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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) over het jaar 2020. Na  de opstartfase in 2018 

en 2019 hebben we dit jaar succesvol samengewerkt voor het verkrijgen van middelen om onze doelen te verwezenlijken. 

De eerste grote publieksactie ‘Vierkant achter de weidevogel’ was een doorslaand succes. Bijna 3.000 sympathisanten 

adopteerden één of meerdere m2 weidegrond. Het gestelde doel van 32.000 m2 werd halverwege het jaar al bereikt. 

Alle deelnemers zijn per e-mail bedankt voor hun adoptie. Ook plaatste ANF in samenwerking met haar mediapartner 

NDC-mediagroep een BEDANKT-advertentie inclusief film in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Dagblad van het 

Noorden en alle weekbladen van de NDC. Aan de betreffende actie verleenden meerdere pommeranten (ambassadeurs) 

hun medewerking. Met de opbrengst van deze actie en verkregen subsidies werd de nieuwe plasdras-situatie ingericht 

en werden vier vogelkijkhutten, gecamoufleerde toegangswegen en een informatiecentrum gerealiseerd. Bovendien 

werd het betreffende perceel van 3,2 hectare aangekocht.  

Kort hierop werd een tweede publieksactie gelanceerd. De campagne ‘Bouwen aan Gruttoland’ werd opgestart. In ver-

schillende fases werd ons doel gepresenteerd. We zijn gestart met de communicatie over onze droom, vervolgens is er 

gecommuniceerd over hoe we onze droom willen realiseren (projectplan) om tot slot het publiek om steun te vragen 

(hulpvraag). Onze droom, inclusief het ambitieuze plan, is vertaald naar de slogan ‘Gruttoland, it bêste Skriezelân fan 

d’ierde’. Kruidenrijk grasland, hernieuwde greppelstructuren en de aankoop van 6 hectare grasland behelzen het plan.  

Met bovenstaande acties is het fundament dat in de opstartfase (2018/2019) is gebouwd, stevig uitgebreid met de vor-

ming van het ‘hart’ van Gruttoland in 2020. Zodra het ‘hart’ van Gruttoland is gerealiseerd komen we tot afronding van 

dit unieke project. In 2021 en 2022 hopen we met behulp van diverse instanties en het publiek Gruttoland (de boerderij 

van Murk Nijdam) ‘af te bouwen’ en hiermee te bewaren voor de toekomst. Een prachtig voorbeeld van natuurinclusieve 

landbouw waarbij de weidevogels optimaal profiteren.

Rendert Algra

Voorzitter ANF
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1. Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Bestuur:

In 2020 zijn er geen mutaties in het bestuur geweest. Net als vorig jaar werd het bestuur gevormd door 
Rendert Algra (voorzitter), Eddy de Boer (secretaris), Douwe de Boer (penningmeester) en Marco Hoekstra 
(pr & communicatie). Het bestuur komt maandelijks bijeen en er wordt gewerkt op vrijwillige basis. Voor 
de uitvoering van de vastgestelde taken wordt gebruikt gemaakt van professionele ondersteuning door 
de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Henk de Jong fungeert hierbij als projectleider. Tevens is er door 
de inhuur van externe partijen extra mankracht om de doelen van de stichting na te streven en uit te 
voeren. De overheadkosten worden hiermee zo laag mogelijk gehouden. 

Voorzitter – Rendert Algra – M. 06 51 602 220
Secretaris – Eddy de Boer – M. 06 51 637 475
Penningmeester – Douwe de Boer – M. 06 19 633 666
Pr & communicatie – Marco Hoekstra – M. 06 45 221 590

E-mail adres bestuur: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl 

Projectleider:

Henk de Jong – M. 06 51 172 174
E-mail: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl 

Algemene gegevens:

Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân 
p/a Labadistendyk 2
8637 VJ Wiuwert
Kvk 70408319
RSIN 858309063
NL72RABO0330313053
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2. Project Murk Nijdam/Gruttoland

