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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) over het jaar 2021. Na  de opstartfase in 2018 en 2019 

hebben we in de jaren 2020 en 2021 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 voor ons 1e project bij boer Murk Nijdam. Het gestelde doel van 32.000 m2 werd halverwege 2020 

al bereikt, hetgeen resulteerde in de aanschaf van 3.2 hectare in 2020, inclusief de kijkhutten en toegangspaden. 

Het andere project werd mogelijk gemaakt door Stichting Edwin Bouw Fonds. Het betrof de aanschaf van een perceel weidevogelgrond 

bij Murk Nijdam van 3,5 hectare. Daarnaast werd het tweede crowfundingsproject ingezet in 2020 en doorgezet in 2021 om 6 hectare 

te verkrijgen van Murk Nijdam, waarbij in 2020 al 15.000 vierkante meters werden geadopteerd en in 2021 nog eens 13.000 vierkante 

meters. 

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

Noord een BEDANKT-advertentie in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden en alle weekbladen van de 

Mediahuis Noord. Aan de betreffende actie verleenden meerdere pommeranten (ambassadeurs) hun medewerking. 

Daarnaast werd in het jaar 2021 een bezoekerscentrum/ informatiecentrum gerealiseerd en in gebruik genomen. De feitelijke opening 

van Gruttoland moest helaas wegens corona weer uitgesteld worden en staat nu voor 2022 op de agenda.  

Met bovenstaande acties werd het fundament (gebouwd in de opstartfase 2018/2019) stevig uitgebreid met de vorming van het 

‘hart’ van Gruttoland in 2020 en 2021. Zodra het ‘hart’ van Gruttoland is gerealiseerd komen we tot afronding van de bouwfase van 

dit unieke project. 

In 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 2021 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 kwam maandelijks 

bijeen en er werd gewerkt op vrijwillige basis. Voor de uitvoering van de vastgestelde taken werd gebruikt gemaakt van professionele 

ondersteuning vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Henk de Jong fungeerde hierbij als projectleider, eerst voor twee 

dagen per week, maar ultimo 2021 is dit teruggebracht naar 1 dag per week. Daarnaast kwam Helga Aukes eind 2021 onze gelederen 

versterken om Henk de Jong te ontlasten en in de rol als stichtingsondersteuner werkzaamheden te verrichten. Tevens werd er 

door de inzet van vrijwilligers en het inhuren van externe partijen extra mankracht georganiseerd 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-mailadres bestuur: bestuur@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

Bezoekadres Gruttoland (Murk Nijdam)

Slachte 4

8731 CJ Wommels
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2.		Project	Murk	Nijdam/Gruttoland		

In 2019 is gestart met de werkzaamheden. Dit betrof een herinrichting van de plasdras, een gecamoufleerd toegangspad, een 

ontvangstruimte voor bezoekers, excursiedeelnemers en fotografen en een vergaderruimte/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 landerijen 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. 

In 2020 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 2022 hopen we de 

werkzaamheden en de aankoop van dit perceel te realiseren.  Er is in 2021 wel een extra perceel aangekocht van 3,5 hectare middels 

een donatie van de Stichting Edwin Bouw Fonds. Het bezoekerscentrum - gesitueerd vlak achter de boerderij van Murk Nijdam en 

aan het toegangspad naar de kijkhutten - is gerealiseerd en in gebruik genomen, inclusief parkeerplaatsen en toiletgebouw. Wij 

hopen op een (uitgestelde) opening in het jaar 2022.

Bezoekerscentrum	ANF	in	aanbouw.
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3.  Jaaroverzicht  

NDC mediagroep werd in 2020 bereid gevonden om op te treden als de mediapartner van stichting ANF. Dit werd, na overname van 

NDC door Mediahuis eind 2020 voortgezet in 2021 onder de naam Mediahuis Noord. Mede dankzij de advertenties en samenwerking 

zijn er in 2020 en 2021 een fors aantal vierkante meters geadopteerd door particulieren, vogelwachten, organisaties en bedrijven.

Naast onze pommeranten (ambassadeurs) Lutz Jacobi, Syb van der Ploeg, Thialda Hoogeveen, Doede Kooistra, Theunis Piersma, 

Piter Wilkens, Simone Scheffer, Henk de Jong en Henk Angenent van het eerste uur werden in 2021 onderstaande bekendheden 

eveneens bereid gevonden het werk van stichting ANF en Gruttoland openlijk te steunen. Ook zij voelen zich verbonden met het 

Friese landschap en de weidevogels die hier onlosmakelijk mee zijn verbonden.

