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Beheer Open Akker
‘nieuwe cluster Open Akker (Ferwerderadeel) en uitbreiding bestaande clusters’
De ‘nieuwe’ beheerders kunnen we melden dat de uitbreiding op de bestaande gebiedsaanvraag
is ingediend bij Provinsje Fryslân. Tijdens de voorbespreking over de uitbreiding van de
gebiedsaanvraag waren de medewerkers van de Provinsje positief over onze aanvraag. Dit geeft
ons goede hoop op het toekennen van aanvullend budget aan Collectief Waadrâne in het
leefgebied Open Akkerland, maar geeft nog geen 100% zekerheid.
Omdat wij van verschillende akkerbouwers de vraag hebben gekregen waar ze op kunnen
rekenen en wat ze moeten doen met inzaaien hebben we bij de Provinsje aangedrongen om onze
aanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen. Zij zullen hier hun uiterste best voor doen maar zijn
ook nog afhankelijk van een toets van RVO.
De omstandigheden voor inzaai van met name het eiwitdeel (klaver/luzerne) van de Vogelakker
zijn op dit moment ideaal, hoewel het nu wel laat begint te worden. Normaal wordt voor inzaai
een periode tot half september aanbevolen. Er zijn goede ervaringen om een Vogelakker-perceel
in z’n geheel in te zaaien met luzerne, klaver of grasklaver en in het voorjaar de bloemrijke delen
door te zaaien of over te zaaien met een daarvoor bestemd mengsel.
De Kruidenrijke Akkerranden worden rond april/mei 2017 gezaaid.
‘bestaande cluster Open Akker’
Het eerste ANLb-jaar loopt ten einde. We kunnen spreken van een goed natuur-beheerjaar met
weinig problemen in het beheer. Er zijn een paar controles door de NVWA uitgevoerd en deze zijn
goed verlopen.
Een punt van aandacht is het aanleggen van de bloemen-/kruidenstroken in het beheer. Vooral
het vroeg ingezaaide beheer had last van opkomstproblemen door het koude voorjaar.
Desalniettemin heeft vroeg beheer veel voordelen binnen het vogel-/natuurbeheer dus we hopen
in 2017 op betere opkomstresultaten.
Beheerders die aanpassingen willen doen in hun beheer vragen we om vóór 15 oktober a.s. dit
in een voorstel aan ons door te geven. Het is om diverse redenen belangrijk dat het beheer (aard
en areaal) in de gevormde clusters niet (te veel) veranderd. Het voorstel kan gemaild worden
naar collectiefwaadrane@hotmail.com. Wij zullen dan na 15 oktober zo spoedig mogelijk een
reactie geven op uw voorstel.
Het bijvoegen van een kopie van de kaart zoals deze twee weken geleden is verstrekt kan hierin
veel duidelijkheid geven. Daarbij willen we wel de opmerking maken dat de oppervlakten
nagenoeg gelijk moeten blijven. Daarnaast is het ook goed om vrijwillig beheer (d.w.z. beheer
wat buiten het ANLb2016 valt zoals rietsloten, eiwitgewassen en bloemenstroken) binnen de
cluster aan te geven, zodat dit kan worden opgenomen in het beheerplan.
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

