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Promotie beheer leefgebied Open Akkerland
Vrijdagavond 7 juli heeft Collectief Waadrâne een excursie georganiseerd voor alle beheerders,
nazorgers, tellers, politici, pers en ambtenaren om het beheer in het leefgebied open akkerland te
promoten. Er konden zo’n 70 personen welkom worden geheten op het akkerbouwbedrijf van Mts
Steeghs in Engwierum. Na een korte algemene presentatie zijn de genodigden op een wagen het
veld in geweest om uitleg te krijgen over de werking van de vogelakkers. De kracht van beeld is
weer eens duidelijk naar voren gekomen. Veel mensen waren niet bekend met natuurbeheer in
akkerbouwgebieden. Kortom veel positieve en enthousiaste reacties gehad.
Ook de dronedemonstratie door Jan Wiersma van het bedrijf vliegend.nl werd positief ontvangen.
De vele mogelijkheden van deze nieuwe technieken voor wat betreft monitoring staan nog in de
kinderschoenen, maar hebben zeker perspectief.
Zaterdagmiddag 8 juli is er een fietstocht georganiseerd langs vogelakkers en kruidenrijke
akkerranden. De deelnemers konden verschillende percelen met beheer bekijken en waren ook
welkom op een aantal akkerbouwbedrijven op de uitgezette route van ruim 12 kilometer.
Medewerking op de route was er nog van de kerkuilenwerkgroep, een imker en tellers. Fotograaf
Baukje de Haan heeft mooie foto’s gemaakt van de deelnemers in de bloemrijke randen. De
fietstocht is door ruim 140 deelnemers afgelegd waarvan we veel positieve reacties hebben
ontvangen. Er waren zelfs een paar aanmeldingen voor vrijwillig beheer. Zie voor een uitgebreide
foto-impressie onze website www.waadrane.frl.

Omdat niet iedereen aanwezig was volgt nu een update m.b.t. het ANLb-beheer Open Akker
Schouw
Bij de beheerders zijn veel vragen over de invulling van het beheer. De regels voor het beheer
geven veel vrijheid in keuze van gewassen, hierdoor zien wij veel verschil in met name de
vogelakkers. Het is nu tijd om alle beheer te bekijken en te vergelijken om zo ook van elkaar te
leren om tot een nog beter resultaat te komen.
We hebben daartoe twee beheerders (Herman Steeghs en Pieter-Wytze Venema) bereidt
gevonden om deze schouw samen met gebiedscoördinator Reinskje Brandsma op te pakken. Zij
gaan bekijken of het uitgevoerde beheer voldoet aan de voorwaarden en samen met de
beheerder een aantal zaken doorspreken. Het bestuur hoopt hieruit ook informatie te verkrijgen
of er voor het volgende beheerjaar aanpassingen nodig zijn. Binnenkort ontvangt u hierover een
persoonlijke mail.
Het is goed om zelf ook de voorwaarden nog eens te vergelijken met het gerealiseerde beheer.
Verder is het goed u te realiseren dat het pakket vogelakker en kruidenrijke akkerrand een aantal
aanvullende voorwaarden heeft die door Collectief Waadrâne zijn opgesteld om de effectiviteit
van het beheer te verbeteren. Op www.waadrane.frl kunt u inloggen (gebruikersnaam: collectief
wachtwoord: waadrane) en alle informatie op uw gemak bekijken. Belangrijkste aandachtspunt
hieruit is dat 50% van de 40% braakstrook in vogelakker vanaf 1 augustus gemaaid mag worden.
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Nieuw beheer Open Akker
We hebben voor komend jaar weer extra budget voor akkerbouwbeheer. Voor de periode van
1 januari 2018 tot en met 31 december 2021. Het bestuur heeft een voorkeur voor beheer in
nieuwe gebieden richting ’t Bildt, we willen echter iedereen (binnen leefgebied open akker) de
kans geven om aan te geven of er mogelijkheden zijn om een cluster te vormen. Deze cluster
moet bestaan uit een groep akkerbouwers die per 100 hectare 5 % beheer kunnen en willen
toepassen. Voor het leefgebied raadpleeg de website. Binnenkort gaat er een email naar
akkerbouwers (via ledenbestanden van LTO Noord en NAV) over de mogelijkheden voor nieuw
beheer.

Beheer volgend jaar
Een aantal beheerders heeft aangegeven dat zij de vogelakker na twee jaar gaan verleggen. Het
is van belang dat de nieuwe vogelakkers binnen de clusters liggen en dat het oppervlakte van het
beheer gelijk blijft met wat er is gecontracteerd. Om voldoende rust, ruimte en restaurant te
waarborgen ligt het voor de hand om percelen te kiezen die deze voorwaarden kunnen bieden.
Kortom er moet hier en daar worden gepuzzeld en het is wenselijk om dit af te stemmen met de
gebiedscoördinator akkerbouw, Reinskje Brandsma via collectiefwaadrane@hotmail.com of
telefonisch op 0519-321367. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van beheer binnen een
cluster gewaarborgd blijft. Binnenkort ontvangt u van ons een mail met regeling- en teelttechnische zaken rondom het verleggen van de vogelakkers.

Oproep aan beheerders
Maak foto's van uw beheer, liefst ook op verschillende momenten in het seizoen, deze zijn samen
met uw teeltregistratiegegevens van belang voor de monitoring en voor het van elkaars
ervaringen kunnen leren. Ook richting andere collectieven in Nederland zijn deze registraties erg
waardevol. Momenteel is er een regelmatig overleg over zaken die spelen in leefgebied open
akkerland zoals bijvoorbeeld monitoring met andere akkerbouwcollectieven in het land zoals daar
zijn ANOG, ANV Drenthe en Hoekse Waard.

