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Droogte en hitte kenmerken het groeiseizoen tot nu toe. De kruidenrijke akkerranden en 
vogelakkers lijken er minder last van te hebben dan de akkerbouwgewassen. In de 
vorige nieuwsbrief van mei hebben we u geïnformeerd over een aantal mogelijkheden 

voor uitbreiding van beheer. Deze mogelijkheden worden nu concreter en zullen in deze 
nieuwsbrief worden toegelicht. 

 
Leefgebied Natte Dooradering 
Het optimalisatieplan voor het leefgebied Natte Dooradering, opgesteld door Rene 

Elsendoorn is afgerond. Hieruit blijkt dat er een aantal kansrijke gebieden zijn om 
beheer in leefgebied Natte Dooradering te gaan uitvoeren. Provinsje Fryslân heeft in de 

openstelling voor 2019-2021 echter een zeer beperkt budget opengesteld voor 
leefgebied Natte Dooradering in het werkgebied van ons collectief. Het opengestelde 
bedrag is € 6.500,00 per jaar. Door deze beperkte openstelling is er een scherpe keuze 

gemaakt wat betreft het gebied waarin beheer Natte Dooradering kan worden toegepast, 
gekozen is voor het Engwierumer eiland. Dit gebied heeft een overlap met het leefgebied 

Open Akker, dit betekent dat de af te sluiten pakketten ingepast moeten worden in het 
akkervogelbeheer. Binnenkort zal met de betreffende beheerders overlegd worden over 
de mogelijkheden en de voorwaarden. 

De inzet van Collectief Waadrâne is dat indien andere Friese collectieven hun 
openstellingsbudget 2019-2021 niet ingevuld krijgen, deze door Provinsje Fryslân 

beschikbaar wordt gesteld aan Collectief Waadrâne voor het leefgebied Natte 
Dooradering. Het is dus afwachten wat de verdere mogelijkheden zullen zijn. 

 
Leefgebied Water 
Het leefgebied Water zal binnenkort opengesteld worden voor een gebiedsaanvraag van 

de collectieven. Voor de hele provincie is er een budget beschikbaar van € 1.000.000,00 
voor drie jaar, 2019-2021. Dit is evenredig verdeeld over de collectieven, dus een 

openstelling voor Agrarisch Collectief Waadrâne van € 53.000,00 per jaar. 
 
Binnen de categorie Water in het ANLb worden verschilllende beheerfuncties 

onderscheiden: 
• Waterbergen 

• Verbeteren van waterkwaliteit 
• Vernatting 
• Water vasthouden 

In deze gebiedsaanvraag zullen de volgende ANLb-pakketten worden toegepast in meer 
of mindere mate en in samenhang met een reeds bestaand goedgekeurd gebiedsplan. 
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10a Natuurvriendelijk oever *** ***  *** 

10 b Natuurvriendelijke oever met 

schapen 

***   *** 

13 b/c/d Botanisch weiderand *** *** *** *** 

19 Kruidenrijk akkerrand *** *** *** *** 

39 b Bodemverbetering met ruige 

stalmest 

   *** 

39 c Bodemverbetering met 

gewasresten 

 ***  *** 
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Omdat het Wetterskip Fryslân cofinancier is van dit beheer hebben zij bij de diverse 
pakketten een aantal aanvullende beheereisen opgesteld. We zijn nog in overleg met 
Wetterskip Fryslân om dit op een praktische wijze ingevuld te krijgen. 

De beheerpakketten zullen zoveel mogelijk worden toegepast in de bestaande 
weidevogelmozaïeken en akkervogelclusters, zodat de verschillende natuurdoelen elkaar 

kunnen versterken. 
Hiervoor is volgende budgetverdeling gemaakt: 

• Open grasland (weidevogelbeheer)  € 10.000,00 

• Open akker (akkervogelbeheer)  € 43.000,00 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomsten en 

uitgebreidere informatie. 
 
