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De eerst jonge kieviten zijn gesignaleerd. Veel van onze beheerders 
hebben gehoor gegeven aan het verzoek om vanwege de droogte 

extra vernattingsmaatregelen toe te passen. Bedankt hiervoor! 
(Onderaan deze nieuwsbrief staan een aantal foto’s van het vernatten.) 
 
 

 

Perceelsregistratie voor 15 mei! 

De Gecombineerde opgave is open van 1 maart tot en met 15 mei 2020.Wacht niet te lang met 

invullen, ga snel van start. Ons advies: Lees eerst alle informatie over de Gecombineerde opgave 

2020, dan weet u wat de wijzigingen zijn en ziet u wat u alvast kunt regelen voor het invullen. 

Voor het ANLb-beheer is het belangrijk dat u het ANLB-beheer overneemt op uw gewaspercelen. 

Lees hier de ‘Handleiding overnemen ANLb perceel’ van RVO. Deze werkwijze leidt tot minder 

oppervlakte correcties.  

Verder moet u erom denken dat indien u percelen verhuurt of uit gebruik geeft bij een ander dit 

bedrijf ook het ANLb-beheer op naam krijgt. Dit kan alleen als deze huurder/gebruiker al 

deelnemer is van Agrarisch Collectief Waadrâne. Vergeet niet om dit ook door te geven aan de 

gebiedscoördinatoren.  

Dringend verzoek: uiterlijk zondag 10 mei de perceelregistratie waar ANLb-beheer op 

ligt kloppend te maken!  

Dit geeft ons nog een paar dagen de tijd om de laatste foutmeldingen op te lossen. LET OP: Een 

niet opgeloste foutmelding kan leiden tot het niet uitbetalen van beheer. 

 
Honden en katten in het land. 

Doordat er nu veel mensen thuis zijn/thuiswerken zien we dat 

er veel gewandeld wordt in het buitengebied. Vaak nemen 

mensen hun hond mee en zijn zich er niet van bewust dat het 

beheer bestemd is voor vogels en dus geen honden uitlaatplek 

is. Voor beheerders die graag een bordje bij hun perceel willen 

plaatsen met de tekst “geen vrije toegang”, hebben we nog 

bordjes beschikbaar. Deze kunt u aanvragen op 

collectiefwaadrane@hotmail.com. 

 
Kuikens in het land, poes in de mand.  

Met deze slogan roepen wij, net als andere natuurorganisaties en agrarische collectieven in 

Fryslân, kattenbezitters op hun huisdier ’s nachts binnen te houden. Dat is in het voorjaar nodig 

omdat weidevogelkuikens het slachtoffer worden van onze huisdieren.  

Bekijk het filmpje met Emiel en Gurbe door op de foto met Emiel en Gurbe te klikken. 

https://mijn.rvo.nl/documents/20448/81657/Handleiding+overnemen+ANLb+perceel/6364b2a0-561f-4c3d-b8d8-a0da335eca39
mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com
https://youtu.be/qHSYZwg60CI


NIEUWSBRIEF 
 Mei 2020 

2/4 

Leefgebied Open Grasland 

 

 

 

  

Waarschuwingsbrief 

Een aantal beheerders heeft van ons een waarschuwingsbrief ontvangen met daarin een 

opmerking over het uitgevoerde beheer of over de werkwijze rondom weidevogelbeheer. Het ging 

hierbij voornamelijk over niet voldoende uitgereden ruige mest uitgereden en het geen overleg 

met de nazorger hebben voordat men landwerkzaamheden gaat uitvoeren.  

Het weidevogelbeheer is gebaat bij een goede samenwerking tussen beheerder en nazorger. Het 

is van groot belang dat u altijd weet of er nesten of jongen op uw perceel aanwezig zijn. Dit 

begint al in het vroege voorjaar met werkzaamheden als sleepslang bemesten, kunstmest 

strooien en uitrijden ruige mest. De ingangsdatum van de rustperiode van 1 april is daarbij niet 

leidend, ook vóór 1 april dient u contact op te nemen met uw nazorger!  

