NatuerLIKE ferbining
Mei boeren en frijwilligers soarg drage foar
natuerlik ferskaat yn greiden, ikkers en sleaten
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Agrarisch Collectief Waadrâne
Met ruim 145 agrarische leden werken wij in
Noard-Fryslân mee aan de bescherming van boerenlandvogels. Hierbij wordt de grutto gezien als
gidssoort maar worden ook de kievit, scholekster,
tureluur, veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper niet uit het oog verloren. Door het uitvoeren
van verantwoord beheer dragen wij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in onze leefomgeving.

Leefgebied open akkerland
Het leefgebied open akkerland in
Noord-Friesland is een open landschap.
Het gebied is wat betreft broedvogels
overwegend van belang voor akkervogels.
Dat zijn onder meer de kievit, scholekster, grutto, veldleeuwerik, graspieper,
grauwe kiekendief, gele gors, grauwe gors
en gele kwikstaart. En een heel enkele
keer een patrijs (zeldzaamheid). Voor
een deel van deze broedvogels is ook de
afwisseling tussen extensief beheerde
graslanden, dijken en akkerland gunstig voor de vestiging. De aangrenzende
natuurgebieden (Natura 2000) vormen
een belangrijk kerngebied voor de soorten van het leefgebied open akkerland. In
deze natuurgebieden worden akkervogelsoorten veelvuldig waargenomen, dan
wel als broedvogel dan wel als tijdelijke
gast (doortrekker, overwinteraar).

Het agrarisch natuurbeheer in leefgebied
open akkerland dient vooral gericht te
zijn op het waarborgen van voldoende
geschikte nestlocaties, jaarrond beschikbaarheid van voldoende zaden en
tijdens het broedseizoen ook insecten.
Van belang daarbij is dat deze maatregelen genomen worden in een gebied
van voldoende omvang en in onderlinge
samenhang, zowel in de ruimte als tijd.
Voor broedende akkervogels zijn beheerpakketten zoals vogelakker en kruidenrijke akkerrand ontworpen waarbij
strooks- en vlaksgewijs een uitgekiend
mozaïek in stand wordt gehouden bestaande uit grassen, granen en kruiden.
Door uitgestelde werkzaamheden in de
broedperiode en zeer beperkt gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen wordt
getracht een aantrekkelijk vestigingsbiotoop te creëren.

Leefgebied open grasland
Het leefgebied open grasland in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne
is een strook klei en klei op veengebied.
Het gebied kan beschreven worden als
een grootschalig, open agrarisch gebied,
met voornamelijk veeteelt (lees melkveehouderij), dat doorsneden wordt
door een uitgebreid stelsel aan vaarten
en watergangen. Dit gebied is van grote
waarde voor weidevogels. Het is een van
oorsprong zeer open landschap, welke
openheid over het algemeen redelijk goed
bewaard is gebleven. De beplantingselementen die de openheid beperken zijn
vooral te vinden rondom boerderijen
en andere bebouwing, in de aangelegde
ruilverkavelingsbosjes rondom dorpen en
op overhoekjes langs wegen.

Voedselbeschikbaarheid
De leden doen niet alleen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat
jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras, maar ze proberen er ook voor te
zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Ook met het creëren van plasdras en verhoogd waterpeil
bieden ze goede foerageerplekken voor boerenlandvogels aan. Kruidenrijke
percelen en randen trekken veel insecten en vervolgens ook weer vogels.

Samenwerken
Agrarisch Collectief Waadrâne werkt nauw samen met de Agrarische Natuurverenigingen
Guozzekrite en Om ‘e Koaien. Daarnaast is voor
succesvol beheer monitoring en nazorg door
plaatselijke vogelwachten en akkervogeltellers
van groot belang. Alleen door een goede samenwerking tussen agrariër en vogelwacht kan er resultaat geboekt worden. Ook de rol van de jagers
(WBE) in de regio moet niet onderschat worden.
Zij spelen een belangrijke rol in het predatiebeheer. Alle partijen zullen moeten samenwerken om de ‘natuerLIKE ferbining’ te versterken.
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Op pad
Ontdek! Pak de fiets of trek uw wandelschoenen aan. Kijk voor mooie fiets- en
wandelroutes op www.waadrane.frl

