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Akkerbouwers, 

 

Gebiedsaanvraag 

Inmiddels ligt de gebiedsaanvraag van Agrarisch Collectief Waadrâne voor weide- 

en akkervogelbeheer bij de provincie Fryslân. Eind juli is de gebiedsaanvraag 

ingediend en hebben we bericht van RVO gehad dat de aanvraag compleet was 

en in behandeling zal worden genomen. Er is in totaal ruim 159 ha beheer 

aangevraagd door ruim 20 beheerders. Hiervoor zou een budget beschikbaar 

moeten zijn van € 445.617,- per beheerjaar. 

Zekerheid over doorgaan van het beheer is dus nog steeds niet te geven maar 

we verwachten dat de ingediende plannen één op één worden overgenomen 

omdat de plannen in nauwe samenwerking met o.a. provincie Fryslân zijn 

opgesteld. 

Uiterlijk 1 oktober a.s. is de beschikking definitief en vanaf dan kunnen wij een 

definitief contract met u afsluiten op basis van hectares aangegeven in de 

voorintekening. We proberen om half oktober nog een voorlichtingsavond te 

plannen. 

 

Hoe nu verder 

Voor de akkerbouwers komt dus het moment in zicht dat ze de pakketten kunnen 

gaan voorbereiden en inzaaien. Vroege herfstinzaai is met eiwitgewassen 

wenselijk en dat is ook gecommuniceerd met provincie maar de beschikking is 

uw garantie.... 

Aan deze mail zijn een aantal documenten toegevoegd gevoegd waarin (aanleg 

van) akkervogelbeheer uitgebreid wordt behandeld. Het collectief denkt dat we 

dat wiel niet meer hoeven uit te vinden. Het spreekt voor zich dat teelt van eiwit-

gewassen en akkerranden een volwaardig gewas is en dat u er goed aan doet om 

u daar goed in te verdiepen. Er is ook veel informatie beschikbaar bij uw zaad-

leverancier en op internet. De bloemen-/kruidenmengsels zullen meest in het 

voorjaar worden gezaaid. Wij willen op de eerder aangegeven informatieavond 

bekijken of we hier gezamenlijk inkoop kunnen regelen. 



Het is onze insteek dat er qua natuurbeheer niet variatie genoeg kan zijn wat 

betreft de zaadmengsels die kunnen worden gebruikt. Inpasbaarheid en 

beschikbaarheid spelen een rol maar bovenal zijn ecologische waarden belangrijk 

om tot succesvol akkervogelbeheer te komen.  

 

Zaadmengsels: 

Wat kan en moet je nu gebruiken in de akkerranden en/of stroken? 

Uitgaande van variatie van bloeiende en zaadhoudende bloemen en kruiden kom 

je al snel op de FAB mengsels zoals die commercieel worden aangeboden. 

Echter een bepaalde eigen inbreng is ook mogelijk zolang er geen afbreuk wordt 

gedaan op ecologische functionaliteit. Wanneer wordt afgeweken van inzaai 

(gangbare hoeveelheden) van FAB-mengsels verwachten wij vooraf een 

beschrijving en ecologische toelichting van de afwijkende werkwijze zodat we 

uiteindelijk tot een reële en hoogwaardige vorm van natuurbeheer komen. In het 

gebiedsplan staat dit ook omschreven, zie ook de bijlage. 

 

Verdere aandachtspunten. 

 Meerjarig riet is een waardevolle aanvulling m.b.t. natuurbeheer. Waar 

mogelijk is het zeer wenselijk om riet te laten staan in sloten die niet onder 

schouw staan. Dus houdt daar rekening mee met klepelen en hekkelen. 

 Bouwplanperikelen zullen we op de informatieavond behandelen. Standpunt is 

dat de hectares bij voorintekening aangehouden worden. 

 In de loop van het traject zal meer aandacht zijn voor het betrekken van 

andere belangstellenden/belanghebbenden in ons werkgebied. 

 

Voor verdere vragen kunt u mailen naar collectiefwaadrane@hotmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Agrarisch Collectief Waadrâne 
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