezet 
en je zag dat er meerdere soorten de kievit opvolgden want ook nesten van de grutto en 
de scholekster werden volop gesignaleerd.

Janny: In de cijfers komen onze inspanningen nog niet tot uiting maar we verwachten 
dat er vanaf volgend seizoen een behoorlijke verbetering zichtbaar zal zijn want de be-
heersactiviteiten zijn goed in de verschillende deelgebieden. Dit komt door de zeer goe-
de communicatie tussen deelnemers, nazorgers, mozaïekregisseurs en vogelwachten.

Janny: Een deel van mijn gebied waar 20 jaar geleden het weidevogelbeheer is 
begonnen, met 100 broedparen per 100 ha is door predatie verloren gegaan. Vogels 
komen niet meer in dit prachtige gebied nadat nesten meerdere jaargangen zijn gepre-
deerd. Zij kiezen inmiddels andere broedplekken.

Rik: Het BTS is ook in mijn gebied in gedeeltes erg goed. We zijn in die gebieden erg 

2.3 In gesprek met de gebiedscoordinatoren  
over het verhaal achter de cijfers

tevreden over de broedparen van de kievit, de scholekster (+ 20%) en de grutto. Ech-
ter door predatie van met name de wezel en de hermelijn (kleine marterachtigen) zijn 
ook daarin veel jongen verloren gegaan. Maar het geeft wel aan dat we wat het beheer 
betreft op de goede weg zitten! We proberen de gebieden verder te optimaliseren voor 
de weidevogels. In elk mozaïek is hoog water, het aanleggen van (greppel-)plasdras en 
beweiding een belangrijk instrument om dit voor elkaar te krijgen. Hier zetten we ook de 
komende jaren dus zeker nog meer op in.
De toename van de kievitsnesten is in bijna alle mozaïeken waarneembaar. Waar dit pre-
cies aan ligt is ons niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat door de hoge predatiever-
liezen, er veel vervolglegsels zijn geweest. Hierdoor is het aantal gevonden kievitsnesten 
fors hoger in vergelijking met een jaar met lage predatieverliezen. Het is dus echter maar 
de vraag of het aantal broedpaar van de kievit daadwerkelijk hoger was.
Wij hebben wel het idee dat soorten als veldleeuwerik, graspieper en slobeend profite-
ren van het beheer, aldus de drie gebiedscoördinatoren. In 2020 zijn er door vrijwilligers 
meer veldleeuweriken gezien. De slobeend profiteert met name van gebieden met plas-
dras en hoog waterpeil in combinatie met een robuuste kern uitgestelde maaidatum.

2.3 Predatie
 
In 2020 zijn er binnen gebiedscoöperatie It Lege Midden 65 vossen afgeschoten. Er is 
geen zicht op de aantallen geschoten kraaien en wilde katten binnen ons werkgebied. 
In de Soarremoarre polder tussen Akkrum en Aldeboarn, en de Fjûrlannen tussen 
Aldeboarn en de Deelen zijn, op basis van ontheffing van de provincie, steenmarters 
gevangen en gedood in 2020. Vijventwintig steenmarters in de Soarremoarrepolder en 
veertien steenmarters in de Fjûrlannen.  
In de Soarremoarrepolder heeft het effect van het vangen van de steenmarter zich 
minder goed vertaald in vergelijking met 2019. Reden hiervan is de, door Rik Boon al 
beschreven, muizenpiek in 2019. Door deze muizenpiek is de populatie van de kleine 
marterachtigen explosief gestegen in 2019.  

>  In 2019 was het percentage van de gevolgde nesten die door predatie verloren zijn 
gegaan 26% en in 2020 47%.  

>  In de Fjûrlannen steeg het uitkomstpercentage van 31% in 2019 naar 86% in 2020 
>  In beide gebieden kreeg ongeveer de helft van de grutto broedparen minimaal één 

kuiken vliegvlug.  

Voor het instandhouden van de populatie is het echter nodig dat 65% van de ouderpa-
ren één kuiken vliegvlug krijgen.
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3/4 Leefgebied Water/ 
Leefgebied Natte 
Dooradering

Foto: Douwe Struiksma
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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 water- 
kwaliteit, 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 meer-
waarde 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 te 
weten:

✔  waterkwaliteit 
✔  water bergen  
✔  watervasthoudend vermogen

In 2019 is het beheer binnen It Lege Midden uitgebreid met leefgebied Water.  
Op dit moment houden we ons alleen bezig met de beheerfunctie ‘waterkwaliteit’.  
Hierin zijn 21 deelnemers actief geweest. Ze hebben bemestingsvrije zones bij de sloten 
toegepast in combinatie met uitgesteld maaibeheer ten behoeve van de biodiversiteit.  
In 2020 is dit gecontinueerd. Hierin wordt volop samengewerkt met Wetterskip Fryslân. 

