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Afgelopen jaren heeft Agrarisch Collectief Waadrâne veel energie gestoken in het opzetten en 

deelnemen aan projecten en subsidieaanvragen. Deze processen gaan nooit snel genoeg, maar 

het lijkt nu wel in een soort stroomversnelling te komen en allemaal tegelijk. De reden van 

Agrarisch Collectief Waadrâne om deel te nemen aan projecten is, om naast het ANLB, 

mogelijkheden te creëren voor extra beheer in het veld. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een 

opsomming van projecten die al lopen of die binnenkort van start gaan. Hopelijk zitten er voor u 

ook mogelijkheden tussen. We beginnen deze nieuwsbrief met belangrijke informatie over het 

ANLb in 2020 en de stand van zaken m.b.t. Landelijke subsidieregeling NPI weide- en 

akkervogels. 

 
Gebiedsaanvraag ANLB beheer 2020 - Leefgebied open grasland en open akker. 

Half oktober bleek dat er bij de provincie nog budget over was voor een openstelling ANLB 

beheer.  Dit is onderling verdeeld over de collectieven. Voor ons collectief houdt dit in dat we € 

30.000,00 extra budget krijgen voor leefgebied open grasland en € 45.000,00 extra voor 

leefgebied open akker. Hiervoor zal een aanvullende gebiedsaanvraag ingediend worden bij 

Provincie Fryslân, eind november 

Voor open grasland (weidevogelbeheer) zal dit niet leiden tot meer hectares beheer. De afgelopen 

jaren is er door middel van aanleg van plas-drassen veel geïnvesteerd in biotoopverbetering. Dit 

heeft ook geleid tot een hogere uitbetaling voor beheer. Het extra budget willen we hiervoor 

inzetten. 

In het leefgebied open akker (akkervogels) is het budget eigenlijk te weinig om in te zetten op 

een heel nieuw beheercluster. Dus zullen we het beheer in de bestaande clusters gaan uitbreiden. 

Voor deze extra hectares zullen deelnemers in aanmerking komen die nu nog op een wachtlijst 

staan. Zij hebben aangegeven wel belangstelling te hebben voor beheer. Hun percelen zullen 

echter wel in de bestaande clusters moeten liggen. 

 

Geef tijdig uw wijzigingen in het ANLb-beheer door! 

Eind februari wordt altijd 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. Dit kost veel onnodige tijd. Hierop heeft het bestuur besloten om de volgende 

regels te hanteren m.b.t. het doorgeven van wijzigingen: 

• Wijzigingen in beheer kunnen worden doorgegeven vanaf oktober tot uiterlijk 15 februari. 

• Wijzigingen ontvangen tussen 15 februari en 1 maart zijn uitsluitend mogelijk op kosten van de 

beheerder.  

• Wijzigingen doorgegeven na 1 maart worden NIET meer in behandeling genomen! 

 
Even voorstellen 

Door toenemende werkzaamheden, o.a. door een aantal projecten die nu zijn opgestart, is het 

team gebiedscoördinators uitgebreid met Hylke Hoekstra. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij 

zijn werkzaamheden op een zelfde correcte wijze uitvoert zoals u van ons gewend bent en 

wensen hem veel succes. 

Ik ben Hylke Hoekstra, woonachtig in Reitsum. 

In 2012 ben ik als zelfstandige begonnen in de agrarische dienstverlening, 

hiervoor was ik onder andere werkzaam bij de Praktijkschool in Oenkerk. 

Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met bemestingsplannen, kringloopwijzers 

en gecombineerde opgaves. Daarnaast ben ik in de zomermaanden 

werkzaam bij Staatsbosbeheer. En nu dus ook als gebiedscoördinator bij 

de Waadrâne; in het leefgebied Open Grasland het werkgebied Raard-

Hiaure en in het leefgebied Open Akkerland de cluster Ferwerderadiel. 
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Landelijke subsidieregeling: NPI weide- en akkervogels 

Na een intensieve voorbereiding hebben we als collectief twee aanvragen ingediend. 

Op 30 oktober hebben we de beschikkingen van RVO ontvangen.  

Van projectplan 1: Greide- en ikkerfûgels, us soarch (aanvraag € 605.314,80) is € 513.691,77 

goedgekeurd.  

Projectplan 2: Soarch drage foar greide- en ikkerfûgels (aanvraag € 442.882,05) is afgekeurd. 