Al vanaf de staart van het ANLb in 2016 hebben wij het belang van deze 

werkwijze aangegeven in nieuwsbrieven en evaluatiegesprekken. Immers 

succesvol weidevogelbeheer begint bij een goede samenwerking tussen 

boer, nazorger en jager gedurende het hele weidevogelseizoen. Dus voor 

alle landwerkzaamheden vanaf begin maart tot dat weidevogeljongen 

vliegvlug zijn altijd contact opnemen met uw nazorger. Houd hierbij ook 

rekening met het feit dat de situatie in het veld binnen een dag weer 

anders kan zijn. 

In een artikel in ‘De Jager’ is deze samenwerking mooi verwoord door onze 

deelnemer en jager Gert Jan Sijtsma en mozaïekregisseur/nazorger Benno 

van der Meulen. Het artikel is te lezen op onze website via deze link.  

 
 

Veel praktische zaken over succesvol weidevogelbeheer staan 

ook in de nieuwsbrieven van de weidevogelman. U kunt zich 

hiervoor aanmelden op de website www.weideweelde.nl of via 

de volgende link. 

 

 

 

Landelijke subsidieregeling: NPI weide- en akkervogels 
Als collectief hebben we twee aanvragen gedaan in deze subsidieregeling. 

 

Projectplan 1:  Greide- en ikkerfûgels, us soarch.  

Aanvraag landelijke subsidieregeling niet productieve maatregelen weide- en akkervogels.  
Aanvraagnummer 1. Biotoopverbetering voor boerenlandvogels met technische- en beheermaatregelen gericht 
op verbeteren voedselbeschikbaarheid voor volwassen vogels en jongen. 

Bedrag € 605.314,80 

 

Projectplan 2: Soarch drage foar greide- en ikkerfûgels 

Aanvraag landelijke subsidieregeling niet productieve maatregelen weide- en akkervogels.  
Aanvraagnummer 2. Maatregelen voor verbeteren overlevingskansen nesten, jonge en volwassen 
boerenlandvogels. 

Bedrag € 442.882,05 

 

Op 30 oktober hebben we de beschikkingen van RVO ontvangen. Van projectplan 1 is € 

513.691,77 goedgekeurd. De tweede aanvraag is afgekeurd. Op deze beschikking hebben we als 

collectief schriftelijk bezwaar gemaakt omdat wij van mening zijn dat een aantal investeringen 

wel voldoen aan de voorwaarden gesteld in de openstelling. Via een telefonische hoorzitting 

hebben we dit bezwaar toegelicht.  

In maart hebben we van RVO een beslissing op ons bezwaar gekregen. Het tweede plan bleef 

volledig afgekeurd. In het eerste plan hebben we nog twee posten iets kunnen verhogen. 

https://www.waadrane.frl/nieuws/weidevogelbeheer-samenspel-tussen-boer-nazorger-en-jager/
http://www.weideweelde.nl/
https://weidewinst.nl/columns/
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In onderstaande tabel de goedgekeurde maatregelen: 

Nat biotoop Plas-dras/Greppelplasdras 

 Hoog waterpeil 

 Natuurvriendelijke oever (talud 1:3) 

Maatregel in open akker Keverbanken 

 Insectenheuvels 

Machines Zonnepaneelpompen 

 Mobiele pompen voor volpompen plas-drassen 

Deze eerste NPI-regeling loopt tot 31 december 2021. 
 

Omdat het landelijk beschikbaar gestelde bedrag van 9 miljoen niet volledig is beschikt in de 

eerste aanvraagronde komt er een tweede openstelling. Voor deze tweede subsidieregeling Niet 

Productieve Investeringen (NPI) is een budget beschikbaar van 3,5 miljoen euro. De openstelling 

is van 1 mei tot 3 juni. We zijn inmiddels druk met de voorbereidingen voor het indienen van een 

projectplan voor deze tweede ronde. 
 

