NIEUWSBRIEF
november 2018
1/3
Als de mannen met witte baarden weer in ons land komen hebben de meeste beheerders
het niet meer zo druk met landwerk en dus ook niet met het agrarisch natuurbeheer. Dit
houdt niet in dat het bestuur en de medewerkers van het collectief stil zitten. Zij zijn
druk bezig met de voorbereiding voor het beheer in 2019 en met diverse projecten waar
we graag aan willen deelnemen om het agrarisch natuurbeheer te kunnen uitbreiden
naast het ANLB-beheer.
• Project Vitale Akkers in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en Friese
Milieufederatie. Onderdeel hiervan is het deelproject “Wiis mei de Patriis” waarvoor in
2018 en 2019, zoals het nu lijkt, een beperkt budget beschikbaar komt.
• Project Randen van het Wad met aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers.
De oevers zijn aangelegd en RVO heeft de kosten voor project uitbetaald. We
overleggen over hoe nu verder?
• GLB pilot Akkerbelt. Voorbereiding in 2018 en 2019. Beheer in 2020
• Regiodeal, zie onderstaande bericht.
“Fryslân krijt 25 miljoen fan it Ryk foar projekten”
https://www.omropfryslan.nl/nijs/849059-fryslan-krijt-25-miljoen-fan-it-ryk-foarprojekten
Landelijke subsidieregeling
Binnenkort (van 3 december tot 22 januari) gaat er een landelijke subsidieregeling open
voor aanvraag van inrichtingsmaatregelen voor boerenlandvogels. Dit is een
zogenaamde POP-aanvraag en vergt daarom heel veel voorbereiding. Agrarisch Collectief
Waadrâne gaat hier een aanvraag voor indienen. Hieraan is al de nodige voorbereiding
vooraf gegaan door het laten opstellen van optimalisatieplannen voor alle leefgebieden.
De ideeën voor de aanvraag staan in de onderstaande tabel.
Nat biotoop

Maatregel in open akker
Predatiebeheer

Machines en materiaal

Plasdras/Greppelplasdras
Hoog waterpeil
Natuurvriendelijke oever (talud 1:3)
Keverbanken
Klepvallen met SMS voor vossen
Wildcamera’s
Kunstburchten voor vossen
Nachtkijkers voor op geweer
Drone(s) voor bescherming nesten
Bloter(s) voor sparen nesten en insecten
Zaaimachine, die in gewas kan zaaien
Akoestische Wildredders op maaimachines
Zonnepaneelpompen
Mobiele pompen voor volpompen plasdrassen

Er zijn echter een aantal voorwaarden aan deze subsidieaanvraag verbonden namelijk:
• Minimale subsidieaanvraag bedraagt € 100.000
• Maatregelen moeten gericht zijn 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 mailadres collectiefwaadrane@hotmail.com of bel met uw gebiedscoördinator.
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In het kader van deze subsidieregeling is ook het idee ontstaan om in vogelakkers een
aantal keverbanken aan te leggen om op een effectieve manier het insectenleven te
stimuleren. Zie voor meer informatie:
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/keverbanken-meer-insecten/ of
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/keverbanken-voor-patrijzen.
Heeft u interesse om een keverbank aan te leggen in uw vogelakker of langs uw
kruidenrijke akkerrand neem dan contact met ons op via het mailadres
collectiefwaadrane@hotmail.com. De aanlegkosten kunnen worden vergoed uit de
landelijke subsidieregeling en het beheer valt in het reguliere ANLB beheer.
Verder kan in een vogelakker ook wel greppel-plas-dras worden aangelegd.
Gebiedsaanvraag beheer 2019
In beheerjaar 2019 kunnen we als collectief het beheer uitbreiden. Niet in de voor ons
bekende leefgebieden open grasland en open akker, maar in de nieuwe leefgebieden
Natte Dooradering en Categorie Water. De budgetten voor de openstelling zijn op
13 november door GS goedgekeurd. Het budget voor Natte Dooradering is € 12.600 per
jaar en voor categorie Water is het budget € 53.833 per jaar. Het openstellingsbesluit
kunt u inzien op www.fryslan.frl/anlb Vanaf nu zijn we zeker dat we dit beheer ook
kunnen gaan realiseren. De beheerders die aangegeven hebben beheer te willen gaan
uitvoeren in deze leefgebieden krijgen binnenkort hierover bericht.
Blij met certificaat
Als collectief zijn we verplicht om een kwaliteitshandboek op te stellen en bij te houden
volgens een landelijk Programma van Eisen. In dit kwaliteitshandboek wordt precies
omschreven hoe bepaalde processen binnen het collectief verlopen en hoe gezorgd
wordt voor kwaliteitsborging. Onderwerpen beschreven in dit handboek zijn:
• Organisatie (bestuur, commissie, functieprofielen)
• Mandaten
• Inrichting administratie
• Financieel beheer (betaalverzoek aan RVO, betaling deelnemers)
• Contracten (met beheerders en met derden)
• Beheerplanproces
• Controles (NVWA controles en eigen schouw)
• Evaluatie
• Kwaliteit van de organisatie (kennis van bestuurders, medewerkers en beheerders)
Via een externe audit uitgevoerd door een onafhankelijke commissie zijn al deze zaken
beoordeeld en met collectief doorgesproken. Op basis van deze audit is het certificaat
Collectief Agrarisch Natuurbeheer verlengd tot en met 2022. De auditcommissie gaf de
volgende toelichting:

Hier zijn we als bestuur een medewerkers heel blij mee, maar zonder enthousiaste
beheerders geen collectief.
Het vastgestelde kwaliteitshandboek kunt u binnenkort inzien op www.waadrane.frl
onder het inlog-gedeelte voor leden.
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Insectenonderzoek in vogelakkers
Het insectenonderzoek wat is uitgevoerd door
ecoloog Bauke Koole in de vogelakkers in cluster
Ee/Engwierum is afgerond. De resultaten zullen
binnenkort in een rapport gepresenteerd worden.
Als collectief willen we dit graag breed onder de
aandachten brengen. De vorm waarin wordt nog
over nagedacht.
Luzernevlinder. Aangetroffen in enkele vogelakkers

Mijnboerennatuur.nl
Met mijnboerennatuur.nl kunnen ANLb-deelnemers via een eigen inlognaam zien waar
hun beheer ligt met behulp van een interactieve kaart. Deelnemers kunnen per ANLbperceel zien welk beheer er op ligt, hoe lang dit beheer loopt en wat de
pakketvoorwaarden zijn. Daarnaast kunnen deelnemers belangrijke documenten
bekijken en inzien welke meldingen van uitgevoerd beheer zijn gedaan door het
collectief aan RVO.nl (bijvoorbeeld het uitrijden van ruige mest). Ook kunnen
deelnemers bekijken onder welke gegevens ze geregistreerd staan en contact opnemen
met het collectief. In de week van 17 tot en met 21 december krijgt u als beheerder van
Agrarisch Collectief Waadrâne ook toegang tot mijnboerennatuur.nl.
NOTEERT U ALVAST:
Vrijdag 4 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Agrarisch Collectief Waadrâne

Groenling man en vrouw op zonnebloem in akkerrand

Foto: Baukje de Haan

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.

