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Op vrijdag 3 januari zijn we het nieuwe beheerjaar tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst gestart met de slogan

“Mei sûn boereferstân de kop derby hâlde in 2020!”
Deze aanmoediging kunnen de meeste boeren wel gebruiken na een
roerig jaar.
Aan het begin van dit nieuwe beheerjaar zijn er weer een aantal zaken
die we bij u onder de aandacht willen brengen. U leest ze in deze eerste
nieuwsbrief van 2020.

Kantoor
Door toenemende werkzaamheden met het ANLb en diverse
projecten is meer afstemming tussen de medewerkers
belangrijk. Daarvoor maken we sinds begin december een
dag per week van kantoorruimte in het Projectbureau van
Holwerd aan Zee aan de Fiskwei 30 in Holwerd.
Kom gerust eens langs op dinsdag en drink een kop koffie
met ons.
(NB Een telefoontje vooraf voorkomt dat u in een overleg beland.)

Uitbetaling beheer 2019
We hebben de ‘Beslissing betalingsaanvraag ANLb 2019’ ontvangen van RVO. Als alles meezit kan
het meeste beheer rond half februari worden uitbetaald. Hierbij moet opgemerkt worden dat het
nieuwe boekhoudpakket waar we mee gaan werken goed gekoppeld is aan SCAN-Office
(administratiesysteem van de collectieven). Dit zal in de komende dagen gerealiseerd moeten
worden.
Voorgaande jaren was u van ons gewend de betaalspecificatie via de post te ontvangen. In
verband met kosten en tijdsbesparing doen we dat vanaf dit jaar niet meer. Uw betaalspecificatie
kunt u inzien via www.mijnboerennatuur.nl. Hiervoor heeft u vorig jaar inlogcodes ontvangen.
Bent u de inlogcodes kwijt? Stuur ons dan een mail en wij zorgen ervoor dat u nieuwe
inloggegevens krijgt.

Wijzigingen in het beheer
Sommige beheerders willen vlak voor de start van het broedseizoen nog beheerpakketten
wijzigen. Bijvoorbeeld door verhuur aardappelland, inzaaien snijmaïs of verandering bouwplan. Is
dit bij u ook het geval houd dan rekening met de volgende voorwaarden:
Periode
Oktober 2019 tot en met 15 februari 2020
16 februari 2020 tot met 1 maart 2020
Na 1 maart 2020

Mogelijkheid
Wijzigingen beheer - geen kosten
Wijzigingen beheer – op kosten beheerder
Wijzigen beheer NIET meer mogelijk

Het bestuur heeft hiertoe besloten om de volgende redenen:
In februari wordt gestart met de voorbereiding van de mozaïekregie en de vogeltellingen.
Wanneer er daarna nog wijzigingen zijn in het beheer moeten sommige werkzaamheden opnieuw
worden uitgevoerd. Denk hierbij o.a. aan het opnieuw maken van kaartenmateriaal voor de
monitoring. Dit kost veel onnodige tijd en vergroot de kans op fouten.
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Afwijkingen in het beheer
Afgelopen beheerjaar zijn er meer afwijkingen in het beheer geconstateerd dan voorgaande
jaren. Deze afwijkingen, geconstateerd door de NVWA of de schouwcommissie, leiden in de
meeste gevallen tot het niet uitbetalen of een korting van het beheer van betreffende
beheereenheden. Deze kortingen zullen op uw uitbetalingsspecificatie verwerkt worden.
Het is van groot belang dat u goed naar de afgesloten beheerpakketten en voorwaarden kijkt (te
raadplegen via www.mijnboerennatuur.nl) en deze ook correct uitvoert. We zijn immers als
collectief gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer en de resultaten.
Op verschillende vogelakkers hebben we dit jaar
gezien dat er vergrassing ontstaat en dat erg weinig
variatie in kruiden en bloemen is. Een grote variatie
in gewassen trekt meer insecten en dus vogels en is
van wezenlijk belang voor het beheer. Hierop zal dit
jaar dan ook extra geschouwd worden.
De meer monotone vegetatie op de vogelakkers in
Cluster Ee- Engwierum was ook direct terug te
vinden in de resultaten van het insectenonderzoek.
Er zijn minder vlinders waargenomen. U kunt de
resultaten van dit insectenonderzoek lezen op het
inloggedeelte van onze website.
Vogelakker met monotone klavervegetatie

Vernatting:
In leefgebied open grasland (weidevogels) wordt veel gedaan aan vernatting d.m.v. plas-drassen
en verhoogd waterpeil. Dit trekt ontzettend veel vogels aan. Ook de akkervogels en insecten
hebben veel profijt van natte gedeelten in het beheer. In het akkervogelbeheer kan dit vrij
eenvoudig gerealiseerd worden door een greppel of slenk aan te leggen en die vol te pompen met
water.
Heel veel soorten boerenlandvogels kunnen hier foerageren.
Via het collectief kunt u gebruik maken van een pomp met
zonnepanelen.

Predatiebeheer 2020
Per 1 december 2019 is de ontheffing lichtbak vos met twee jaar verlengd. Diverse jagers in ons
werkgebied hebben een machtiging gekregen om met een lichtbak op vossen te jagen. Bekijk de
digitale kaart voor de ontheffingsgebieden op
https://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=e85a62aa478f474abdc63b
f960892b65
De vos is een geduchte predator van boerenlandvogels. Het is dan ook van groot belang om de
vossenpopulatie beperkt te houden. Hieraan kunt u als beheerder ook actief meewerken door
bijvoorbeeld rommelhoekjes op uw erf en ruigtes in het land op te ruimen. Heeft u een
vermoeden dat er een vos aanwezig is op uw erf of in het land neem dan direct contact op met
uw jager.

Noteert alvast: Vrijdag 14 februari, winterexcursie vogelakker o.l.v. Jelle Postma van SOVON
ALV op donderdag 12 maart, spreker Alex Datema, voorzitter Boerennatuur