• Allard Slagman

• Jannewietske de Vries

• Johannes Kramer

• Tjeerd van der Zwan

• Joop Atsma

• Jochem Myjer

• Pier Eringa

• Lume en Piet Paulusma (in 2022 overleden)

Ik bouw mee 
aan Gruttoland, 
u ook?

Het is mijn vak om mensen te entertainen. Ze aan 
het lachen te maken. Ik koester mijn beroep. Toch 
heb ik ook een andere kant. Mijn liefde voor de 
natuur. Gewoon een hengeltje uitgooien. Of met 
andere liefhebbers een ochtend in het boeren-
land. Op zoek naar nesten van weidevogels. Om 
ze  te markeren voor de boer die moet werken op 
zijn land. Het kost alleen steeds meer moeite die 
nesten te vinden. Onlangs was ik bij Murk Nijdam 
in Wommels. Wauw! Wat je daar nog hoort en 
ziet, ongelooflijk.... Steun net als ik Gruttoland 
en het werk van Murk Nijdam.

     AL MEER DAN 

     OVERGENOMEN!
108.000 M2

Nog 15.000 m2 te gaan!

www.gruttoland.nl

ADOPTEER 1 of meer 
VIERKANTE METER 

GRUTTOLAND

 
€ 7,50

 per m2

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.

Jochem Myjer, cabaretier

GRUTTOLAND IS EEN INITIATIEF VAN STICHTING AGRARISCH NATUURFONDS FRYSLÂN
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Het bezoekerscentrum is in 2021 gerealiseerd en in gebruik genomen. Mede dankzij de vele vrijwilligers en ‘onze’ coördinator en 

harde werker uit het bestuur: Eddy de Boer.

De samenwerking met en steun van onze eerste ‘Mei Mooglik Makker’ Fairfield Chemical Carriers (FCC) werd in 2021 gecontinueerd. 

Stichting ANF hoopt in de toekomst meer bedrijven te interesseren om op deze wijze Gruttoland te steunen. 

In augustus 2020 werd er een samenwerking met Afke de Jong overeengekomen over een nog te plannen opening van Gruttoland. 

Door corona kon deze helaas niet plaatsvinden in 2021. Het ligt in de rede en de planning te verwachten dat deze wel in maart 2022  

kan plaatsvinden.

Door het succes van Gruttoland nam de druk op onze non-profit organisatie verder toe. Carla Aden ondersteunde ook in 2021 op 

vrijwillige basis bij de administratieve afhandeling van de obligaties. Dit leverde dit jaar een bedrag van € 50.500 op aan uitgegeven 

eeuwigdurende obligaties.

Naast het project Gruttoland werd gezocht naar flankerend beleid in de vorm van andere projecten. Deze projecten, met als 

startkwalificatie ‘weidevogelsparels’,  worden nader onderzocht op het voldoen aan onze normen voor beheer inzake de bescherming 

van weidevogels en worden daarnaast beoordeeld op haalbaarheid.  

En tussen alle bedrijven door werkte Murk Nijdam met vrijwilligers Rob Blanken, Douwe Struiksma, Reinder de Jong, Johan Klaas 

Schokkenbroek, Henk Bootsma en Pieter Breeuwsma keihard door om alles voor elkaar te krijgen. Met supervrijwilligers Rob Blanken 

en Douwe Struiksma werden rietmatten opgehangen en kabels gelegd.

Wordt u als ondernemer 
ook ‘Mei Mooglik Makker’ 

fan Gruttoland? 

Dan helpt u de weidevogels 
en bouwt u mee aan it 

bêste skriezelân 
fan d’ierde!

www.gruttoland.nl

GRUTTOLAND IS EEN INITIATIEF VAN STICHTING AGRARISCH NATUURFONDS FRYSLÂN

Meer dan 5.000 mensen steunen inmiddels Gruttoland/
stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Door een 
adoptie van een stukje grond. Of door een schenking of 
legaat. Inmiddels hebben zich ook bedrijven gemeld om 
ons te steunen. Laat als bedrijf of organisatie ook uw 
maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en word Mei 
Mooglik Makker van Gruttoland/ANF. Uw bijdrage wordt 
o.a. gebruikt om grond aan te kopen voor weidevogels. 
Informeer naar de mogelijkheden bij stichting Agrarisch 
Natuurfonds Fryslân via 058-250 43 88.

Jacob de Vries
Fairfield

        ER IS AL BIJNA 
                    
         GEADOPTEERD!

DE GRUTTO 
HEEFT ONS HARDER 
NODIG DAN OOIT...

Daarom bouw ik mee aan 
Gruttoland, u ook?