Leefgebied Water
✔  Binnen Leefgebied Water zijn 21 boeren actief 
 op 36 ha beheersland
✔  72 km randenbeheer

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 ecologisch slootschonen 
altijd een deel van de planten te laten staan maar ook door in mozaïekvorm te bagge-
ren. 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 overle-
ven.  

In 2020 is er geen beheermonitoring uitgevoerd. Deze is in 2019 uitgevoerd door 
RAVON. Hieruit kwam naar voren dat op basis van de uitgevoerde analyses de verschil-
len in de aanwezigheid van vissen en amfibieën tussen ANLb sloten en referentieslo-
ten 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 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.  

Leefgebied Natte Dooradering
✔  Binnen Natte Dooradering zijn 42 deelnemers
✔  166 km bemestingsvrije zone
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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 een bijdrage te leveren. 
Met de uitbreiding van de landelijke opgave om CO2 te reduceren in veengebieden, 
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. 

Op dit moment vinden er verkenningen plaats wat de effecten van peilverhoging zijn op 
het gebied van landbouw, water, ecologie, cultuurhistorie en omgeving. Deze bouwste-
nen moeten leiden tot een concept-gebiedsplan. Na overleg met alle betrokken partijen 
wordt een definitief gebiedsplan opgesteld. Een belangrijk aspect in het plan is  het toe-
komstperspectief voor de landbouw. Naast aanpassingen in de gangbare bedrijfsvoering 
zullen in gebieden met ernstige vernatting mogelijk enkele bedrijven uitgekocht moe-
ten worden. Het spreekt voor zich dat er flankerend beleid komt voor bedrijven die te 
maken krijgen met inkomens- of vermogensdalingen door vernatting. Een gebiedsplan is 
pas compleet als de ontstane kosten met voldoende financiering gedekt zijn. Het streven 
is om in 2021 een concept gebiedsplan te presenteren voor het gebied ADD. 

De status van ontwikkelgebied betekent ook dat ILM financieel niet meer direct be-
trokken is bij het project ADD. Voor de aansturing van het project wordt binnenkort de 
gebiedscommissie geïnstalleerd. De uitwerking van de vraagstukken wordt gedaan door 
het coördinatieteam, met daarbij de verschillende themagroepen. In de gebiedscommis-
sie en het coördinatieteam zijn diverse agrariërs actief als vertegenwoordigers van de 
agrarische sector. Wel heeft ILM een aanvraag gedaan om in ADD een GLB-pilot te doen. 
In de pilot wordt onderzocht op welke wijze flexibel peilbeheer (HAKLAM, Hoog Als het 
Kan en Laag Als het Moet) kan worden toegepast zonder veel negatieve gevolgen voor 
de bedrijfsvoering. Het financiële risico van deze pilot wordt gedragen door het project 
ADD. 

In 2020 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, maken we deel uit van een aantal belangrijke projecten. We hopen door deze projecten bij te dragen aan de kennis en kunde van natuurbeheer. Ook wil-
len we een actieve rol spelen in de beeldvorming van burgers aangaande agrariërs in het algemeen en bij de beeldvorming aangaande weidevogelbeheer. Graag laten wij een 
aantal medewerkers van Gebiedscoöperatie It Lege Midden aan het woord om verschillende projecten toe te lichten.

5.1 Foppe Hemminga (bestuurslid t/m 2020) aan het woord over 
Veenweidegebied Aldeboarn / de Deelen (ADD) en het project

"Waar het kleidek dun is, of  
ontbreekt, daar is de bodemdaling 

door veenoxidatie door de jaren heen 
het grootst geweest!"
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5.2 Anne Jansma aan het woord over 
Bodemvruchtbaarheid
Het verbeteren van de bodemkwaliteit past helemaal in het streven naar een meer 
natuurinclusieve landbouw. Een goed functionerende bodem verbetert de kwantiteit 
en kwaliteit van de grasopbrengst – een belangrijk aspect voor de boer. Het bevor-
dert daarnaast het bodemleven en daarmee de biodiversiteit en maakt het mogelijk 
om minder kunstmest te gebruiken. Reden genoeg om serieus aandacht aan dit 
thema te besteden.  

