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Spandoeken 

Inmiddels zijn er twee spandoeken bij percelen met beheer in het leefgebied open akkerland 

geplaatst. Het eerste spandoek werd op feestelijke wijze onthuld bij familie Miedema in Holwerd. 

De media heeft hier de nodige aandacht aanbesteed. Het andere spandoeken staat bij de 

Vogelakker van Melle Pieter Prins aan het Dokkumer Grootdiep. Voor het derde spandoek wordt 

nog een geschikte locatie gezocht. 

Nieuwe cluster 'Ferwerderadiel' 

Collectief Waadrâne werkt op dit moment aan een aanvullende aanvraag voor ANLb in het 

leefgebied Open Akkerland. Vanaf volgend jaar zal een aantal akkerbouwers in Ferwerderadiel 

mee gaan doen aan agrarisch natuurbeheer. Er wordt een nieuwe cluster gevormd tegen de 

Waddenkust tussen Hallum en Blije. 

Wijzigingen en aanvullingen in bestaand beheer 

Daarnaast willen we de reeds actieve beheerders vragen om wijzigingen voor beheerjaar 2017 

aan ons door te geven. Graag aangeven hoe en waar u het beheer, kruidenrijke akkerranden 

en/of vogelakker, volgend jaar wilt inzetten. Wij horen het graag van u via de email. 

Einde broedfunctie vogelakker 

Vanaf 1 augustus kan de helft van de 40%-stroken worden gemaaid.  

Voor alle duidelijkheid, deze oppervlakte blijft wel onder de voorwaarden van het ANLb vallen. 

Meestal is er gras en klaver of luzerne mee gezaaid en kan de oppervlakte bij de andere 

eiwitgewassen (60%) worden gevoegd.  

Let op: Check voor het maaien goed of er nesten/hazen/fazanten voorkomen in de randen en pas 

uw maaisnelheid hierop aan! Advies: snelheid <5 km/uur en ruim om de nesten heen maaien.  

Invulling pakketvoorschriften 

Om bij een eventuele controle snel en doelmatig te kunnen handelen is het raadzaam om de 

etiketten van gezaaide mengsels en de afrekeningen van afvoer van eiwitgewassen (minimaal 1 

keer) te bewaren bij uw beheercontract. 

Vrijwillig beheer rietsloten 

Het is nu een goed moment om na te gaan of er mogelijkheden zijn om riet te laten staan. 

Volgend jaar kunnen diverse rietbroeders hiervan profiteren. Op de site van Wetterskip Fryslân 

https://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/leggerkaart staat de leggerkaart waarop te vinden is of 

er schouwplicht is. Wanneer dit bij bepaalde sloten niet zo is, kan er (in overleg met 

buurman/belanghebbende) besloten worden om niet te hekkelen of één kant riet te laten staan.  
 

Via onderstaande link kunt u lezen over ervaringen met rietslootbeheer in Groningen. 

http://www.wierde-en-dijk.nl/projecten/rapp_rietsloten/wierde_en_dijk-veldgids.pdf 

 

https://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/leggerkaart
http://www.wierde-en-dijk.nl/projecten/rapp_rietsloten/wierde_en_dijk-veldgids.pdf
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Breng ook eens een bezoek aan onze website www.waadrane.frl of wordt vrienden met  

ons op Facebook https://www.facebook.com/collectiefwaadrane  

 

Vragen en opmerkingen kunt u sturen het emailadres van het secretariaat: 

collectiefwaadrane@hotmail.com 

Nestkasten 

Het succes van akkervogelbeheer kan ook beïnvloed worden door onder andere het plaatsen van 

nestkasten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kerkuil of de ringmus die specifieke nestkasten nodig 

hebben. Meer informatie hierover is onder andere te vinden op de website http://www.kerkuil.com 

Agrarisch natuurbeheer en vergroening 

Beheer binnen de regeling ANLb 2016 kan beter niet gecombineerd worden met vergroening 

omdat dit als dubbelbetaling wordt gezien. Doordat je 'kiest' voor vergroening 'krijg' je het 

vergroeningsdeel opgeteld bij de basis-betaalrechten. Aan de andere kant worden 

beheervergoedingen uitgekeerd. Er zal dan een aftrek plaatsvinden die het combineren 

natuurbeheer en vergroening nooit financieel aantrekkelijk maakt. 

Cursus beheermonitoring 

Akkervogelbeheer valt en staat bij herkennen van (akker)vogels. In het najaar willen we een 

cursus opzetten waarin het herkennen van akkervogels centraal staat. In deze cursus zal beeld, 

geluid en voorkeuren voor habitat aan de orde komen. Beheerders en belangstellenden kunnen na 

het volgen van de cursus een positieve bijdragen leveren aan effectief (akker)vogelbeheer.  

 

Voor de goede orde: het beschermen van vogels en nesten is een verantwoording voor de 

beheerder. Het lijkt ons daarom zinvol om deze kans te benutten. Geef uzelf, en/of andere 

personen die kunnen helpen met monitoring, op voor deze cursus. Informeer in uw omgeving naar 

belangstelling voor deze cursus, bijvoorbeeld bij iemand van de vogelwacht. Vogelwachters 

hebben vaak niet voldoende kennis met betrekking akkervogels en zullen zeker belangstelling 

hebben. Heeft u of kent u iemand die belangstelling voor het volgend van deze cursus, dan kunt u 

een email sturen naar collectiefwaadrane@hotmail.com 

Inloggen op de website 

Om belangrijke documenten, zoals de beheervoorschriften en algemene voorwaarden, te kunnen 

raadplegen dient u in te loggen op onze website www.waadrane.frl  

Inloggen kunt u onderaan de pagina onder het kopje ‘Gebruikersmenu’.  

Gebruikersnaam: collectief 

Wachtwoord:  waadrane 

Daarna klikt u op ‘documenten’ onder het kopje ‘Gebruikersmenu’ 
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