Wordt uw bedrijf ook Makker van Gruttoland? Kijk op www.gruttoland.nl/makker 

Fairfield Chemical Carriers ,de nummer 5 op de wereldmarkt 
van roestvrij stalen tankers die allerlei soorten vloeibare lading 
vervoert, is de eerste Mei Mooglik Makker van Gruttoland.

Jacob de Vries CCO van Fairfield en weidevogelliefhebber met 
Friese roots nam het initiatief om Gruttoland te steunen. ‘Toen 
Fairfield besloot een nieuw schip van onze duurzame vloot 
de naam ‘grutto’ te geven, was het besluit snel genomen. 
Het geweldige werk van Murk Nijdam en ANF verdient onze 
steun en dus worden wij Mei Mooglik Makker.’
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Betonstorten, bouwen en nog vele andere activiteiten werden met vereende krachten uitgevoerd, zodat de vogels een prachtige 

foerageer- en broedplek krijgen én de bezoekers en fotografen er straks van kunnen genieten zonder de vogels te storen. In 2021 

zijn de kijkhutten overigens al in gebruik genomen door de fotografen, die middels een reserveringsplatform van Mediahuis Noord 

(Van Plan) de hutten kunnen reserveren.

In december werd overeenstemming bereikt tussen de stichting en een particuliere donateur voor een forse donatie, verspreid 

over meerdere jaren, waardoor de overname van de meeste hectares van het project bij Murk Nijdam gerealiseerd kan worden. Dit 

alles in een fijne samenwerking met Murk Nijdam, die ook zelf op meer dan prima wijze zijn steentje bijdraagt, zowel financieel (door 

het overdragen van de grond) als initiërend en organiserend in de vorm van werkzaamheden in het land en rondom de plasdras en 

kijkhutten.

Rienk Jelle Hibma, Atser Sybrandy en Teade de Boer mogen in dit rijtje ook niet ontbreken. Allen steunden het werk van SANF – 

Gruttoland.

Het bijzonder jaar 2021 werd afgsloten met een woord van dank in de media. En dat was zeker op zijn plaats.
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4.		PR	&	communicatie		

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) in het najaar 2021  werd weer een presentatie 

verzorgd voor de bestuurders van de aangesloten Friese vogelwachten en haar leden over de voortgang van het project Murk Nijdam.  

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

Ook informeerden wij regelmatig via onze digitale nieuwsbrief iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld over alles wat er speelt 

bij het Agrarisch Natuurfonds Fryslân en Gruttoland. Bijvoorbeeld over alle soorten (weide)vogels die in Gruttoland zijn gespot. Of 

over de mogelijkheden om in 2022 een fotografie-arrangement of een excursie te boeken. 

     Meld je hier aan voor de nieuwsbrief >> 

Na het succes van de publieksactie ‘Vierkant achter de weidevogel’ werd deze in 2021 voorgezet onder de naam ‘Bouwen aan 

Gruttoland’. In samenwerking met onze mediapartner Mediahuis Noord kreeg deze campagne veel publiciteit in Leeuwarder Courant, 

Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden en Huis aan Huis bladen.

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

https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl/schrijf-je-hier-in-voor-de-nieuwsbrief/
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5.  Financieel jaarverslag Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2021  

Het financieel jaarverslag (de jaarrekening) wordt gepubliceerd op onze website conform voorwaarden in relatie 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 2021

• Staat van baten en lasten over 2021

• Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

• Toelichting op de balans

• Toelichting op de staat van baten en lasten. 

Het saldo baten en lasten 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 17.137 naar een resultaat van € 124.863.

Het werkkapitaal is per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020 gestegen met € 552.096.

Kijkhut	De	Kluut	in	Gruttoland.
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Toelichting	financieel	jaarverslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met hoofdstuk C2 van de RJk (Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro 

en kleine rechtspersonen), zoals die door de raad voor de jaarverslaglegging is gepubliceerd. 

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 in de jaarrekening, welke wij integraal 

hebben gepubliceerd op onze website. 

Vaststelling en goedkeuring

• Deze jaarrekening is samengesteld op 30 juni 2022 en door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd op 1 juli 2022.

• 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, waarbij het resultaat wordt toegevoegd aan de Overige Reserves. 

Gebeurtenissen na balansdatum

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

Meer financiële informatie vindt u:

Jaarrekening Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2021  >> 

Het CBF- Erkenningspaspoort >> 

Opbouw	van	de	vogelkijkhutten.

https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarrekening-2021-Stichting-Agrarische-Natuurfondsen-Fryslan-signed-DEF.pdf
https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-agrarische-natuurfondsen-frysln
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