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Nog even en we kunnen los met het inzaaien van het agrarisch natuurbeheer!
Voor sommigen voelt het als een sprong in het diepe, andere beheerders hebben al wat
ervaring. Tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 6 april a.s. willen met elkaar
doornemen hoe het beheer vorig jaar is verlopen en hoe we het dit jaar in willen vullen.
Hieronder alvast wat informatie over het beheer.

Vogelakker:
Eiwitgewas zaaien:
Dit zal in de praktijk luzerne zijn wanneer je aan de grasdrogerij wilt leveren. Luzerne
heeft ook een relatief open stand die zich goed leent voor akkervogelbeheer. Deze open
stand is meteen ook te noemen als nadeel vanwege het lage onkruid onderdrukkend
vermogen. Dit zou kunnen worden opgelost door een paar kilo witte klaver mee te
zaaien.
Het gangbare tweede eiwitgewas is grasklaver waar een mengsel van raaigras wordt
gecombineerd met klaver. Italiaans raaigras groeit, zeker wanneer er een bemesting
wordt uitgevoerd, erg snel wat positief is voor bodembedekking, maar negatief kan
uitwerken omdat je dan eerder moet maaien dan gewenst is in het beheer. Beter is dus
een mengsel van Italiaans- en Engels raaigras en rietzwenk (totaal ongeveer 30 kg).
Vooral grasklaver kan vroeg worden gezaaid (vanaf maart). Voor diegene die reeds in
het najaar hebben gezaaid is het goed om te controleren of er voldoende klaver/luzerne
de winter is doorgekomen. Mocht dit niet zo zijn is het te overwegen om door te zaaien.
Dit is ook een mogelijkheid wanneer er in de herfst een (graan)groenbemester is
gezaaid. De ervaring leert dat licht bewerken met rotorkopeg en meteen zaaien meestal
afdoende werkt.
Vanwege de noodzaak om de klaver en luzerne ondiep te zaaien ben je altijd wat
afhankelijk van een regenbuitje om een goede start te krijgen. Rollen is bij drogend
weer erg aan te bevelen.
Bloemen-/kruidenrijke gedeelte zaaien:
Het bloemrijke gedeelte in de vogelakker en akkerranden is maatwerk. Wil je vroeg
zaaien heb je een wat robuuster mengsel nodig dan wanneer je gaat voor de mooiste
bloemenrand van de streek.
Vanuit risicospreiding lijkt er iets voor te zeggen om een deel vroeg (maart) te zaaien en
een deel later (april/mei).
Vroege mengsels zijn granen met klavers (rood, wit en alexandrijnse klaver) facelia,
wikke. Late zaaimengsels zijn de FAB/bijenmengsels met zonnebloemen.
We geven de beheerders de ruimte om zelf een keuze te maken uit de mogelijkheden
omdat we graag een diverse invulling van het beheer willen zien.
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Wenselijk vanuit beheer:
Een niet te dicht gewas welke gedurende het broedseizoen bloeiende bloemen bevat om
insecten te lokken en in het naseizoen kruiden en granen voor foeragerende vogels.
Vogelakker aanleggen:
De vogelakker bestaat uit maximaal 60 % eiwitgewas en 40 % bloemenstroken.
De ervaring leert dat een brede rand eiwitgewas (18 meter) om het perceel en voor de
rest stroken van 18 meter om en om daar ongeveer op uitkomt. Het is een aanvullend
criteria vanuit Collectief Waadrâne en zal dus niet worden nagemeten door NVWA.
Vanuit collegialiteit en functioneel beheer verwachten we wel een redelijke inspanning
om deze 60/40 te halen.
Afwijken van deze opzet graag in overleg met de gebiedscoördinator.

Vrijwillig beheer:
Voor vrijwillig beheer, dus buiten het ANLB om, is er (beperkt) gratis zaaizaad
beschikbaar.
Er zijn ook mogelijkheden om vergroening uit te voeren richting biodiversiviteit.

Greppels:
We gaan een proef doen met greppel-plas-dras in het akkerbeheer. Hierbij worden
greppels aangelegd die langer nat zullen blijven (eventueel met een pomp). De ervaring
leert dat dit een aantrekkende werking zal hebben op vogels die graag wormpjes
enzovoort eten.

Akkervogels herkennen/tellen:
We hebben al een paar keer aangegeven dat we nog een bijeenkomst willen organiseren
om te leren hoe we de verschillende akkervogelsoorten kunnen herkennen. Door
ernstige vertraging in de communicatie met externe begeleiding is dit er tot op heden
niet van gekomen. Binnenkort hopen we een bijeenkomst te kunnen organiseren waarin
plaatselijke tellers gaan vertellen over akkervogels en hun ervaringen. Daarnaast willen
we in de loop van het seizoen via een excursie een stuk vogelherkenning en goed beheer
met elkaar doornemen. De praktijk leert ons dat je als boer altijd maatwerk moet
leveren dat zich moeilijk vanaf een papiertje laat sturen. Gelukkig is er in ons gebied al
veel kennis en ervaring aanwezig.

Tellers
Vanuit Waadrâne gaan we wel zorgen dat er tellers in het gebied worden aangewezen
waar jullie mee kunnen samenwerken om telgegevens te verzamelen.

