LEEFGEBIED OPEN AKKER
De akkerranden en vogelakkers staan er op veel
plaatsen in ons werkgebied kleurig voor. Er is
veel tijd en aandacht besteed aan de inzaai,
aanleg en het onderhoud van het agrarisch
natuurbeheer. Hier en daar zijn er spandoeken
in het beheer geplaatst voor een goede PR en
meer naamsbekendheid.

NOG EEN PAAR AANDACHTSPUNTEN
Het beheer in leefgebied open akker is alleen bedoeld
voor heel veel soorten akkervogels. Alhoewel de
insecten en andere fauna ook mee profiteert van het
beheer. Het beheer is belangrijk voor twee
beheerfuncties die beschreven staan in het
natuurbeheerplan van Provincie Fryslân. De
beheerfuncties zijn:
1. Optimaliseren voortplanting (zorgen voor nestgelegenheid, rust en voedsel tijdens
broedperiode)
2. Creëren foerageergebied (aanbieden van voedsel gedurende winterperiode voor
doortrekkende en overwinterende vogelsoorten)
Om aan deze twee beheerfuncties te kunnen voldoen dient de hele oppervlakte van
het aangevraagde perceel te bestaan uit de voorgeschreven gewassen. Elementen
die daar niet in thuis horen willen we daar dan ook niet in aantreffen. Dus geen
opslag van kuilpakken, bokashibulten en uitkijktorens. Wanneer dergelijk elementen
wel worden aangetroffen tijdens de schouw of een andere controle gaat dit ten koste
van de oppervlakte natuurbeheer. Dit kan in extreme gevallen consequenties hebben
voor uw en ieders vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. Indien zich dit gedurende
het seizoen wel voordoet willen we u vragen dit door te geven aan de
gebiedscoördinator Reinskje Brandsma. Ook bij twijfel over beheerzaken contact
opnemen met Reinskje of mailen naar het collectief collectiefwaadrane@hotmail.com.
Voordat u de eiwitstroken (luzerne, gras/klaver) maait moet u contact opnemen
met uw vogelteller. Immers hij weet of er vogels broeden in uw perceel. Stem af en
overleg, deze samenwerking is van groot belang in het agrarisch natuurbeheer.

Indien dit niet gebeurt moeten wij als collectief sanctiemaatregelen opleggen.
Hoe later maaien hoe beter en misschien is het een idee om niet alle stroken tegelijk
te maaien. Ook bestaat er de mogelijkheid van Sinusmaaien. Daarbij worden de
stroken in een slingervorm gemaaid, waarbij tijdens elke maaibeurt stukken worden
overgeslagen. Daar blijven dus nectarbronnen aanwezig en kunnen de vlinders naar
uitwijken. Zie ook meegestuurde informatie over sinusmaaien.
Verder willen wij u nog adviseren om bij het maaien een bloter te gebruiken in plaats
van een klepelmaaier. Een bloter kunt u hoger afstellen zodat er meer gewas blijft
staan dit heeft een positief effect op insecten.
Leg de braakstroken (kruiden-granen en bloemen) naast de sloot. Zodat de
overgang naar de sloot zo natuurlijk mogelijk is. Klepel de slootkanten niet langs de
vogelakker en de kruidenrijke akkerrand, in ieder geval niet in het broedseizoen.
Immers veel kleine zangvogels en eenden broeden in de slootkanten. Beheer is
gericht op vogels, dus daar is veel winst te halen.
Van de braakstroken (kruiden, granen en bloemen) wordt jaarlijks maximaal 50%
gemaaid en wel na 1 augustus. Hierbij kan men ook de methode van sinusmaaien
toepassen. Dit werkt positief voor insecten met name vlinders.
Schouw. Vorig jaar is er voor de eerste keer een schouw uitgevoerd door de
schouwcommissie. Van de bevindingen heeft u allemaal schriftelijk bericht gehad. We
gaan er vanuit dat u de aanbevelingen uit de schouw hebt uitgevoerd/verbeterd. Dit
jaar zal er weer een schouw plaatsvinden. De bevindingen van deze schouw hebben
niet alleen maar meer een adviserend karakter. Voor de beheerders die dit jaar voor
het eerst meedoen aan ANLB-beheer is de schouw nog wel adviserend.
We beseffen dat jullie er veel tijd en
energie in hebben gestopt maar nu de
randen gaan bloeien is het goed om
eens zorgvuldig naar het beheer te
kijken. Natuurlijk allereerst om te
genieten en te aanschouwen wat er
leeft. Een voordeel van dergelijke eigen
schouw is ook dat kleine haarden
probleemonkruiden als akkerdistel,
hanepoot en eerder worden opgemerkt
en (handmatig) kunnen worden
verwijderd. Immers één jaar onkruid
laten staan is zeven jaar uit wieden
gaan.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en gebiedscoördinatoren
Agrarisch Collectief Waadrâne