In 2019 is gestart met de werkzaamheden. Dit betrof een herinrichting van plasdras, een gecamoufleerd 
toegangspad, een ontvangstruimte voor bezoekers, excursiedeelnemers en fotografen en een vergader-
ruimte/bestuurskamer/kantine voor vrijwilligers. De werkzaamheden vonden plaats in een viertal fases: 
Fase 1: de aanleg van vier vogelkijkhutten.
Fase 2: het uitgraven en aanleggen van een 3,2 hectare grote plasdras, centraal gesitueerd op de lande-
rijen van Murk Nijdam. 
Fase 3: de verwerving van de plasdras van Murk Nijdam door stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.
Fase 4: de ontsluiting (toegangspad) naar de kijkhutten en het realiseren van een ontvangstruimte. 

Het afgelopen jaar zijn alle bovenstaande werkzaamheden uitgevoerd. De financiering van het project 
is geregeld via de publieksactie ‘Vierkant achter de weidevogel’. Voor het naastgelegen perceel van 6,0 
hectare is een tweede publieksactie ‘Bouwen aan Gruttoland’ gestart. Voorafgaand aan het broedseizoen 
is een start gemaakt met de inrichting (greppelstructuur) van dit perceel. In 2021 hopen we de werkzaam-
heden en de aankoop van dit perceel te realiseren.  

Foto Douwe Struiksma
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3. Jaaroverzicht

Op 3 januari 2020 wordt het maatschappelijk partnerschap met de UNIS flyers bekrachtigd door een 
presentatie voor de businessclub tijdens de nieuwjaarsreceptie in ijsstadion Thialf. 

De benefietwedstrijd (UNIS Flyers – Antwerp Phantoms ) op 1 februari was een groot succes. Door diver-
se acties (o.a. shirtveiling) werd een prima opbrengst voor onze stichting gerealiseerd. Tevens was deze 
avond de officiële aftrap voor onze publieksacties. Het bestuur van de BFVW werd eveneens uitgenodigd 
voor deze wedstrijd. 

NDC mediagroep wordt bereid gevonden om op te treden als de mediapartner van stichting ANF.

De eerste pommeranten (ambassadeurs) worden gevonden in de personen van Lutz Jacobi en Syb van 
der Ploeg. 

Op 6 maart 2020 wordt de algemene ledenvergadering van de BFVW bezocht door het bestuur. Tijdens 
deze vergadering wordt de verstrekte lening van de BFVW omgezet in een gift aan ANF. 

Externe ondersteuning voor pr & communicatie wordt gezocht en gevonden door het aantrekken van 
Linda Smit. 

De publiekscampagne wordt met meer inhoudelijke verhalen versterkt met behulp van advertorials. Er 
wordt gewerkt met thema’s als ‘De professor en boer’, ‘De boer en de nazorger’ en ‘Het eerste kievitsei’ in 
samenwerking met de voorzitter van de BFVW. 

Er zijn in Nederland 
en ver daarbuiten twee 
personen die bekend 
zijn geworden door de 
grutto. De een is boer 
en de ander professor. 
Ze delen sinds vele  
jaren hun passie voor 
de grutto, de koning 
van de weide (Kening 
fan ‘e greide). 

THEUNIS PIERSMA (Hemelum-1958), bio-
loog en hoogleraar aan de Rijksuni-
versiteit in Groningen doet met een 
team van wetenschappers onderzoek 
naar trekvogels. Vooral de grutto 
heeft zijn aandacht. Deze bijzonde-
re weidevogel is voor een belangrijk 
deel afhankelijk van de Nederlandse 
broedbiotoop. Door het jarenlang 
volgen van de grutto met behulp van 
ringen en zenders wordt er steeds 
meer bekend over deze bedreigde 
weidevogel. Onderweg van en naar de 
overwinteringsplaatsen in Zuid-Euro-
pa en Afrika ontmoet de grutto vele 
uitdagingen. Het onderzoeksteam 
van Theunis Piersma ziet verande-
ringen in de agrarische bedrijfsvoe-
ring als belangrijkste oorzaak van 
de teruggang van de gruttostand.  

