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Het beheerseizoen 2018 is in volle gang. De meeste melkveehouders hebben de eerste snee gras 

gekuild en het zaai- en pootwerk begint ook al op te schieten bij de meeste akkerbouwers. Dus volop 

activiteit om het beheer van 2018 goed uit te voeren. 

Het bestuur van Agrarisch Collectief Waadrâne is ondertussen druk bezig met de voorbereidingen voor 

het beheer van 2019 en met diverse projecten waarin we gaan meedraaien. Dus volop actie voor de 

toekomst. 

LEEFGEBIED NATTE DOORADERING 

In december 2017 hebben we als collectief een extra leefgebied aangevraagd bij Provincie Fryslân, 

namelijk het leefgebied natte dooradering. De doelsoorten in het leefgebied natte dooradering zijn 

voornamelijk vissoorten en libellen. Als Agrarisch Collectief willen we graag gefundeerd zicht krijgen op 

de mogelijkheden in het toegewezen gebied. Hiervoor gaat René Elsendoorn van bureau ‘tot en met 

projecten’, een plan schrijven, zodat we kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven en 

monitoringstrajecten. Dit plan zal vooral gericht zijn op de diadrome (trekken van zout naar zoet water 

en vice versa) vissoorten, driedoornige stekelbaars en glasaal.  

We hopen dat we binnenkort een budget toegewezen krijgen van de provincie, zodat we ook 

beheerpakketten met onze beheerders kunnen afsluiten. Mogelijke beheerpakketten in leefgebied natte 

dooradering kunnen zijn:  

8 Hoog Waterpeil 

10a Natuurvriendelijke oever 

11 Rietzoom en klein rietperceel 

12a Baggeren met baggerpomp 

12c Ecologisch slootschonen krabbescheer 

13c Botanische weiderand 

19 Kruidenrijke akkerrand 

20 Hakhoutbeheer 

24 Stuweelrand Driedoornige stekelbaars  Glasaal 

LEEFGEBIED WATER 

Onlangs is bekend geworden dat binnen de ANLb-regeling ook leefgebied Water wordt opengesteld. Dit 

leefgebied was in provinsje Fryslân nog niet opengesteld, omdat er nog overeenstemming tussen 

provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân moest komen over cofinanciering. Voor beheerjaar 2019 gaat 

dit leefgebied ook opengesteld worden. Het zoekgebied zal de hele provincie zijn. De looptijd zal zijn 

van 2019 tot en met 2021. Voor de hele provincie is er een budget beschikbaar van € 1.000.000,00 

voor drie jaar. Dit zal verdeeld moeten worden tussen de Friese Collectieven. De beheerpakketten die 

toegepast kunnen worden in leefgebied water zijn gericht op de volgende doelstellingen/ 

beheerfuncties:* Waterberging * Verbeteren waterkwaliteit * Vernatting * Water vasthouden  

Provinsje en Wetterskip hebben voorgesteld om de volgende ANLb-pakketten open te stellen:  

- dezelfde pakketten als genoemd bij leefgebied Natte Dooradering  

38  Water bergen  

39  Bodemverbetering  

Zie meegestuurde bijlage met pakketvoorwaarden en brochure over leefgebied water. 
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PROJECT RANDEN VAN HET WAD 

Het pilotproject in samenwerking met ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ heeft financiering 

gekregen voor de aanleg en gewasmonitoring van vier natuurvriendelijke oevers. De aanleg van de 

eerste locatie bij Aesgemastate te Foudgum zal binnenkort starten.  

Het is de bedoeling om binnenkort een excursie en voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor 

belangstellenden. Het doel is om in 2019, bij voldoende belangstelling, meer natuurvriendelijke oevers 

te kunnen aanleggen. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u dit alvast bij ons aangeven. De 

natuurvriendelijke oevers kunnen zowel in leefgebied open grasland als open akker aangelegd worden. 

INSECTENONDERZOEK 

In de vogelakkers en de kruidenrijke akkerranden merken we dat er veel insecten aanwezig zijn. Dit 

hebben we als collectief ook geprobeerd te stimuleren door het gebruik van veel verschillende 

zaaimengsels met een scala aan bloeiende kruiden. Om een goed onderbouwd wetenschappelijk beeld 

te krijgen van de hoeveelheid en soort insecten zal er onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid 

van insecten in de vogelakkers. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door ecoloog Bauke Koole in het 

akkerbouwcluster Engwierum/Ee. De inventarisatie start eind mei begin juni. Er zullen vier 

inventarisatierondes plaatvinden, de laatste waarschijnlijk eind augustus. De beheerders van de 

vogelakkers die zijn opgenomen in het onderzoek krijgen binnenkort hierover uitgebreidere informatie. 

WEIDEVOGELMONITORING MET DRONE 

Dit voorjaar zijn we ook gestart met de weidevogelmonitoring met behulp van een drone met 

warmtecamera. Hiervoor zijn twee bedrijven benaderd namelijk Vliegend.nl uit Dokkum en Brandhof 

Natuur en Platteland uit Dalfsen.  

Aan het einde van het beheerseizoen zal geëvalueerd worden en zullen we kijken naar vervolgstappen 

voor het volgend seizoen, maar ook naar meer toepassingsmogelijkheden van de drone bij monitoring 

van agrarisch natuurbeheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding hier linksboven is gemaakt met een warmtecamera. De witte stippen zijn vermoedelijke 

nesten. Deze zijn warmer dan de omgeving. Er is speciale software ontwikkeld die deze beelden kan 

verwerken tot stippenkaarten (afbeelding rechtsboven). De nesten worden weergegeven met 

bijbehorende GPS-coördinaten. 

Met bovenstaande plannen en ontwikkelingen zijn er nog volop kansen om het agrarisch natuurbeheer 

op uw bedrijf te optimaliseren. Zoek alvast voor uw eigen bedrijfsvoering de mogelijke toepassingen 

uit. Voor nu wensen wij u veel succes en plezier met de uitvoer van het agrarisch natuurbeheer. 

NOTEERT U ALVAST 

Ook dit jaar gaan we weer een excursie organiseren voor beheerders en andere betrokkenen bij het 

Agrarisch Natuurbeheer. Deze excursie zal zijn op vrijdagavond 29 juni. Op zaterdag 30 juni zal er een 

fietstocht/wandeltocht zijn voor burgers en buitenlui. 

Bestuur en Gebiedscoördinatoren 