Het was echter de volgende stelling waardoor deze pilot uitstekend past in een project 
dat zich concentreert op de veenweideopgave: een betere mineralenbalans zorgt voor 
een betere en diepere doorworteling en een betere bodemstructuur. Hierdoor wordt 
het bodemvocht beter vastgehouden en dat draagt bij aan het verminderen van de 
veenoxidatie. Anne Jansma “Binnen de pilot werken we met een doel en referentieper-
ceel. Op het doelperceel worden bodem verbeterende maatregelen toegepast om o.a. 
mineralenbalans en biologie te herstellen. Uit de nulmeting blijkt dat er een onbalans is 
in het CEC en dat er een aanvulling aan sporenelementen nodig is. De verhouding tus-
sen Calcium en Magnesium en het terugbrengen van het aandeel Kali in de kringloop is 
een eerste doel in het herstellen van de bodemvruchtbaarheid. Door de chemie op orde 
te brengen en de biologie te stimuleren herstellen we de bodemvruchtbaarheid.” 

Aanpak van de pilot bodemvruchtbaarheid 2018-2020 en eerste resultaten 
De proefopzet bestaat uit een doel- en referentieperceel. Op het doelperceel wordt 
gewerkt aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Op het referentieperceel 
wordt het reguliere beheer op het bedrijf gecontinueerd. In 2018, 2019 en 2020 zijn op 
het doelperceel eierschalenkalk, zeemineralen en bokashi/vaste mest opgebracht om de 
bodemvruchtbaarheid te verhogen. 

Monitoring
De (bodem)biodiversiteit wordt gemeten via de botanische samenstelling, telling van 
wormen, telling van insecten via plakvallen en meten van de biologische activiteit van de 
theezakjesmethode waarbij de afbraaksnelheid wordt gemeten. 

Voederwaarde: In 2020 is gedurende elke maai- en weidesnede de opbrengst en voe-
derwaarde van het doel- en referentieperceel bepaald. De voederwaarde is bepaald 
door middel van het uitvoeren van plantsapmetingen. Doel hiervan is om inzichtelijk te 
krijgen wat de effecten zijn op gewasopbrengst en gewaskwaliteit.

Grondwater en bodemvocht: Via peilbuizen wordt het grondwater gemeten en gemoni-
tord. Via sensors in de peilbuizen wordt ook het bodemvocht continu gemeten.

"Een betere mineralenbalans zorgt 
voor een betere en diepere  
doorworteling en een betere  

bodemstructuur!"
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5.3 Jitze Peenstra aan het woord 
over HAC-F  
Begin vorig jaar is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. 
Een samenwerkingsband tussen de Friese Agrarische Collectieven en Landschapsbe-
heer Friesland. Het project is gericht op het herstel van het agrarische cultuurland-
schap in de provincie waarbij gewerkt wordt aan het terugbrengen van waardevolle 
landschapsstructuren, de biodiversiteit en de identiteit van het landschap.

Agrarische en historische erven 
Een 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 land-
schap 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. 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 be-
vordering van vismigratie binnen 
polders door grotere duikers in 
dammen te plaatsen.

5.4 Titia Bosma aan 
het woord over 
Boert Bewust
“Boert Bewust is een landelijk gedragen 
concept en werkt aan echte verbinding tussen 
boeren/tuinder en de samenleving. We willen 
hiermee ondernemers in de land- en tuin-
bouw stimuleren om in verbinding te staan met 
hun omgeving. Iets wat, zeker in deze tijd waarbij 
iedereen een mening over de boeren lijkt te hebben, 
een mooie manier kan zijn om ons eigen verhaal te vertellen 
en zo burgers bij de agrarische sector te betrekken. Alle boeren en tuinders kunnen 
meedoen; van veehouders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch.  

Boert Bewust is een initiatief om boer en samenleving met elkaar in verbinding te bren-
gen in eigen streek. Toekomstige deelnemers onderscheiden zich door extra aandacht 
te hebben voor uitstraling van het bedrijf, zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de 
gezondheid van dieren en aan de relatie met de maatschappij. 

Op dit moment onderzoeken Titia Bosma, Minne Holtrop en Harmen van der Bij samen 
met Juul Smeets, projectleider LTO Noord of dit een optie kan zijn voor It Lege Midden. 
Hiervoor diverse lijnen zijn al uitgezet, onder andere richting provincie en Van Hall  
Larenstein, waardoor het plan al concretere vormen krijgt qua inhoud en financiering.
Voor verdere ontwikkeling zijn voldoende zekerheden nodig.