Ondanks zijn band met Fryslân en 
met de Friese boer stelt Theunis 
Piersma zich kritisch op ten aanzien 
van het huidige landbouwsysteem. 
De grutto is volgens Theunis Piersma 
alleen te redden als het roer flink om 
gaat. Deze uitdaging ligt bij ons al-
lemaal namelijk politiek, consument 
en boer. En volgens hem is haast ge-
boden. 

MURK NIJDAM (Wommels - 1959) is boer 
in Wommels. Hij is traditioneel en 
kleinschalig boer met een grote liefde 
voor de agrarische natuur. Het geluid, 
de kleur en de geur van het landschap 
aan de rand van de greidhoeke maken 
Murk Nijdam naar eigen zeggen een 
rijk man. Murk Nijdam houdt zich in 
deze tijd als kleinschalig boer staande 

door meerdere activiteiten te combi-
neren. Naast een 30-tal melkkoeien 
en jongvee handelt hij in stro en hooi. 
En alle tijd die overblijft besteedt hij 
aan zijn weidevogel eldorado. Dit 
paradijs voor weidevogels heeft hij 
door de jaren heen zelf gecreëerd. 
Bovendien deelt hij deze graag met 
anderen. Fotografen, vogelaars, vogel-
wachters of andere geïnteresseerden. 
Door de jaren heen zijn er meer dan 
110 vogelsoorten gespot en gefoto-
grafeerd. Vorig jaar bezochten meer 
dan 1000 liefhebbers Murks boerderij 
aan de Slachte. 

SAMEN ZORG VOOR DE WEIDEVOGELS
Maar wat bindt de professor en de 
boer? Naast de liefde voor de grut-
to is het vooral de ambitie om deze 

nationale vogel te behouden voor de 
toekomst. Theunis Piersma door de 
bril van de wetenschapper en Murk 
Nijdam met zijn boerenverstand. Als 
ze samen zijn raken ze niet uitgepraat 
over wat er (nog) beter kan. Theu-
nis Piersma en zijn team hebben al 
meerdere onderzoeken gedaan op 
het bedrijf van Murk Nijdam. On-
der andere promotieonderzoek door 
Jeroen Onrust naar de invloed van 
regenwormen op de vruchtbaarheid 
van agrarisch land en voor de voed-
selvoorziening van weidevogels.

De boer en de professor samen 
vierkant achter de weidevogel...

DE ACTIE ‘RED DE WEIDEVOGEL’ IS EEN GROOT SUCCES. 
Meer dan 3500 sympathisanten adopteerden al 1 of meer m2 weidegrond. 
In totaal werd er al bijna 2,3 hectare (23.000 m2) geadopteerd. De eerste 
fase van het project omvat 3,2 hectare plasdras. Nog 9.000 m2 te gaan 
dus. Deze plasdras is een belangrijke fourageerplaats voor de broedende 
vogels in de omgeving en voor trekvogels. Er zijn 4 vogelkijkhutten in 
aanbouw, een gecamoufleerde toegangsweg en een informatiecentrum. 
Op een manier aangelegd die zorgt voor de minste verstoring voor 
broedende weidevogels. In 2021 is het project toegankelijk voor publiek. 

WEIDEGROND ADOPTEREN BIJ MURK NIJDAM KAN NOG STEEDS
De actie om één of meerdere vierkante meters te adopteren loopt nog 
steeds. Via de website www.reddeweidevogel.nl kunnen geïnteresseerden 
al vanaf 7,50 euro hun steun betuigen. Het project is een initatief van en 
wordt uitgevoerd door het Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Theunis Piersma staat als pommerant 
(ambassadeur) ook vierkant achter de 
weidevogel. Volgens hem omdat het 
project Murk Nijdam een voorbeeld-
functie heeft. Op de rijkste en de beste 
landbouwgrond heeft de grutto de 
meeste kans om te overleven. 

