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Gebiedsaanvraag 2018-2021 

Agrarisch Collectief heeft voor de beheerperiode 2018-2021 extra budget gekregen van 

de provincie Fryslân voor ANLb-beheer in het leefgebied open akkerland. De officiële 

openstelling hiervan is van 1 september tot 30 september 2017. Om aanspraak te 

kunnen maken op dit budget van € 80.000,00 per jaar over een periode van 4 jaar, zal 

Collectief Waadrâne een ecologisch onderbouwd gebiedsplan opstellen, waarin ook de 

financiële onderbouwing van het beheer is opgenomen. Op grond van dit gebiedsplan 

hopen we eind november, begin december de beschikking te krijgen. Voor de invulling 

van dit extra budget heeft het bestuur gekozen voor het volgende prioriteitenschema. 

Prioriteit 1: Opstarten van een nieuw beheercluster in ‘t Bildt 

Prioriteit 2: Versterken van de bestaande clusters, te beginnen met cluster met kleinste  

  oppervlakte beheer. Versterking door toevoegen nieuwe beheerders 

Uit een inventarisatie is gebleken dat er te weinig belangstelling van akkerbouwers was 

in ’t Bildt om een nieuw cluster te vormen. Er is daarom voor gekozen om de bestaande 

clusters te versterken met nieuwe beheerders. 

 

Wijzigingen doorgeven voor beheerjaar 2018 

De meeste vogelakkers liggen nu twee jaar. Indien het in verband met uw bouwplan 

nodig is uw vogelakker en/of kruidenrijke akkerrand te verleggen naar andere percelen 

wilt u dat dan op een duidelijke kaart vóór 9 september a.s. willen doorgeven aan 

Reinskje Brandsma via email collectiefwaadrane@hotmail.com. Dus duidelijk aangeven 

om welke percelen het gaat en de oppervlakte van de percelen. Voor advies of overleg 

kunt u ook telefonisch contact met haar opnemen, telefoon 0519 - 321367.  

Ook als u niets verandert aan het beheer dit graag even doorgeven. 

De volgende aandachtspuntenzijn van belang bij het verleggen van beheer. 

1 De oppervlakte natuurbeheer blijft gelijk aan datgene wat is vastgelegd in uw  

 beheerovereenkomst. Kleiner is altijd een probleem en zal afgestemd moeten  

 worden met de gebiedscoördinator. Groter mag altijd maar levert in eerste  

 instantie geen extra vergoeding op. 

2 Kwalitatief goed beheer begint natuurlijk bij het uitzoeken van de percelen. Deze  

 percelen worden uitgezocht binnen het cluster en logischerwijze binnen het  

 zoekgebied Open Akker. Ook gaat er een voorkeur naar percelen waar voldoende  

 rust is gewaarborgd. Percelen bijvoorbeeld direct aan een dorpsrand vallen hier  

 soms door de mand. Dit zal de gebiedscoördinator met u afstemmen.  

3 Nieuw beheer mag zodra aangemeld (en ingetekend) en goedgekeurd door  

 het collectief te alle tijde worden ingezaaid.  

Wanneer mag de bestaande beheereenheid omgeploegd worden: 

Vogelakker éénjarig: na 31 december (Let op: graangewas pas na 15 maart) 

Vogelakker meerjarig: na 15 november 

Kruidenrijke Akkerrand: na 1 september 
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Inventariserende/adviserende schouw 

Afgelopen maand is het beheer bezocht en beoordeeld in opdracht van het Collectief. 

Deze inventariserende/adviserende schouw is uitgevoerd door gebiedscoördinator Open 

Akker Reinskje Brandsma, Herman Steeghs (akkerbouwer en vogelteller) en Pieter-

Wytze Venema (beheerder en vogelteller). Zoals verwacht werd er over het algemeen 

mooi en doelmatig beheer aangetroffen. Een uitgebreid schouwrapport krijgt u nog 

toegestuurd. Hierin staan een aantal aanbevelingen en verbeterpunten van het beheer 

voor de komende jaren. Het is de bedoeling om de komende jaren deze schouw opnieuw 

uit te voeren. Deze schouw zal dan een minder vrijblijvend karakter krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkervogelmonitoring 

Dit zomerseizoen is er een start gemaakt met de broedvogel- 

monitoring in de percelen met beheerpakketten. Deze monitoring 

is uitgevoerd in vijf telronden in het voorjaar en begin van de  

zomer. De resultaten van deze monitoring zullen verwerkt worden 

in het systeem AVIMAP van SOVON. Omdat het akkervogelbeheer  

niet alleen van belang is voor de broedende akkervogels, maar  

zeker zo belangrijk is voor foeragerende en doortrekkende vogels  

in het winterseizoen, is het de bedoeling om ook gedurende de  

winter een aantal tellingen uit te voeren op de beheerpercelen. 

 

Winterprogramma/bijeenkomsten 

Om het akkervogelbeheer binnen het cluster goed op elkaar af te stemmen zullen er in 

september per cluster bijeenkomsten worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn 

ook nuttig voor uitwisselen van praktische tips, evaluatie van beheer, nieuwe 

beheerideeën, daarnaast zullen de resultaten van de monitoring worden besproken. 

Omdat open akkerbeheer een leerproces is lijkt het ons goed om op later tijdstip dit jaar 

ook een bijeenkomst te organiseren. Mochten er suggesties zijn voor specifieke thema's 

dan horen wij dit graag van u. 