"In deze tijd waarbij iedereen een 
mening over de boeren lijkt te hebben, 

is dit een mooie manier om ons eigen 
verhaal te vertellen!"
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Binnen ons collectief is het project ‘vogels en voorspoed’ in het voorjaar bij twee leden 
en twee deelnemers, die grenzen aan de bestaande deelgebieden, opgestart. In februari 
2019 is er een start gemaakt bij de verschillende deelnemers met individuele gesprek-
ken rond de keukentafel, dit met toelichting van een weidecoach en projectleider.  

Op basis van deze bijeenkomsten en kennis vanuit Het Lois Bolk Instituut Wageningen is 
een rapportage gemaakt. 

De meest efficiënte manier (voor boer en weidevogels) om te beweiden en te maaien is 
hierin beschreven. Afspraken zijn vastgelegd voor het bijhouden van een graslandkalen-
der door de deelnemers en het doen van meerdere alarmtellingen door de nazorgers. 
Dit alles in samenwerking met de gebiedscoördinator.  

Ook hebben de nazorgers plakvallen bijgehouden ten behoeve van de insecten bij 
beweide percelen, hiermee zijn we in staat om de resultaten en tellingen achteraf te 
beoordelen op de juiste vorm van beweiding versus de weidevogels. 

In het voorjaar van 2020 gingen we verder met dezelfde deelnemers en dezelfde maat-
regelen vanuit de rapportage. Daarnaast werd ook vanuit het collectief meer vernatting 
gestimuleerd. Het totaalpakket van maatregelen (Een aantal hoge waterpeilen, greppel-
plasdrassen, meer extensief beweiden en vooral meer zorg) heeft bijgedragen aan meer 
verschil in graslengte groei en mozaïekbeheer.  

Door tussenkomst van de Covid-19-perikelen zijn de uitkomsten van het totale beeld 
nog niet volledig inzichtelijk maar vanuit het veld zijn de reacties zeer positief.  

5.5 Janny de Jong aan het woord over: 
Project Vogels en voorspoed 

"Het totaalpakket van  
maatregelen  heeft bijgedragen 
aan meer verschil in graslengte 

groei en mozaiekbeheer!"
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Als Gebiedscoöperatie zijn we op meer terreinen actief dan alleen weidevogelbeheer. 

Een groot deel van ons werkgebied bestaat uit het veenweidegebied. Veen heeft andere 
eigenschappen dan zand en klei, en de achterliggende gedachte was dat er voor deze 
grondsoort een andere benadering moet komen, vanwege afwijkende bemestingsadvie-
zen en een andere benadering van bodemvruchtbaarheid.  

Thema’s die specifiek op het bord van ‘de Klankbordgroep Bodem Veenweide’ gelegd 
worden zijn CO2-emissie, bodemdaling, maar ook thema’s die niet persé grond gebon-
den zijn, zoals bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Dit zijn ook thema’s waar It Lege 
Midden zich mee bezighoudt. 

Bestuursleden hebben o.a. zitting in de projecten:
 
> Klankbordgroep Bodem Veenweide  
>  Projectgroep Valuta voor Veen (in samenwerking met LTO, Noardlike Fryske Wâlden en 

Fryske Milieu Federatie) 

In al deze groepen richten we ons voornamelijk op wat er mogelijk is, en hoe we prag-
matisch kunnen omgaan met de veranderende omgeving zonder daarbij het Nuchtere 
Boerenverstand uit het oog te verliezen. 

Zo is er in het verleden het rapport “Duurzaam en innovatief boeren op het Friese veen” 
van onze hand 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 pro-
blematiek ook een verdienmodel kunnen maken. 

5.6 Minne Holtrop aan het woord over:
• Klankbordgroep Bodem Veenweide  
• Projectgroep Valuta voor Veen  

"In al deze groepen richten we ons 
voornamelijk op wat er mogelijk is, en 
hoe we pragmatisch kunnen omgaan 

met de veranderende omgeving 
zonder daarbij het   

Nuchtere Boerenverstand uit het 
oog te verliezen!"
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5.7 Project Klei in Veen 
Volgens It Lege Midden is het te kort door de bocht dat verhoging van het slootwater-
peil de gewenste CO2 reductie en bodemdaling zal bewerkstelligen.

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 dat in de zomer-
maanden het slootwater hooguit 6 tot 8 meter het veld indringt.