Murk Nijdam ziet zijn levenswerk graag 
behouden voor de toekomst. De samen-
werking met Agrarisch Natuurfonds 
Fryslân is hiervan een eerste stap. Gefa-
seerd worden plannen gemaakt om de 
continuïteit van deze weidevogelparel 
voor Friesland te borgen.

MURK NIJDAM (L) EN THEUNIS PIERSMA ‘YN IT FJILD’

De skriezestân yn Fryslân 
is de lêste jierren sakke nei 
sa’n 6000 briedpearen
“

Vrijwilligerswerk doe 
je vaak vanuit passie of 
overtuiging. Zo ook Rob 
Blanken, gepensioneerd 
dermatoloog uit Veen-
wouden en Douwe 
Struiksma, ICT-er uit 
Stiens. Beiden zijn 
gepassioneerd natuur-
fotograaf en trouw 
bezoeker van het grutto 
eldorado van Murk 
Nijdam . 

“Bij Murk ervaar je hoe Fryslân vroe-
ger was” zegt Douwe Struiksma. “Hier 
maak je de mooiste foto’s van die toch 
bijzondere weidevogels” is de mening 
van Rob Blanken. Beide mannen ma-
ken nu tijd om Murk als vrijwilliger 
te ondersteunen. Samen met andere 
vrijwilligers helpen Rob en Douwe 
onder andere bij de opbouw van de 4 
vogelkijkhutten bij de vernieuwde plas-
dras van Murk Nijdam in Wommels. 

40 HECTARE GROND VOOR DE WEIDEVOGELS
Het ‘project’ Murk Nijdam is het eer-
ste project van stichting Agrarisch 
Natuurfonds Fryslân (ANF). Doel is 
de weidevogels op de ruim 40 hecta-
re grond van Murk Nijdam voor de 
eeuwigheid (toekomst?) te behouden. 
Waarom? Omdat Murk en ANF dat 
allebei willen. Murk omdat het zijn le-
venswerk is en ANF omdat zij weide-
vogelparels in Fryslân wil veiligstellen.

DE GRUTTO REDDEN IS MOGELIJK
Eigenlijk willen ANF en Murk het 
verhaal van de grutto vertellen. Aan 
zoveel mogelijk mensen. Want de 
grutto wordt ernstig bedreigt. Het 
geregistreerde aantal broedparen van 
de grutto (Bron: BFVW) in Fryslân 
is gedaald naar iets meer dan 7000. 
Een scherpe daling sinds eind jaren 
80. En laat die grutto nou voor 80 % 
afhankelijk zijn van het  broedareaal 
in Nederland. Fryslân speelt daarbij 
als agrarische provincie de hoofdrol. 
Als we de grutto willen redden, moet 
er nog veel gebeuren. Gelukkig zijn 
er steeds meer boeren die rekening 
houden met de kening fan é greide. 
Via zogenaamde collectieven wordt 
volop ingezet op agrarisch natuur-
beheer. En ANF richt zich dus op het 
behouden van weidevogelparels. Daar 
is het project Murk Nijdam een schit-
terend voorbeeld van. 

De boer en de vrijwilligers samen 
vierkant achter de weidevogel...

DE ACTIE ‘RED DE WEIDEVOGEL’ IS EEN GROOT SUCCES. 
Meer dan 4.500 sympathisanten adopteerden al 1 of meer m2 weidegrond. 
In totaal werd er al bijna 2,8 hectare (28.000 m2) geadopteerd. De eerste 
fase van het project omvat 3,2 hectare plasdras. Nog 4.000 m2 te gaan 
dus. Deze plasdras is een belangrijke fourageerplaats voor de broedende 
vogels in de omgeving en voor trekvogels. Er zijn 4 vogelkijkhutten in 
aanbouw, een gecamoufleerde toegangsweg en een informatiecentrum. 
Op een manier aangelegd die zorgt voor de minste verstoring voor 
broedende weidevogels. In 2021 is het project toegankelijk voor publiek. 

