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Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 6 januari jl. 
Agrarisch Collectief Waadrâne kan terugzien op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst. Voorzitter 

Hans Kroodsma kon ongeveer 50 personen welkom heten op deze eerste nieuwjaarsbijeenkomst 

van Collectief Waadrâne. Voor deze bijeenkomst waren de deelnemers aan het Agrarisch Natuur- 

en Landschapsbeheer (ANLb) binnen Collectief Waadrâne uitgenodigd bij Veenma Mechanisatie te 

Dokkum. De aanwezigen werden geïnformeerd over de resultaten van het afgelopen beheerjaar 

en de plannen voor de toekomst. Het bedrijf vliegend.nl heeft informatie gegeven over de 

mogelijkheden van drones bij weide- en akkervogelmonitoring en de film ‘Het wonder van 

Marken’ kon worden bekeken. De bijeenkomst werd afgesloten met een wintersoepbuffet.  
 

Wandbord voor deelnemers ANLb 
Alle deelnemers van het ANLb bij Collectief Waadrâne krijgen een wand- 

bord. Met dit wandbord kunnen deelnemers laten zien dat zij actief mee- 

doen aan agrarisch natuurbeheer. We hopen dat dit wandbord een mooi  

plekje krijgt aan de muur of op de ‘hikke’ van een beheerperceel.  

Aanwezige deelnemers op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben dit wand- 

bord inmiddels gekregen, de overige deelnemers krijgen het wandbord  

binnenkort uitgereikt. (de foto’s op de bordjes zijn gemaakt door Baukje Wijma uit Engwierum) 

 

Groenverklaring 
Collectief Waadrâne is in het bezit van een groenverklaring. Deze groenverklaring is voor alle 

leden van het collectief te gebruiken en geeft toegang tot de mogelijkheid van groenfinanciering 

(=rentekorting) bij de Rabobank. Indien u belangstelling heeft voor groenfinanciering kunt u via 

collectiefwaadrane@hotmail.com een groenverklaring aanvragen. (Als u bankiert bij een andere 

bank verzoeken wij u contact op te nemen met uw bank om navraag te doen over de werkwijze 

binnen uw bank) Daarna kunt u bij uw Rabobank informeren naar de mogelijkheden van 

(groen)financiering. Dit kan zijn bij een nieuwe financiering of een herfinanciering van een 

bestaande lening. 
 

Noteer alvast: 
Maandag 13 maart a.s. Algemene Ledenvergadering van Agrarisch Collectief Waadrâne in 

Dorpshuis De Nije Pôle te Raard. (uitnodiging volgt) 

 

Perceelsregistratie 
Afgelopen beheerjaar hebben we bij een groot aantal beheerders de oppervlakte van percelen 

moeten aanpassen. De reden hiervoor was dat de intekening van het perceel in ons SCAN-

systeem niet overeen kwam met de intekening in uw perceelsregistratie bij RVO. In de meeste 

gevallen ging het om een minimale aanpassing, maar dit heeft wel gevolgen voor de uitbetaling 

van de beheervergoeding.  

Graag willen we voorkomen dat er dit jaar weer verschillen ontstaan in de intekening en dit is ook 

heel goed mogelijk. In de perceelsregistratie bij RVO is het nl. mogelijk om percelen over te 

nemen uit de kaartlaag ‘regelingspercelen ANLb’. De intekening van het beheerde perceel wordt 

dan 1 op 1 overgenomen uit het SCAN-systeem. Binnenkort informeren wij u hoe u dit moet 
doen. 

mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com
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Uitbetalingen beheer 2016 
De afhandeling van de verantwoording over het uitgevoerde beheer in  

2016 door RVO neemt meer tijd in beslag dan was verwacht. Hierdoor  

hebben, op aandringen van BoerenNatuur.nl, de provincies besloten om  

alvast een voorschot uit te keren. RVO doet haar uiterste best om de  

definitieve uitbetaling zo snel mogelijk te realiseren, maar dat kan in  

complexe gevallen tot begin mei duren.  

Zodra het voorschot van Provinsje Fryslân binnen is zal zo spoedig  

mogelijk een voorschot (50%) aan u worden doorbetaald. De verwachting 

is dat aanvullende deel spoedig volgt. 