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

Daarom zijn we ook betrokken bij het project klei in veen.  

Klei in veen is een maatregel die veenafbraak, broeikasgasemissie en bodemdaling kan 
beperken – onafhankelijk van grondwaterstand.  

Metingen van het Louis Bolk instituut geven aan, dat wanneer je klei met veen ver-
mengd, er een kleihumus complex ontstaat waardoor de organische stof minder oxi-
deert.  Een reductie tot 60% is gemeten, afhankelijk van het veen, en het lutumgehalte 
van de klei. 

Deze klei is afkomstig van infrastructurele werken, en krijgt zo weer een nuttige bestem-
ming 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 de grond te vernatten.  

De klei moet door het actieve bodemleven door de bodem worden verdeeld. Een gezon-
de bodem wordt door het bodemleven elke 10 jaar op de kop gezet, vermengd. 

Omdat we dit als een kansrijke methode zien, om de CO2-emissie en bodemdaling te 
verminderen, en moderne agrarische bedrijfsvoering te kunnen blijven uitoefenen, 
staan we als ILM erg positief t.o.v. dit project, en zijn er twee bedrijven binnen ons werk-
gebied die aan de pilot meedoen. 

5.8 Project Valuta voor Veen  
In 2018 is er de projectgroep Valuta voor Veen opgericht. 

Deze groep bestaat uit de projectleider van Fryske Milieufederatie, Bestuurslid van Ge-
biedscoöperatie 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 
veenweidegebied te verwaarden. Daarvoor kunnen bedrijven die hun CO2-uitstoot niet 
kunnen reduceren de 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. Het project zou geslaagd zijn als er 
tenminste één transactie plaats zou hebben gevonden. Deze transactie heeft plaats 
gevonden tussen een producent van plastic en een boer in Oldeboorn. Daarmee is het 
eerste project afgesloten. 

Inmiddels is Valuta voor veen 2.0 opgestart, en proberen we op deze manier voor die 
boeren die op deze manier een verdienmodel van, vooralsnog alleen waterpeil verho-
ging, willen maken te faciliteren. Het platform waarop deze transacties plaatsvinden is 
de Stichting Nationale Koolstofmarkt. 

Als andere methoden van verminderen van CO2-uitstoot ook door de SNK worden goedge-
keurd kan dat op termijn ook een mogelijkheid zijn de vermeden uitstoot te verwaarden.

"It Lege Midden is op zoek naar  
mogelijkheden waarbij de  

CO2-emissie en bodemdaling  
verminderd kan worden, en waarbij 

toch op een volwaardige manier  
geboerd kan worden!"
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Gebiedscoöperatie It Lege Midden is te volgen via de website www.itlegemidden.nl en 
steeds meer actief op Facebook. Op dit moment met 157 volgers. Voor volgend jaar heb-
ben we de doelstelling uitgesproken om deze volgersgroep uit te breiden. 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 inspan-
ningen van onze boeren’. 

6.1 Social Media
Facebook

✔  Doelgroep: op dit moment leden en vogelliefhebbers 
✔  Aantal volgers: 157 

In 2020 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 2020 waren er per nieuwsbrief 362 ontvangers. Waarvan 
161 de nieuwsbrief daadwerkelijk hebben geopend (44,5%) en 21,7% van de bezoekers 
door hebben gelinkt (clicks). Dit percentage willen we voor volgend jaar verhogen alsme-
de het aantal clicks per uniek adres.  

6.2 Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven

✔  Doelgroep: eigen leden en geïnteresseerden
✔  Aantal volgers: 367 

Onze website heeft in 2020 3600 bezoekers getrokken met een gemiddelde leesduur 
van maar liefst 02m:41s. We proberen een attractieve website neer te zetten die regel-
matig 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 daarin volgend jaar verder door te groeien door de vindbaarheid van informatie 
voor eigen leden te optimaliseren en de leesbaarheid en attractiewaarde van de teksten 
te verhogen voor de doelgroep ‘geïnteresseerden’.  

Opvallend aan de rapportages van 2020 is dat 30,5% van de bezoekers een organische 
zoekopdracht heeft gedaan. Dat houdt dus in dat de naamsbekendheid van Gebieds-
Coöperatie It Lege Midden groeit en er behoefte is aan informatie. Uitdaging voor de 
komende jaren zal zijn om deze informatiebehoefte op de juiste manier in te vullen. 