WEIDEGROND ADOPTEREN BIJ MURK NIJDAM KAN NOG STEEDS
De actie om één of meerdere vierkante meters te adopteren loopt nog 
steeds. Via de website www.reddeweidevogel.nl kunnen geïnteresseerden 
al vanaf 7,50 euro hun steun betuigen. Het project is een initiatief van en 
wordt uitgevoerd door het Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Douwe was als kleine jongen altijd in het 
veld te vinden. “Het geluid, de geur en 
de kleur staan me nog altijd bij” . Douwe 
wil iets doen voor de agrarische natuur 
in Fryslân en is daarom sinds een aantal 
jaren vogelwachter bij vogelwacht Stiens.

Rob heeft maar één passie en dat is cre-
atieve natuurfotografie (natural art). 
Waarom? Omdat de natuur wonder-
schoon is en het buitenleven mij blij 
maakt. Bij Murk Nijdam ervaar je dat 
ten diepste. En zeg nou eerlijk “dat mag 
toch nooit verdwijnen?”

WIJ STAAN

VIERKANT
A C H T E R  D E 
DE FRIESE
WEIDEVOGEL!

WAT IS HET PROJECT MURK NIJDAM?
De totale oppervlakte van Murk Nijdams bedrijf omvat ruim 40 hectare. 
Het wordt door kenners (bijv. Theunis Piersma) tot het beste gruttoland 
in Fryslân gerekend. Rijk aan insecten en wormen. En in het broedseizoen 
nat door hogere waterpeilen. Het centrum van het grutto eldorado is de 
plasdras. Deze plasdras is maar liefst 3,2 hectare in omvang. Bij deze rust- en 
foerageerplek worden momenteel 4 nieuwe vogelkijkhutten gerealiseerd. 
En een toegangspad via een tunnel met begroeiing. Alles om de vogels in 
het broedseizoen niet te verstoren. Door ANF en Murk wordt momenteel 
hard nagedacht over een ontvangstruimte voor bezoekers. Deze moet 
ergens in de buurt van het project komen. 

DOUWE STRUIKSMA (L), ROB BLANKEN (M) EN MURK NIJDAM (R) WERKEN AAN DE VOGELKIJKHUTTEN
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Als relatiegeschenk wordt een pakje speelkaarten met veel voorkomende vogels in Gruttoland gepro-
duceerd en uitgegeven. 

Naast de publieksacties wordt een strategie bedacht voor de mogelijkheden om te schenken en/of iets 
na te laten aan de stichting. Er wordt een advertentie geplaatst in samenwerking met Allard Slagman 
Notaris (nieuwe pommerant) en stichting ANF wordt lid van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.   

Eind mei is de eerste publieksactie voltooid. Boven ieders verwachting is het gehele aantal m2 geadop-
teerd door het publiek. De eerste stappen voor een tweede campagne in samenwerking met Jongens 
van de Jong wordt opgestart.
 
Nieuwe pommeranten werden aangetrokken, Thialda Hoogeveen, Van Eysinga & Oostra (rentmees-
ters en juristen), Theunis Piersma, Piter Wilkens, Simone Scheffer, Henk de Jong en Henk Angenent.  
 
Ondertussen wordt er overeenstemming bereikt met de gemeente Súdwest-Fryslân over een vergunning 
voor de plaatsing van onze informatieruimte c.q. bezoekerscentrum.

Met de steun van Fairfield Chemical Carriers (FCC) heeft stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) 
haar eerste bedrijvenpartner binnengehaald. Met ingang van 1 juli heeft ANF een voorzichtige start 
gemaakt met het interesseren van bedrijven om Gruttoland te steunen. Dat de eerste bedrijvenpartner 
FCC heet is, zeker geen toeval. 