 

Erfscan  
LTO Noord, AJF en NMV hebben samen met Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân het project 

‘schoon erf, schoon water’ opgezet. Deze organisaties hebben hun leden in een brief hierover 

geïnformeerd. Deelname aan het project is niet allen voorbehouden voor leden van betreffende 

organisaties. Dus heeft u niet een brief ontvangen maar toch belangstelling voor dit project of wilt 

u meer informatie dan verwijzen wij u naar de website van het project: 

www.schoonerfschoonwater.frl  
 

Beheer 2016 
Agrarisch natuurbeheer in Fryslân was sinds jaar en dag gefocust op weidevogelbeheer. 

Akkervogelbeheer was dan ook flink wennen voor de verschillende partijen, neem daarbij de 

overgang van ANV’s naar Collectieven en de overgang van beleid van RVO naar Provinsje Fryslân 

en je hebt je handen vol. 

Toch denken we dat we het akkervogelbeheer een flinke stap in de goede richting hebben 

gebracht. Het beheer is zonder grote manco’s uitgevoerd en alom was er waardering voor de 

mooi gekleurde randen en vlakken. 

 

Beheer 2017 
Alle beheerders hebben ingetekend op beheer 2017. Het spreekt voor zich dat iedereen dit 

beheer volledig volgens plan uitvoert omdat er niet veel ruimte is om af te wijken. Het is ook 

belangrijk om te zorgen dat de percelen op naam van de beheerder staan (verhuur enz.) met het 

juiste onderliggende gewas. Controleer daarom tijdig uw perceelsregistratie bij RVO. (Binnenkort 

ontvangt u van ons informatie over de perceelsregistratie bij RVO.) 

ANLb-beheer kan (beter) niet worden gebruikt voor vergroeningsmaatregelen.  

 

Inzaai, overzaai of doorzaai 
Het staat de beheerders vrij om te kiezen wat er gezaaid wordt in het gekozen beheer. 

Logischerwijze verwachten we in de eiwitstroken een eiwitgewas en in de natuurstroken een 

natuurmengsel waar voldoende natuurwaarde in is gewaarborgd. Voorgemengde FAB-mengsels 

zijn alom verkrijgbaar en zeer geschikt om te gebruiken. 

Voor nieuw beheer is vooral het tijdstip van zaaien van belang. Vroeg 

zaaien geeft bij een koud voorjaar soms slechte opkomst terwijl late 

zaai verstoring zal geven wanneer er reeds vogels broeden. Maatwerk 

is dus nodig. Er zal op de akkervogelbeheercursus vast verder op 

worden ingegaan. 

Bij bestaand beheer kan het nodig zijn om over te zaaien. Wanneer 

dit nodig is vragen we om daar zo lang mogelijk mee te wachten 

zodat het beheer niet lang braak ligt.  

http://www.schoonerfschoonwater.frl/
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Cursus akkervogelbeheer 

Binnenkort willen we starten met een cursus akkervogelbeheer voor alle deelnemers in het 

leefgebied Open Akkerland. Onder andere vogelherkenning en de verschillende beheerpakketten 

komen hierin aan de orde. Datum en locatie zullen zo spoedig mogelijk aan u bekend worden 

gemaakt. 

 

Informatievoorziening 

Er wordt al veel gebruik gemaakt van onze website www.waadrane.frl en facebookpagina 

https://www.facebook.com/collectiefwaadrane om informatie in te winnen maar ook om door te 

geven. Het is belangrijk om deze informatie actueel en up to date te houden. Graag willen we 

vragen om te helpen het beheer uit te dragen door bijvoorbeeld foto’s (liefst met uitleg) in te 

sturen. Relevante (nieuws)-artikelen zijn natuurlijk ook welkom. U kunt dit doorgeven via e-mail  

collectiefwaadrane@hotmail.com. Vragen die niet op onze website worden beantwoord (kijk ook 

op het afgeschermde deel door in te loggen), kunnen ook naar dit emailadres worden gestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedscoördinator leefgebied Open Akkerland:  

Het beheer in het leefgebied Open Akkerland wordt gecoördineerd door Reinskje Brandsma. Zij 

houdt zich bezig met de praktische en administratieve zaken richting de beheerders. Voor vragen 

over uw beheer kunt u bij haar terecht via collectiefwaadrane@hotmail.com of telefonisch op 

0519-321367. 

 

Leren beheren. 

Al met al weer heel veel informatie. Met een goede voorbereiding en planning zal het vast weer 

lukken om ook in 2017 succesvol agrarisch natuurbeheer te realiseren.  

http://www.waadrane.frl/
https://www.facebook.com/collectiefwaadrane
mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com
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