 

 
 

 
Excursie 29 juni; Aesgemastate in Foudgum (familie Sibma) 
Onder het motto: depressief met een vraagteken, hebben ongeveer 80 belangstellenden 

van divers pluimage (politiek, waterschap, collega collectieven en beheerders) kennis 
kunnen nemen van de ontwikkelingen en projecten van ons collectief ter versterking van 

de biodiversiteit in ons werkgebied. Centraal stond het project Randen van het Wad. Een 
verdere uitbreiding van dit project met aanleg van natuurvriendelijke oevers loopt op dit 

moment stroef in verband met regelgeving van RVO. We houden u op de hoogte. 
 

Schouw 

Net zoals vorig jaar zijn ook dit jaar weer alle beheereenheden in leefgebied open akker 
geschouwd door de schouwcommissie. Gerrit Tuinstra, medewerker van Landschaps-
beheer Friesland heeft meegelopen met de schouw. Dit was voor Landschapsbeheer 

Friesland de eerste kennismaking met agrarisch natuurbeheer in het akkerbouwgebied. 
Deze samenwerking is tot stand gekomen omdat Agrarisch Collectief samen met 

landschapsbeheer Friesland een POP 3 aanvraag heeft gedaan voor een project in 
akkerbouwgebied. De schouw is over het algemeen goed verlopen, in de meeste 
gevallen wordt het beheer volgens de beheereisen uitgevoerd. Binnenkort krijgt u 

bericht van de resultaten van de schouw van uw eigen percelen. De schouw zal niet 
meer zoals vorig jaar vrijblijvend zijn. 

Gerrit Tuinstra heeft mooie foto’s gemaakt van de schouw, bekijk ze binnenkort op onze 
website. 
 

Evaluatie beheer en kwaliteitsverbetering 
De ANLb-beheerperiode loopt van 2016 tot en met 2021, er zijn nu dus drie van de zes 

beheerjaren achter de rug. Tijd voor een tussenevaluatie.  
In de meeste akkerbouw-clusters ligt het beheer er goed bij. Om een kwaliteitsverbeter-
ing tot stand te brengen hebben we ecoloog Bauke Koole een optimalisatieplan laten 

schrijven voor de akkerbouwclusters. Met de aanbevelingen uit dit rapport gaan we 
komende periode bezig om beheer te verbeteren. Hierbij komt de nadruk te liggen op 

clustering van beheer, dus meer samenhang en de beheerpercelen zo situeren dat er zo 
weinig mogelijk verstoring is van bebouwing, wegen etc.  
Houd hiermee alvast rekening met de keuze van uw percelen. 
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Naamsbekendheid en promotie 
Agrarisch Collectief Waadrâne heeft de afgelopen periode druk gewerkt aan meer 
naamsbekendheid en promotie van het agrarisch natuurbeheer. Zo zijn er in de diverse 

vogelakkers en kruidenrijke akkerranden in het gebied weer promotiezeilen geplaatst, 
waarschijnlijk hebt u ze al zien staan. Verder is er een informatiebord over plas-dras-

beheer gemaakt en geplaatst bij Gert Jan Sijtsma in Wetzens, de bedoeling is om meer 
van dergelijk borden te maken. 
Er wordt actief gewerkt om in de lokale kranten persberichten van activiteiten geplaatst 

te krijgen. Hiervoor hebben we tekstschrijfster Klasina van der Werf ingeschakeld. Dit 
heeft o.a. geleid tot meerdere persberichten, een inleiding op een ‘groen’lunch, deel-

name aan een debat en zelfs een reportage van Omrop Fryslân.  
Klasina van der Werf heeft ook de teksten op de website aangepast, om de site 
aantrekkelijker en informatiever te maken, en er zijn er een aantal aanpassingen gedaan 

om de website gebruiksvriendelijker te maken. U moet maar even een bezoek brengen 
aan de site: www.waadrane.frl  

Daarnaast hebben we een folder laten maken. De teksten zijn geschreven door Klasina 
van der Werf en Marco Hiemstra is verantwoordelijk voor het ontwerp. Deze folder 
‘Natuerlike Ferbining’ zit als extra bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteert u alvast: 

Insectenexcursie op vrijdagavond 10 en 24 augustus. 

http://www.waadrane.frl/