ADOPTEER 1 of meer 
VIERKANTE METER 

GRUTTOLAND
 it bêste skriezelân fan d’ierde

GRUTTOLAND 

Help mee deze gruttoparel te ontwikkelen en draag actief bij aan de redding van de grutto. 
Adopteer 1 of meerdere vierkante meters gruttoland via www.gruttoland.nl. Met deze 
actie wordt 6 hectare weidegrond aangekocht van gruttoboer Murk Nijdam in Wommels. 
Vervolgens wordt dit perceel op maat ingericht en beheerd voor de grutto’s. Een land met 
greppels, kruidenrijk grasland, ruige stalmest, uitgesteld maaien en een optimaal waterpeil. 
Zo bouwen we samen aan it bêste skriezelân fan d’ierde.

www.gruttoland.nl

GRUTTOLAND IS EEN INITIATIEF VAN STICHTING AGRARISCH NATUURFONDS FRYSLÂN

Ik bouw mee 
aan Gruttoland, 
u ook?

 
€ 7,50

 per m2

Piter Wilkens, 
troubadour/singer-songwriter
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In augustus wordt er een samenwerking met Afke de Jong overeengekomen over een nog te plannen 
opening van Gruttoland. Door corona is de opening vooralsnog uitgesteld en kan deze helaas niet 
plaatsvinden in 2020.

Het bestuur van stichting ANF komt via Van Lanschot in contact met stichting Edwin Bouw Fonds. Er wordt 
een projectplan ingediend voor de verwerving van het resterende deel van het ‘hart’ van Gruttoland. 
Op 23 oktober 2020 wordt in Amsterdam een succesvolle pitch gehouden. Stichting Edwin Bouw Fonds 
steunt het plan en doneert ons de waarde van een perceel ter grootte van 3,5 hectare.   

Door het succes van Gruttoland neemt de druk op onze non-profit organisatie verder toe. Carla Aden 
wordt bereid gevonden om Henk de Jong op vrijwillige basis te ondersteunen bij de administratieve 
afhandeling van de obligaties.

BROCHURE 1Labadistendyk 2   8637 VJ   Wiuwert  |  T (058) 250 43 88  |  obligatie@agrarischnatuurfondsfryslan.nl   www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Brochure
Eeuwige durende  

obligatie aan toonder
 

Een investering 
in het Fryske cultuurlandschap 
en de weidevogels in Fryslân.
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Op 18 september ontvangt stichting ANF een schenking van € 60.000,- van stichting  Vogelverzorgings-
fonds Friesland. Deze stichting is net als ANF opgericht vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Al 
in 1959 werd het Vogelverzorgingsfonds Friesland opgericht met als doel het ondersteunen van vogels, 
vooral in de winterperiode.

Naast het project Gruttoland wordt gezocht naar flankerend beleid in de vorm van andere projecten. 
Deze projecten worden nader onderzocht op haalbaarheid.  

En tussen alle bedrijven door werken Murk Nijdam met vrijwilligers Rob Blanken, Lubbert Boersma, 
Reinder de Jong, Johan Klaas Schokkenbroek, Jappie Seinstra en Douwe Struiksma keihard door om alles 
voor elkaar te krijgen. Graven, kilveren, beton storten, metselen, bouwen en nog vele andere activiteiten 
worden met vereende krachten uitgevoerd. 

Rienk Hibma, Atser Sybrandy, Teade de Boer, Thomas de Jong en Jinny Schippers mogen in dit rijtje ook 
niet ontbreken. Allen steunen het werk van ANF – Gruttoland. 

Het bijzondere jaar 2020 werd afgesloten met een woord van dank in de media. En dit was zeker op zijn 
plaats. 
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4. PR & Communicatie

Op 3 januari 2020 werd een presentatie verzorgd voor de businessclub van maatschappelijk partner UNIS 
Flyers uit Heerenveen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) d.d. 6 maart 2020 werd 
een presentatie verzorgd voor de bestuurders van de aangesloten Friese vogelwachten en haar leden.  

De website werd uitgebreid met meerdere items, evenals de communicatie via social media.

De publieksactie ‘Vierkant achter de weidevogel’ is in samenwerking met mediapartner NDC mediagroep 
opgestart. Via de websites www.reddeweidevogel.nl en www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl kon het 
publiek m2 weidegrond adopteren.   

