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Het heeft een tijdje geduurd maar de officiële beschikkingen zijn ontvangen: 

1.  Uitbreiding beheer 2018  

 Ingediend 18 september 2017, beschikking ontvangen op 7 februari 2018 

2 Extra uitbreiding beheer 2018  

 Ingediend 15 november 2017, beschikking ontvangen op 27 maart 2018 

 

Ondertussen staat beheerjaar 2018 weer voor de deur, even een paar aandachtspunten: 

 

Gecombineerde opgave 2018 (meitelling) 

Het beheer 2018 is vastgelegd. Neem dit ook 1 op 1 over vanuit gecombineerde opgave door de 

‘ANLB kaartlaag’ aan te vinken. Een instructie hierover is u toegezonden in een aparte mail. 

 

Plas dras pompen 

Collectief Waadrâne heeft 10 pompsets gekocht, met een subsidie van Provincie Fryslân, voor het 

toepassen van greppel-plas-dras in leefgebied open akkerland. Er is een oproep/instructie via de 

app verstuurt hierover. Een bestaande laagte/greppel kan tijdens natte periode water afvoeren 

maar biedt ook mogelijkheden tijdens droogte. Maar het aanleggen van een aantal greppels op de 

akker is natuurlijk ook mogelijk. De ervaringen van vorig jaar waren zeer positief! Om iets meer 

te kunnen zeggen over de effectiviteit van de greppelplasdras is het ook mogelijk om hier een 

wildcamera bij te zetten. Hiervan zijn er ook zes in het bezit van het collectief. 

 

Zaaizaad 

Er is (beperkt) zaaizaad beschikbaar voor vrijwillig natuurbeheer (bijvoorbeeld overhoekjes). Per 

beheerder/geïnteresseerde is 5 kg FAB-mengsel beschikbaar waarmee ongeveer 25 are kan 

worden gezaaid.  
Er zijn steeds meer aanbieders van zaaizaad zowel gemengd en losse componenten. We werden 

door een beheerder gewezen op de site van Ten Have Seeds (www.tenhaveseeds.nl). Je kunt hier 

ook losse componenten opzoeken en kosten berekenen. Telefonisch contact leert dat bijvoorbeeld 

ook zonnebloemen te leveren zijn.  

De praktijk leert dat de FAB-mengsels later gezaaid dienen te worden dan bijvoorbeeld (eigen) 

mengsels met granen, phacelia, gele mosterd etc. Wellicht zijn er meer aanbieders met ruime 

keuzemogelijkheden, we vernemen het graag! Delen via de app groepen kan natuurlijk ook altijd.  

 

Lerend beheren. 

Dit jaar starten een aantal beheerders voor het eerst met agrarisch natuurbeheer in de vorm van 

akkerranden en vogelakkers. Deze groep beheerders is in het kader van lerend beheren bij elkaar 

geweest op de het bedrijf Roersma Sate in Ee. Op deze 

bijeenkomst zijn de ervaringen van de afgelopen jaren gedeeld 

met deze nieuwe beheerders. Bij het bezoek aan de vogelakker 

zijn de meer praktische zaken rondom beheer besproken zoals 

zaaimoment, grondbewerking, maaien. Om van elkaar zaken 

rondom beheer te leren hoeft natuurlijk niet alleen plaats te 

vinden in de bijeenkomsten. Via de appgroep per cluster 

kunnen de “ervaren” beheerders ook ervaringen delen. Om zo 

van elkaar te leren. 

 

Oproep doorgeven vrijwillig beheer 

Naast het ANLb-beheer wordt er ook vrijwillig akkerrandenbeheer uitgevoerd. Dit beheer willen 

we graag in kaart brengen en is voor de evaluatie richting Provinsje Fryslân van groot belang. 

Heeft uzelf nog ergens een ‘overhoekje’ met een akkerrand of kent u een collega, die niet 

deelneemt aan het ANLb, die dit heeft, geef het dan d.m.v. een kaartje aan ons door op 

collectiefwaadrane@hotmail.com. 

http://www.tenhaveseeds.nl/
mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com
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Monitoring akkervogels 

In het winterseizoen zijn de vogeltellers een aantal keren op pad geweest om aanwezige vogels 

te tellen op de beheerde percelen. Immers, een belangrijke beheerfunctie is ook het bieden van 

voedsel en beschutting in de winterperiode aan de aanwezige vogels en ook aan de 

doortrekkende vogels. Eind april beginnen de zomertellingen weer. De voorbereidingen hiervoor 

zijn in volle gang. Dit alles in overleg met Jelle Postma van SOVON. 

 

Pilot “Randen van het Wad” 

In samenwerking met Programma naar een rijke Waddenzee is Collectief Waadrâne een pilot 

gestart. In deze pilot worden natuurvriendelijke oevers aangelegd waarlangs dan een kruidenrijke 

rand of akkerrand komt te liggen. De monitoring en nulmeting rondom dit project is inmiddels 

opgestart. Betrokken beheerders zijn in een afstemmingsoverleg op 5 april jl. gevraagd om hun 

mening en hun medewerking.  

In de monitoring worden de volgende zaken onderzocht en vastgelegd: 

• Vegetatie opnamen op een aantal percelen  

• Sloot water bemonsteren voor Zout gehalte  

• Sloot water bemonsteren voor Zuur gehalte 

We houden u op de hoogte van de ontwikkeling via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en natuurlijk 

via de website en facebook.  

 

Vogelhokjes 

Wie niet op de nieuwjaarsbijeenkomst is geweest heeft niet een vogelhuisje 

aangeboden gekregen. Er zijn nog hokjes over die vragen om bewoning. U kunt nog 

een vogelhokje aanvragen door ons een email te sturen. 

Boerenerven bieden (zoals bekend) mooie nestplekken en beschutting voor vogels 

waaronder bijvoorbeeld de heggemus. Dus nu de tijd om de hokjes op te hangen!  

 

Eenden 

We willen ook aandacht vragen voor een vaste bewoner in ons gebied waar het niet overal even 

goed mee gaat nl. de wilde eend.  

Via de app Kuikenteller of via www.erikkleyheeg.nl/eendenkuikens kunnen eendenkuikens van de 

wilde eend worden geregistreerd. 

 

Communicatie 

Duurzaam beheer staat en valt met resultaten en (tegenwoordig bijna belangrijker) de 

communicatie daarover. Het is erg van belang dat we laten zien wat we doen voor 

boerenlandvogels. Het plaatsen van borden is daarbij belangrijk maar ook (misschien per cluster) 

het geven van een excursie o.i.d. Dit is niet alleen erg leerzaam voor geïnteresseerden maar 

geeft ook veel positieve energie terug. Een stukje in (lokale) krant/website dorp zal vast positief 

bijdragen richting natuurbeheer voor nu en na de ANLB-periode. Indien u hiervoor ideeën heeft 

kunt u dat via een mail aan ons doorgeven. 

 

Teeltregistratie 

Naast de standaard registratie (soort en kg zaaizaad etc.) willen we ook beginnen met een 

vragenlijst/enquête waaruit we verwachten veel gemakkelijker, duidelijker en vooral leuker 

vragen kunnen verwerken in trends en grafieken.  

 

Tot slot 

Vragen kunt te allen tijde aan ons stellen op email collectiefwaadrane@hotmail.com of u neemt 

contact op met gebiedscoördinator Reinskje Brandsma op 0519-321367. 

 

Ten slotte wensen wij u een succesvol beheerjaar toe! 

http://www.erikkleyheeg.nl/eendenkuikens
mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com