Ondertussen is er overleg geweest met RVO over de afgekeurde posten in de aanvragen. 

Waarschijnlijk gaan we bezwaar schrijven om te proberen nog een aantal posten goedgekeurd te 

krijgen. 

 

Hieronder staat een tabel met maatregelen die zijn goedgekeurd: 

Nat biotoop Plasdras/Greppelplasdras & Hoog waterpeil 

 Natuurvriendelijke oever (talud 1:3) 

Maatregel in open akker Keverbanken & Insectenheuvels 

Machines Zonnepaneelpompen & mobiele waterpompen voor plas-dras 

 

Omdat we in deze regeling pas achteraf kosten terug kunnen krijgen van 

investeringen/maatregelen die we uitvoeren is het nodig om een goede financiële planning. En 

kunnen we dus niet alles tegelijk uitvoeren. De NPI regeling loopt tot 31 december 2021. 
 

 
 
 

Projecten 
 

GLB-pilot akkerbelt(2020) 

Dit is een pilot over ontwikkeling en inpassing maatregelen voor nieuwe GLB-periode. Dit is een 

samenwerking van negen collectieven verspreidt over het land. 

Het gebiedsplan is klaar. Hierin staat beschreven wat het 

doel van de pilot is en wat voor maatregelen in welk 

gebied genomen worden. Aanvullend op het gebiedsplan 

moeten er nog drie bedrijfsplannen worden geschreven. 

In 2020 zullen de maatregelen in het veld worden 

toegepast in twee pilotgebieden. De pilotgebieden liggen 

rondom Nes-Wierum en rondom Paesens-Lioessens.  

 

De maatregelen die zullen worden toegepast zijn: 

1 Kruidenrijke akkerrand 

2 Ecologisch slootschonen 

3 Nostalgisch graan 

 (vogelgraan met klaprozen en korenbloemen) 

4 Keverbanken 

5 Ruige mest 

 

De afspraken hierover zullen binnenkort in contracten met de beheerders worden vastgelegd. 
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BEESPOKE(2020, 2021 en 2022) 

In september hebben een aantal 

beheerders aangegeven belangstelling te 

hebben voor dit project. De nadruk in dit 

project ligt op bestuiving van gewassen. 

Daarnaast wordt in dit project ook een deel natuurlijke plaagbestrijding meegenomen. De 

voorlichtingsbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Een aantal deelnemers zal in overleg 

met de projectgroep maatregelen in het veld gaan testen. 

 

Vitale akkers (2020 en 2021) 

Via de Landbouwdeal van Provincie Fryslân hebben 

we een projectsubsidie gekregen welke gericht op 

stimuleren van biodiversiteit op en langs akkers.  

Dit project zal uitgevoerd worden in een pilotgebied 

ten noorden van Marrum. Tijdens de monitoring 

(vogels en insecten) afgelopen seizoen zijn in dit 

gebied een aantal bijzondere waarnemingen gedaan. 

In overleg met akkerbouwers in het pilotgebied zal 

gericht beheer uitgezet worden. 

 

 

Fjildlab is van start! Fjildlab is een veldlaboratorium die in Noord 

Oost Fryslân de agrarische sector mee helpt in de 

natuurinclusieve kringlooplandbouw. Het streven is om over 

5 jaar een tiental nieuwe verdienmodellen ontwikkelt te hebben.  

Daarvoor hebben we ideeën/vragen vanuit de landbouwsector nodig om dit te bereiken. Alle 

boeren kunnen meedoen. Er zijn acht kenniskringen waarin de volgende onderwerpen aan de 

orde komen: Natuur, Landschap en biodiversiteit, Water en Landbouw, Mest, Voer, Verzilting, 

Voeding, Gezonde bodem, Duurzaamheid en energie. Er zijn inmiddels meer dan 90 projectideeën 

aangeleverd. Die worden nu beoordeeld en de meest kansrijke worden uitgeschreven tot 

projectvoorstellen. Fjildlab heeft in bugdet van meer dan 12 miljoen euro die in de komende 5 

jaar besteed gaat worden aan deze projecten. 
 

Een greep uit de projectideeën: Kruiden in de coulissen, decentraal energie opwekken, 

verspillingsmarkt, koe-toilet, samenwerking akkerbouw-veehouderij, Bodem voeren met gezonde 

mest, bouwplan in dienst van bodemkwaliteit, verzilting: vermarkten van zilte producten.  