Na het succes van de eerste campagne wordt de publieksactie voortgezet onder de naam ‘Bouwen aan 
Gruttoland’. Via Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden en alle weekbladen van 
de NDC kreeg de campagne zeer veel publiciteit. Zelfs de landelijke media schreven over Gruttoland en 
de publieksacties van onze stichting.

In het bondsblad van de BFVW ‘Vanellus’ verscheen regelmatig een advertentie of artikel over Gruttoland.  

Aandacht voor ANF in het 
ledenmagazine van de BFVW 
Vanellus 2020 - 6

Hierboven ziet u de bedrijven die de BFVW een warm hart toedragen en dit met een sponsorbedrag  concreet hebben gemaakt. 
Mocht u ook mee willen doen (sponsoring is al mogelijk vanaf 100 euro), dan kunt u contact opnemen met Bondsbureau BFVW, 
Henk de Jong, 06 - 51 172 174 of per mail: h.dejong@bfvw.nl of info@bfvw.nl.

AMERICAN BASE (DUMP AND OUTDORE STORE), BOLSWARD | BIOFOOD DIERVOEDING BV, DRACHTEN | FB ACCOUNTANTS, BURGUM | FIRMAQ MEDIA GROEP, 
HEERENVEEN | FRISIA (TERREININRICHTERS EN HOVENIERS), BERGUM | GRAFISCHE GROEP VAN DER EEMS, EASTEREIN | HELGA AUKES COMMUNICATIE & OFFICE 
MANAGEMENT, MANTGUM | IT POSTHÛS (HOTEL RESTAURANT), BURDAARD | MEMBERCONTROL (LEDENADMINISTRATIESYSTEMEN), ASSEN | NOORDMANS 
MAAISERVICE BRITSWERT | OVERWIJK METAALBEWERKING, SNEEK | PIETERPIKZONEN, LUINJEBERD | RABOBANK SNEEK-ZUIDWESTFRIESLAND | VAN DER MEER 
CONSULTING BV, AKKRUM | VERZEKERINGEN SIEBE DE VRIES, HEERENVEEN | VIVARA, VIERLINGSBEEK | V&H DAKBEDEKKINGEN LEEUWARDEN BV, LEEUWARDEN 

FREONEN FAN DE BFVW

3VANELLUS 06 | 2020

Project twee is Gruttoland. Met dat pro- 

ject kan zes hectare van Nijdam worden 

gekocht. Op dit moment wordt het 

gebied alvast ‘skrieze’vriendelijk ge- 

maakt. Een flink deel van de grond wordt 

plasdras, een deel voorzien van greppels 

en met kruidenrijk graszaad ingezaaid. 

Er zijn hiervoor meer donateurs nodig, 

een derde heeft zich intussen al aan- 

gemeld. Meer zijn welkom.

De voortgang van de plannen kan 

worden versneld als grote bedrijven zich 

melden, vertelt Algra. Hij verwacht de 

komende tijd een toenemende belang- 

stelling vanuit die hoek. Dat de Stichting 

Vogelverzorgingsfonds Friesland aan het 

Agrarisch Natuurfonds Fryslân 60.000 

euro doneerde noemt Algra een prachtig 

gebaar dat ‘bêst neifolging krije kin.’

Beide projecten hebben een voorbeeld- 

functie in meerdere opzichten, denkt 

Algra. Het is geweldig dat er zo gericht 

aan het behoud van weidevogels wordt 

gewerkt en dat er zoveel mensen mee 

bezig zijn. Dat straalt volgens de fonds-

voorzitter uit naar een breed publiek, 

maar ook richting politiek. Het behoud 

van weidevogels wordt voor meer 

mensen een item.

Als er een flinke geldschieter was, had 

Algra als volgende project de boerderij 

van vogelman Hessel Agema in Kollumer- 

pomp willen aankopen. ‘It is in ôfgriis 

dat dêr nei it ferstjerren fan Agema neat 

mear foar de fûgels dien wurdt.’ Agrarisch 

Natuurfonds Fryslân heeft zich inmiddels 

bij de Provincie gemeld als beheers- 

stichting mocht nogmaals een soort- 

gelijke vogelparel dreigen te verdwijnen.