De voorgestelde investeringen in het tweede plan zijn: 

Nat biotoop Plas-dras/Greppelplasdras 

 Hoog waterpeil 

Maatregel in open akker Nestkasten voor kerkuilen 

Maatregel in open grasland Nestkappen en nestbeschermers 

Machines Zonnepaneelpompen 

 Mobiele pompen voor volpompen plas-drassen 

Informatieborden Informatieborden over beheer 
 

 
 

 
 

 

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een 

duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. 
 

We streven naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en 

werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de 

invloeden van klimaatverandering. 
 

Op 3 februari heeft Agrarisch Collectief Waadr6ane i.s.m. LTO-Noord, NMV en AJF een 

bijeenkomst georganiseerd over Fjildlab om dit project wat meer bekendheid te geven.  

Rondom de regiodeal moet nog veel georganiseerd worden om het subsidiegeld op een 

verantwoorde manier te kunnen wegzetten in de diverse projecten. Hierbij is de medewerking van 

veel organisaties nodig en daardoor is het een langdurend proces. Toch hoopt Fjildlab op korte 

termijn ‘los’ te kunnen. 
 

Meer informatie op: www.fjildlab.nl  

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van: 

http://www.fjildlab.nl/
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Voortgangsrapportage 

Het ANLb beheerjaar 2019 is geëvalueerd met de Provincie Fryslân aan de hand van een 

voortgangsrapportage. De provincie is tevreden met onze werkzaamheden binnen Agrarisch 

Collectief Waadrâne. Voor het beheerjaar 2020 gaan we met dezelfde werkwijze verder. Het 

huidige ANLb loopt door tot en met 2021, maar wordt wellicht met een jaar verlengd om 

aansluiting te vinden bij het nieuwe GLB. Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt 

per 2021 vernieuwd. Hierover is meer informatie te vinden op de website: www.toekomstglb.nl. 

Check deze regelmatig om op de hoogte te blijven. 

 

Certificering 

Dit jaar staat er ook weer een externe audit gepland voor de certificering van het collectief. Het is 

voor het collectief van groot belang dat we gecertificeerd blijven zodat we de uitbetaling van het 

ANLB-beheer kunnen blijven uitvoeren en ook als een volwaardige partner kunnen deelnemen 

aan overleggen en projecten. Belangrijk voor de certificering is dat we administratieve processen 

goed hebben beschreven en deze ook conform het kwaliteitshandboek uitvoeren. Een vast 

onderdeel hierbij is bijvoorbeeld het waarborgen rondom uitbetaling van het ANLb-beheer, maar 

ook de procedure bij afwijkingen in beheer m.b.v. het sanctie en herstelprotocollen. 

 

Maatregelen in verband met Corona 

Het ANLb-beheer en de vele projecten gaan gewoon door ondanks Corona. Als organisatie hebben 

we echter wel enigszins last van de maatregelen. 

• We werken niet meer gezamenlijk een dag per week op kantoor in Holwerd maar voornamelijk 

thuis. Onderling overleg verloopt via de digitale kanalen of telefonisch. 

• Vergaderingen (bestuur en medewerkers) doen we via Skype 

• De ALV van 12 maart hebben we niet door laten gaan. Een nieuwe datum kunnen we nog niet 

vast te leggen. De jaarrekening en het jaarverslag kunt u inzien op de website. 

• Veldbezoeken en -excursies worden voorlopig niet georganiseerd. 

• NVWA controles vinden gewoon plaats, controleurs zijn altijd alleen. 

• De schouw vanuit het collectief wordt ook uitgevoerd, schouwers houden gepaste afstand. 

• Begin juni hadden we ons kantoor graag officiëel willen openen, dit wordt uitgesteld. Tijdens 

de opening hadden we het insectenonderzoek van Bauke Koole onder de aandacht willen 

brengen. Hiervoor wordt naar een alternatief gezocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijwillige vernattingsmaatregelen door Firma Deelstra in Reitsum (links) en R. Jansma in Anjum (rechts). 

 
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. 

http://www.toekomstglb.nl/

