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Na regen komt zonneschijn en dan kunnen we 'los' met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). Daarvoor willen we nog even een paar zaken met u doornemen.
Er zijn verschillende zaadmengsels voor de akkerranden en stroken We willen een paar bij u
onder de aandacht brengen. Ecologisch is het verstandig om mengsels te gebruiken met variatie
in o.a. hoogte, bloeitijdstip en aantrekkelijkheid voor insecten en vogels.
FAB-bloemenmengsel
Het gaat hierbij om een FAB-mengsel zonder phacelia en zonder schermbloemigen. Dit mengsel
is puur bedoeld voor natuurbeheer en is minder geschikt om na augustus af te voeren als
voedergewas. We hebben goede ervaringen met het FAB-mengsel, zoals we dat in het vorige
project hebben gebruikt.
Dit mengsels kost ongeveer € 16,00 per kilo, de zaaidichtheid is 20 kilo per hectare en is te
bestellen bij Van Dijke Zaden, info@vandijkezaden.nl.
Meer informatie over onder andere de samenstelling van het zaadmengsel is te raadplegen via:
http://www.vandijkezaden.nl/bloemenmengsels/details/eenjarig-mengsel-bloeiend-bedrijf.html
MegaGreen Akkerrand Fauna
Visser Fourage uit Engwierum heeft voor de beheerders van Collectief Waadrâne een mengsel
laten samenstellen en kan dit aanbieden voor € 9,00 per kilo. Het zaad is te bestellen via
info@visserfourage.nl of 0511-408261.
In de bijgevoegde flyer van Visser Fourage leest u meer over de samenstelling en zaaidichtheid.
Er is gekozen voor twee mengsels om ervaringen op te doen met randenbeheer zonder dat de
ecologische kwaliteit in het geding komt. We willen u adviseren om deze beide mengsels te
gebruiken zodat we een vergelijking kunnen maken.
Actie Syngenta
Syngenta heeft de volgende actie: bij aankoop van 10 zakjes zaaizaad (ongeacht wat voor zaad)
krijgt u 2 zakjes FAB-mengsel gratis. Wellicht een idee om dit met uw leverancier te overleggen.
Verslaggeving
Naast het praktisch invullen van natuurbeheer is het van belang om te leren van ervaringen. Het
is daarom wenselijk dat u een kort verslag bijhoudt hoe en wanneer u werkzaamheden verricht.
De praktijk leert dat foto's ook erg helpen om de verschillende mogelijkheden en omstandigheden
later met elkaar te vergelijken.
Via onze website en Facebook willen we actief naar buiten treden om dit project onder de
aandacht te brengen bij collega akkerbouwers, beleidsmakers en overige belangstellenden.
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Vogelakker Vogelbescherming
Vogelbescherming Nederland en werkgroep Grauwe Kiekendief kunnen met steun van het
Waddenfonds een project voor Vogelakkers opzetten langs de Friese noordkust.
Voorwaarden/kenmerken van het project:
 vergoeding is € 1000,00 per hectare per jaar
 past binnen de vergroening zonder gevolgen voor de vergoeding
 looptijd varieert van 2,5 tot 4 jaar
 percelen hoeven niet in het leefgebied open akkerland te liggen
 vergoeding valt onder de de-minimis verklaring
 Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft regie over inzaaien en oogsten,
in samenspraak met beheerder
 geen NVWA-controles
 maximaal 5 hectare per bedrijf
 beperkt aantal hectares beschikbaar, Werkgroep Grauwe Kiekendief beoordeelt waar ze het
beste kunnen liggen
Meer informatie over dit project is te vinden op:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22147
Belangstellenden voor dit project kunnen zich aanmelden bij Oike Vlaanderen van werkgroep
Grauwe Kiekendief, oike.vlaanderen@grauwekiekendief.nl of 06-50505417.
Indien er meer budget beschikbaar komt voor het leefgebied Open Akkerland en de ligging van de
beheerde percelen binnen het leefgebied liggen, is overstap naar ANLb 2016-beheer wellicht op
termijn mogelijk.
Wijzigingen
Het kan voorkomen dat er dringende redenen zijn om perceelswijzigingen door te voeren in het
reeds vastgelegde beheer. Mocht dit het geval zijn dan dient u dit vóór uiterlijk 11 maart aan
ons door te geven. Voor de goede orde kan er alleen gewijzigd worden op perceelsniveau,
vastgelegde hectares areaal staan vast en de wijziging moet ecologisch verantwoord zijn en
passen binnen het cluster.
Opleiding monitoring
Meten is weten, ook bij akkervogelbeheer. Er zal worden gemeten via het protocol van SOVON.
Omdat dit sterk afwijkt van weidevogeltellingen willen we een cursus aanbieden waarbij
geïnteresseerden wordt geleerd om via de SOVON-methode vogels te tellen. De opgeleide tellers
zullen dan vijf keer per jaar een bepaald gebied tellen. De cursus wordt kosteloos aangeboden.
Kent u natuurliefhebbers die hiervoor in aanmerking komen dan graag melden via het
secretariaat.
Contact Collectief Waadrâne
Voor vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het emailadres van het secretariaat:
collectiefwaadrane@hotmail.com
Daarnaast is het goed om onze website regelmatig te raadplegen: www.waadrane.frl

Breng ook eens een bezoek aan onze website www.waadrane.frl of wordt
vrienden met ons op Facebook https://www.facebook.com/collectiefwaadrane