Tekst: Wiebe Dijkstra

Het koopcontract voor de eerste 3,2 hec-

tare wordt binnenkort getekend, zegt 

Rendert Algra van Agrarisch Natuurfonds 

Fryslân. Met het geld dat de meer dan 

vijfduizend donateurs met 7,50 euro per 

hectare bijeen brachten, wordt de weide-

vogelgrond van vogelboer Murk Nijdam 

in Wommels overgenomen. Het volgende  

project staat in de steigers.

In dit extra dikke themanummer van Vanellus besteden we uitgebreid aandacht aan de stand 

van zaken van de weidevogels. Het Weidevogels in Fryslân – Jaarbericht 2020 dat met deze 

Vanellus meegaat en de recent uitgekomen Boerenlandvogelbalans zijn hier de aanleiding voor.

ACTUALITEITEN

RENDERT ALGRA: GRUTTOLAND 
HEEFT EEN VOORBEELDFUNCTIE

Foto: Klaas de Jong Natuurlijk hoort een chocolade-
letter bij het Sinterklaasfeest en 
een kerstpakket bij de Kerst. Het  
is altijd fijn om een cadeau te ont- 
vangen én om een cadeau te 
geven.  Zeker in het jaar 2020, waar 
het woord 'geven' een bijzondere 
betekenis heeft gekregen.

Geef nu iemand die je lief is 10 
of meer m2 van Gruttoland met 
de komende feestdagen cadeau. 
Dat kan eenvoudig via www. 
agrarischnatuurfondsfryslan.nl/
geven-voor-gruttoland.

Hij of zij ontvangt dan een offi- 
cieel certificaat van Gruttoland, 
uitgegeven door het Agrarisch 
Natuurfonds Fryslân.

GEEF OM
GRUTTOLAND

geef om een ander
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5. Financieel Jaarverslag

Het financieel jaarverslag (de jaarrekening) wordt gepubliceerd op onze website conform voorwaarden 
in realtie tot onze ANBI-status en het CBF-keurmerk voor het toezicht op erkende goede doelen.

De jaarrekening is opgebouwd uit een  accountantsrapport:
• Samenstellingsverklaring van de accountant
• Algemene informatie
• Vergelijking saldo baten en lasten
• Financiële positie 

en een jaarrekening: 
• Balans per 31 december 2020
• Staat van baten en lasten over 2020
• Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
• Toelichting op de balans
• Toelichting op de staat van baten en lasten. 

Het saldo baten en lasten 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 99.219. 
Het werkkapitaal is per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gestegen met 
€ 191.447.

Foto Douwe Struiksma
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Toelichting financieel jaarverslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de 

raad voor de jaarverslaglegging is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, grondslagen voor waardering activa en passiva, grondslagen 

voor bepaling van het saldo van baten en lasten en toelichting op de balans zijn separaat opgenomen en gepubliceerd 

op onze website. 

Vaststelling en goedkeuring

• Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op 7 juli 2021.

• Er is opdracht verstrekt aan een onafhankelijk accountant tot het verstrekken van een samenstellingsopdracht, welke 

blijkens de ANBI/CBF-voorwaarden voldoende is.

• Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming/bestemming van het saldo van baten en lasten. 

• Het resultaat, welke onder de staat van baten en lasten is opgenomen, is toegevoegd aan het Eigen Vermogen. In de 

statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultatenbestemming goed door het vaststellen 

van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

Meer financiële informatie vindt  u:

1. Jaarrekening Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2020  >>>>>>
2. Het CBF- Erkenningspaspoort  >>>>>>

Foto Douwe Struiksma

https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/Jaarrekening-incl-verklaring-2020-Agrarische-Natuurfondsen-Fryslnpdf.pdf
https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-agrarische-natuurfondsen-frysln
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