6.4 Kennisavonden
In 2020 zijn er voor de deelnemende boeren twee informatieavonden georganiseerd. 
Een informatieavond in Joure en een avond in Aldeboarn. Doel voor deze informatie-
avond was kennisuitwisseling over het beheer van de natte dooradering. 

6.3 Website
Website  https://itlegemidden.nl/

✔  IP-adres: 185.232.250.20 
✔  Doelgroep:  eigen leden (specifiek onder subgroep ‘voor leden’)  

en geïnteresseerden 
✔  Aantal bezoekers: 3600 
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7 Vooruitblik
Wat is er hard gewerkt het afgelopen jaar aan natuur en landschap door onze Coöpe-
ratie. Voor het komende jaar gaan we met dezelfde tomeloze inzet door.  

>  Deelname aan ANLB beheer is vrijwillig. In het verleden is afgesproken dat hierdoor  
geen schaduwwerking op zou optreden. We zullen er voor pleiten dat deze afspraak 
ook in de toekomst gewaardborgd blijft.

>  We proberen via een ANLB pilot meer flexibiliteit te krijgen in de weidevogelpakketten 
zodat ze beter bij de praktijk aan kunnen sluiten.  

 
>  Daarnaast zetten we vol in op de ontwikkeling van kruidenrijk grasland. We willen hier-

mee voorkomen dat het grasland in een witbolstadium (fase 2) blijft hangen.  

>  Voor wat betreft het leefgebied Water willen we ons het komende jaar richten op de 
opschaling van bemestingsvrije randen ter bevordering van de waterkwaliteit.  

 
>  Ook leveren we de komende jaren met veel gedrevenheid onze bijdrage in de zoek-

tocht naar het verder doorontwikkelen van bodemvruchtbaarheid door ook meer 
aandacht te besteden aan het voer, en mestspoor in de kringloop: verdere uitvoering 
veenweide (uitgangspunt vruchtbare bodem) stikstof; -technische innovatie. 

 
>  We zetten vol in op het Veenweide-pilot waarin onderzocht wordt hoe met principe 

HAKLAM (hoog als het kan, laag als het moet) doelstelling m.b.t. klimaat, bodem,  
biodiversiteit en rendabele bedrijfsvoering worden gehaald.  

>  We organiseren kennisbijeenkomsten op het gebied van natuurinclusieve landbouw. 
Bodem, water, klimaat, biodiversiteit etc.  

>  We ondersteunen boeren in de zoektocht naar natuurinclusieve landbouw via het 
project Backcasting natuurinclusieve melkveehouderij 2030.

 
>  Naast rust, willen we meer inzetten op (extensieve)beweiding en vernatting in weide-

vogelmozaieken. Het blijft belangrijk om beheer jaarlijks te verbeteren.  

Ook willen we Inzetten op predatieluwe gebieden. Liefst door middel van beroepsmatige 
schadebestrijders. Het verbeteren van de leefgebieden moet hand in hand gaan met in-
tensievering van het predatiebeheer.  Zelfs de best beheerde gebieden worden momen-
teel leeggehaald door predatoren. Dit is zeer frustrerend voor alle inzet van vrijwilligers, 
onze agrariërs, de Coöperatie in het geheel maar ook van de subsidie-gelden. Er worden 
miljoenen gestoken in maatregelen ter behoud van natuur en weidevogels. Maar de 
kuikens die dit heeft opgeleverd dankzij deze tomeloze inzet en inzet van geld wordt 
verslonden door de predatoren.

Onze inzet zal het komende jaar zeer zeker gericht zijn op de bewustwording  van alle 
betrokken partijen. Het zou zonde zijn als we in de nabije toekomst, t.a.v. het verbete-
ren van de leefgebieden moeten conluderen:  De operatie is geslaagd, maar de patiënt is 
overleden.

Jitze Peenstra  

Coördinator gebiedscoöperatie It Lege Midden 

 

"Deze tomeloze inzet  
van engergie en geld leveren  
de zo gewenste kuikens op, 

 die vervolgens verslonden worden 
door de predatoren!"



34

8 Samenwerking 



35

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

Deze bestaat uit de 7 collectieven van Fryslân en LTO-Noord: 
> Noardlike Fryske Wâlden 
> Agrarisch Collectief Waadrâne 
> Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels 
> Elan Zuidoost-Friesland 
> Coöperatieve vereniging Súdwestkust 
> Kollektyf Westergo 
> LTO-Noord 

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 Kennisbij-
eenkomst 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 wor-
den 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 faci-
literen 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. 
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