Fjildlab is een samenwerking van de boeren (Agrarisch Collectief Waadrâne en Noardlike Fryske 

Wâlden), de ondernemers uit Noord Oost Fryslân en het onderwijs (deelname door Van Hall 

Larenstein/Nordwin/Hanze Hogeschool/RUG/WUR).  
 

Heeft u kennisvragen, ideeën of concrete projectvoorstellen om natuurinclusieve 

kringlooplandbouw in Noord Oost Fryslân te stimuleren neem dan contact op met Durk Durksz, 

projectleider Fjildlab. info@fjildlab.nl. Meer informatie staat op www.fjildlab.nl  

 

 

 

Regelmatig ontvangt u van Agrarisch Collectief Waadrâne uitnodigingen om deel te nemen aan 

bijeenkomsten voor Fjildlab. Om goede projecten in deze deal te krijgen is het van belang dat er 

vanuit de praktijk voorstellen worden ingediend. Dus heeft u interesse of een plan/idee wat in 

Fjildlab past ga dan naar deze bijeenkomsten. 

mailto:info@fjildlab.nl
http://www.fjildlab.nl/
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Aandachtspunten beheer in open akker 

Vanaf 1 november mag, tot maximaal 8 schapen 

en/of lammeren per hectare, beweid worden op de 

vogelakker. Beweiden van de vogelakker blijkt een 

goede manier om de eiwitstroken in conditie te 

houden. Samen met het bemesten met ruige mest 

in het vroege voorjaar krijgt het beheer een beter 

uitgangspunt voor (broed-)vogels en insecten. 

Ruigte en riet zijn belangrijke bronnen voor 

vestiging insecten/vogels. Niet (of alleen 

horizontaal) klepelen van deze brongebieden geeft 

eerder, en meer, insecten. Op de leggerkaart van 

Wetterskip Fryslân kan worden nagekeken welke 

sloten schouwplicht hebben.  

Let op aanwezigheid muizen. Het plaatsen van palen en/of lokken van 

uilen en andere roofvogels kan forse reductie aantal muizen geven. Veel 

roofvogels die nu in het gebied zijn, komen overwinteren en, zullen na de 

winter weer noordwaarts trekken. Een 1 op 1-relatie met nestpredatie in 

het voorjaar lijkt dus niet op te gaan. 

Her en der overwegen beheerders om i.p.v. éénjarige randen méérjarige 

randen in te zetten. De variatie nu en straks in het voorjaar zullen van 

belang zijn voor aanwezigheid van verschillende bloemen en kruiden. 

Overleg tijdig met teller en gebiedscoördinator om dit af te stemmen. 

Meerjarige randen hebben veel voordelen mits de bloemen- en 

kruidenvariatie voldoende is. 

Maak foto’s en verstuur ze via whatsapp-(cluster)groep. Het is oorverdovend stil op deze app-

groep. Vanuit Waadrâne zouden we graag meer gegevens willen krijgen over jullie ideeën en 

ervaringen m.b.t. invulling beheer. Het zijn juist de ervaringen, ideeën van de beheerder die het 

beheer verder kunnen brengen. Inmiddels lijkt het er op dat natuurbeheer ook een betere positie 

krijgt in de vergroening. Deze kans zouden we met beide handen moeten aanpakken om werkbare 

en effectieve maatregelen te kunnen inzetten.  

 

Enquete: Toekomstige rol Collectief 

Afgelopen herfst hebben we u een enquête gestuurd met vragen over de toekomstige rol van het 

collectief. Hartelijk aan degenen die deze enquête hebben teruggestuurd en feedback hebben 

gegeven. Dit is voor het bestuur zeer belangrijke informatie. Op de Algemene Ledenvergadering 

op 12 maart 2020 hopen we samen met u en met de voorzitter van Boerennatuur Alex Datema 

hierover verder te discussiëren. 

 

Noteer alvast:  Vrijdag 3 januari van 10.00-14.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst bij 

 Veenma Mechanisatie Dokkum  

 Donderdag 12 maart om 20 uur Algemene Ledenvergadering 

 

 

 
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan door het sturen een email naar collectiefwaadrane@hotmail.com.  

U dient zich hierbij te realiseren dat u dan belangrijke en essentiële informatie m.b.t. het ANLb-beheer mist. 


