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Door het mooie herfstweer groeit het gras nog steeds en kunnen de koeien nog weiden. De 

akkerranden en vogelakkers staan op de meeste plekken nog mooi in bloei en kleuren het 

landschap in ons werkgebied. Hierop wordt door burgers op een positieve manier gereageerd, 

getuige onderstaande foto’s van Anja Postma en Douwina Iedema op onze Facebook-pagina 

https://www.facebook.com/collectiefwaadrane. 
 

   
 

LEEFGEBIED NATTE DOORADERING 

De eerste openstelling voor dit leefgebied zou € 6.500,00 zijn, hier is nog € 6.100,00 bij 

gekomen. Deze budgetverhoging zal ook ingevuld worden rondom Dokkumer Nieuwe Zijlen. Dit 

gebied is in het optimalisatieplan Natte Dooradering genoemd als een kansrijk gebied. 

Agrarisch Collectief Waadrâne zal zich blijven inzetten voor de uitbreiding van dit leefgebied. 

Omdat we hier veel kansen zien voor ontwikkeling van flora en fauna, en omdat de maatregelen 

goed in te passen zijn in de agrarische bedrijfsvoering  
 

LEEFGEBIED WATER 

Het leefgebied water zal binnenkort opengesteld worden voor een gebiedsaanvraag van de 

collectieven. Voor de hele provincie is er een budget beschikbaar van € 1.000.000,00 voor drie 

jaar (2019-2021). Dit is evenredig verdeeld over de collectieven, dus een openstelling voor 

Agrarisch Collectief Waadrâne van € 53.833,00 per jaar. 
 

Binnen de categorie water in het ANLB worden verschilllende beheerfuncties onderscheiden: 

• Waterbergen 

• Verbeteren van waterkwaliteit 

• Vernatting 

• Water vasthouden 
 

In deze gebiedsaanvraag zullen de volgende ANLB pakketten in meer of mindere mate en in 

samenhang met een reeds bestaand goedgekeurd gebiedsplan worden toegepast. 
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10a Natuurvriendelijk oever *** ***  *** 

10 b Natuurvriendelijke oever met schapen ***   *** 

13 b/c/d Botanisch weiderand *** *** *** *** 

19 Kruidenrijk akkerrand *** *** *** *** 

39 b Bodemverbetering met ruige stalmest    *** 

39 c Bodemverbetering met gewasresten  ***  *** 
 

 

Deze pakketten zijn vervallen 

https://www.facebook.com/collectiefwaadrane
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Omdat het Wetterskip Fryslân co-financier is van dit beheer hebben zij bij de diverse pakketten 

een aantal aanvullende beheereisen opgesteld. Na overleg met de Friese collectieven en 

Wetterskip Fryslân zijn een aantal pakketten ontwikkeld/aangepast. Deze pakketten heeft u via 

de mail toegestuurd gekregen. De gebiedscoördinatoren zijn druk bezig om het opgegeven 

beheer in te passen. Binnenkort ontvangt u hierover bericht.  
 

Landelijke subsidieregeling 

Binnenkort (waarschijnlijk 2e helft oktober) gaat er een landelijke subsidieregeling open voor 

aanvraag van inrichtingsmaatregelen voor boerenlandvogels. Agrarisch Collectief Waadrâne gaat 

hier een aanvraag voor indienen. Hier is al de nodige voorbereiding aan vooraf gegaan door het 

laten opstellen van optimalisatieplannen voor alle leefgebieden. De ideeën voor de aanvraag 

staan in de onderstaande tabel. 

Nat biotoop Plasdras/Greppelplasdras 

 Hoog waterpeil 

 Natuurvriendelijke oever (talud 1:3) 

Maatregel in open akker Keverbanken 

Predatiebeheer Klepvallen met SMS voor vossen 

 Kunstburchten 

 Wildcamera’s 

Machines en materiaal Drone(s) voor bescherming nesten 

 Maaimachines en bloter voor sparen 

nesten en insecten 
 

Er zijn echter een aantal voorwaarden aan deze subsidieaanvraag verbonden namelijk: 

• Subsidieaanvraag minimaal een bedrag van € 100.000,00 

• Maatregelen gericht op boerenlandvogels 

• Maatregelen moeten efficiënt en effectief zijn, en niet bestemd voor productie 

• Collectief moet groot deel van de aanvraag voorfinancieren. 
 

