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Het is op dit moment te nat in het veld voor veldwerkzaamheden, tijd dus om voor het
volgend groeiseizoen wat zaken op een rij te zetten en even terug te blikken op het
afgelopen beheerseizoen.
Keukentafelgesprekken.
De geplande keukentafelgesprekken met de beheerders zijn over
het algemeen goed bezocht. We hebben met elkaar van
gedachten kunnen wisselen over praktische zaken rondom beheer
in open akker om ook op deze manier van elkaar te leren.
Vogelmonitoring
Tijdens het groeiseizoen 2017 heeft in alle clusters beheermonitoring van broedvogels
plaatsgevonden. Hiervoor zijn een tiental tellers op pad geweest. Deze tellers hebben vijf
telrondes uitgevoerd gedurende het broedseizoen via de BMP-methode van SOVON.
Deze telresultaten zijn verwerkt in Avimap van SOVON. De resultaten zijn met u
besproken tijdens de keukentafelgesprekken. Binnenkort gaan de
tellers op pad voor de wintertellingen, dit om ook het resultaat in
beeld te krijgen van de foerageerfunctie van de akkerranden en
de vogelakkers. Het is de bedoeling dat we alle beheerjaren gaan
tellen, zodat we ook een reeks met resultaten kunnen opbouwen.
Op basis van deze resultaten kunnen we de effectiviteit van het
beheer aantonen. De tellingen van afgelopen beheerjaar lijken
over het algemeen erg goed.
Schouw
Dit beheerjaar is er ook een schouw uitgevoerd door een schouwcommissie. Deze
schouw had dit jaar een adviserend karakter, ook in het kader van het lerend beheren. U
hebt hiervan allemaal persoonlijk bericht gekregen. Van de geschouwde beheereenheden
voldeed 75% aan de beheereisen. Volgend jaar worden weer alle beheereenheden
geschouwd. De schouw zal dan niet meer alleen een adviserend karakter hebben.
Randvoorwaardenkorting
De vergoeding die u ontvangt voor uw ANLb-beheer valt onder de subsidie uit het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een korting die u opgelegd krijgt vanwege
een overtreding van deze randvoorwaarden werkt dus niet alleen door in uw
betalingsrechten maar ook in uw ANLb-subsidie. Het kortingsbedrag kan behoorlijk
oplopen, hou daar rekening mee!
Zie ook de aparte bijlage meegestuurd met deze nieuwsbrief.
Groenverklaring Rabobank
In het voorjaar van 2016 heeft Agrarisch Collectief een aanvraag voor groenverklaring
gedaan. Indien u een nieuwe lening moet afsluiten of leningen moet oversluiten kunt u
bij ons deze verklaring opvragen. In overleg met uw bank kunt u dan een korting op de
rente krijgen.
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Openstelling 2018
In september heeft Provinsje Fryslân een openstelling gedaan van € 80.000,00 per jaar
voor extra beheer in leefgebied open akker (beheerjaar 2018 t/m 2021). Dit budget is in
overleg met alle beheerders ingevuld. Er is gekozen de clusters met de laagste
dekkingsgraad wat betreft beheer te versterken. Totaal is er nu ruim 218 hectare beheer
afgesloten. Deze aanvullende gebiedsaanvraag is 22 september verstuurd naar Provinsje
Fryslân. Deze aanvraag is compleet maar de beschikking is nog niet binnen.
Op 7 november is er een extra openstelling geweest van € 159.764,00 per jaar voor
extra beheer in leefgebied open akker (beheerjaar 2018 t/m 2021). Ook dit beheer is
inmiddels ingevuld. We hebben de dekkingsgraden beheer in de clusters kunnen
verbeteren. De aanvraag voor deze uitbreiding is op 17 november ingeleverd bij
Provinsje Fryslân.
Inclusief deze uitbreiding is er nu voor ruim 270 hectare beheer afgesloten. Wanneer
de definitieve beschikking komt is nog niet bekend, dit duurt waarschijnlijk wel een paar
maanden.

Verleggen van de vogelakkers
Dit najaar zullen er veel vogelakkers verplaatst worden. Hierover is al veel overleg
geweest met gebiedscoördinator Open Akker, Reinskje Brandsma.
Toch willen we nog even een paar belangrijke punten onder de aandacht brengen:
1. De vogelakker niet ploegen voor 15 november. Indien het mogelijk is de vogelakker
zo lang mogelijk laten staan in verband met de foerageerfunctie gedurende de
winterperiode.
2. De vogelakker mag geploegd worden na 15 november, maar doodspuiten is niet
toegestaan. Immers een beheereis dat er geen gewasbescherming wordt gebruikt.
Deze voorwaarde geld tot 31 december van het betreffende beheerjaar. Er zijn goede
manieren om mechanisch gewas kwijt te raken, zodat men er geen last meer van
heeft in de vervolgteelt.
3. Zorg ervoor dat er voor 1 juni gewas op uw nieuwe vogelakker staat.
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5. De vogelakker wordt in stroken aangelegd. Onderzoek heeft opgeleverd dat stroken
breder dan 18 meter minder last hebben van predatie. Anderzijds is te breed ook
mogelijk waar het gaat om afstand nest en voedselstrook. Stroken van 20-30 meter
lijken meest effectief. Binnen de stroken kan ook ‘gespeeld’ worden met
zaaimengsels. Zo is het wenselijk om verschillende randen met meer of minder graan
aan te leggen. Een paar randen met bijvoorbeeld facelia geven vroege bloei en
kunnen eerder worden gezaaid (zelfs over vorst). Met gebruik van verschillende
zaaimengsels en/of zaaidata wordt een divers habitat aangeboden.
Bovenstaande aanbevelingen gelden ook voor de bloeiende akkerranden.
6. Het aanleggen van aaneensluitend beheer is niet altijd makkelijk. Vooral de
onderlinge afstand tussen beheerde percelen is soms erg groot. Het is daarom goed
om ander (vrijwillig) beheer ook mee te nemen zoals; akkerranden op teeltvrije
zones, vergroeningsmaatregelen (groenbemesters) en reguliere akkerbouwpraktijk
ten gunste van akkervogels (niet sleepslangen granen, actieve nestbescherming of
plaatsen nestkasten). Meld dit bij het collectief zodat we de ecologische verbindingen
makkelijker kunnen maken en de dekkingsgraad behoorlijk kunnen verbeteren.
Informatievoorziening
Er wordt al veel gebruik gemaakt van onze website www.waadrane.frl en facebookpagina
https://www.facebook.com/collectiefwaadrane om informatie in te winnen maar ook om
door te geven. Het is belangrijk om deze informatie actueel en up to date te houden.
Graag willen we vragen om te helpen het beheer uit te dragen door bijvoorbeeld foto’s
(liefst met uitleg) in te sturen. Relevante (nieuws)-artikelen zijn natuurlijk ook welkom.
U kunt dit doorgeven via e-mail
collectiefwaadrane@hotmail.com. Vragen die niet op onze website worden beantwoord
(kijk ook op het afgeschermde deel door in te loggen), kunnen ook naar dit emailadres
worden gestuurd.

Gebiedscoördinator leefgebied Open Akkerland:
Het beheer in het leefgebied Open Akkerland wordt gecoördineerd door Reinskje
Brandsma. Zij houdt zich bezig met de praktische en administratieve zaken richting de
beheerders. Voor vragen over uw beheer kunt u bij haar terecht via
collectiefwaadrane@hotmail.com of telefonisch op 0519-321367.