Hebt u nog ideeën voor maatregelen die in deze aanvraag passen neem dan contact met ons op 

via het mailadres collectiefwaadrane@hotmail.com. 
 

In het kader van deze subsidieregeling is ook het idee ontstaan om een aantal keverbanken aan 

te leggen in vogelakkers, om op een effectieve manier het insectenleven te stimuleren.  

Zie voor meer informatie de links hieronder. 

www.northsearegion.eu/partridge of  
www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland/akkervogels/partridge/het-project   
 

Project Randen van het Wad. 

Dit project in samenwerking met Programma naar een Rijke 

Waddenzee komt in de eindfase.  Op diverse locaties zijn 

natuurvriendelijke oevers aangelegd. De financiële 

afronding met RVO moet nu nog plaatsvinden. In de 

toekomst willen we graag verder met dit project, maar 

hiervoor moet er eerst duidelijkheid komen van RVO of de 

natuurvriendelijke oever in de AAN laag blijft.  Het blijft 

natuurlijk altijd mogelijk om een natuurvriendelijke oever 

aan te leggen als compensatie voor waterberging. Heeft u 

dergelijke plannen neem dan eerst even contact op met uw 

gebiedscoördinator van het collectief om 

subsidiemogelijkheden voor aanleg van de oever en de 

beheermogelijkheden met u te bespreken. 

mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com
http://www.northsearegion.eu/partridge
http://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland/akkervogels/partridge/het-project
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Bloemenmengsels en huisverkoop 

Via de website en andere kanalen krijgen wij vaak het verzoek of we de bloemenmengsels 

gebruikt in de akkerranden ook verkopen aan particulieren zodat ze ze kunnen gebruiken in hun 

tuin of in de berm etc. 

Tot nu toe hebben we dat als collectief niet gedaan met uitzondering van de zakjes met 

bloemenzaad die we weggeven bij speciale activiteiten zoals excursies, fiets- en wandeltochten en 

lezingen. 

Het is echter een leuk initiatief om zakjes met bloemenzaad aan te bieden in boerenwinkels/ 

huisverkooppunten in ons werkgebied. Hebt u hiervoor interesse en een verkooppunt aan huis 

zou u dit dan aan ons door willen geven zodat we dit idee in de wintermaanden gezamenlijk 

kunnen uitwerken en in het voorjaar uit kunnen voeren? Stuur dan een mail naar 

collectiefwaadrane@hotmail.com 
 

Schouw open grasland 

Net als voorgaande jaren zijn de schouwers ook dit jaar weer op pad geweest om een heel aantal 

beheereenheden te schouwen.  Er wordt daarbij gekeken of men aan de pakketvoorwaarden 

voldoet.  Tijdens de schouw zijn geen afwijkingen geconstateerd.  Naast de schouw uitgevoerd 

door het collectief vinden er controles plaats door de NVWA. Deze controleurs hebben wel een 

aantal afwijkingen gerapporteerd. De betreffende beheerders zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
 

Beheer 2019 

Onze gebiedscoördinatoren zijn druk bezig met de persoonlijke evaluatiegesprekken over de 

uitvoer en resultaten van het weidevogelbeheer. Hiervoor heeft u een persoonlijke uitnodiging 

gehad. Op basis van deze gesprekken  willen we als collectief nog een kwaliteitsverbetering tot 

stand brengen. Zodat we goed uitgevoerd beheer op de juiste plekken het maximale kunnen doen 

voor de weidevogels. En natuurlijk ook andere flora en fauna. 

 

 

 

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. 

mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com
mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com

