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Het is op dit moment te nat in het veld voor veldwerkzaamheden. Tijd dus om voor het volgend 

groeiseizoen wat zaken op een rij te zetten en even terug te blikken op het afgelopen 

beheerseizoen. 

Broedvogelmonitoring 

Tijdens het groeiseizoen 2017 heeft in alle mozaïeken beheermonitoring van broedvogels 

plaatsgevonden door de nazorgers van BFVW. Deze resultaten zijn verwerkt in het BFVW-

registratiesysteem, waarvan u als beheerders inlogcodes heeft om mee te kijken met de 

resultaten. Maak hier gebruik van, ook tijdens het groeiseizoen en voordat u start met maaien. 

Houd ook tijdens het seizoen goed contact met uw nazorger en overleg met hem. 

Tijdens het groeiseizoen zijn er door de nazorgers van de BFVW ook drie alarmtelrondes 

uitgevoerd. De resultaten van de BTS (bruto territoriaal succes) van de grutto lijken dit jaar 

hoger te zijn dan voorgaande jaren. Dit houdt in dat er meer jongen groot worden, waardoor de 

populatie in stand kan worden gehouden. Zie ook onderstaande tabel. 

Telgebied BTS grutto 

Anjumer Kolken 109,5 

Jister Opfeart 69,4 

De Kouwen 77,8 

Jouswierder Polder 77,0 

Ginnum 52,5 

Stiens 62,1 

Hallum_zuid 59,5 

Hallum-Wanswert 38,9 

Raard 86,8 

Hiaure 30,4 

De resultaten van de verschillende mozaïeken zullen in de nieuwjaarsbijeenkomt met u besproken 

worden. 

Een ontwikkeling die kansrijk lijkt voor de vogelmonitoring is het werken met drones met 

warmtecamera’s. De opnamebeelden van de drone kunnen dan via speciale software informatie 

geven over de aanwezige nesten en vogels met jongen. Agrarisch Collectief Waadrâne wil 

proberen hier het volgend broedseizoen de eerste ervaringen mee op te doen. Voorbereidingen 

hiervoor zijn in volle gang 

Schouw 

Dit beheerjaar is er weer een schouw uitgevoerd door een schouwcommissie bestaande uit vier 

personen. De nadruk tijdens deze schouw lag dit jaar op de pakketten legselbeheer, kruidenrijk 

grasland en ruige mest. Tijdens de schouw zijn er geen afwijkingen geconstateerd. 

 

NVWA-controles 

Bij het ANLB-beheer horen naast de schouw ook de controles van de NVWA. Als deze controles 

worden uitgevoerd neemt de medewerker van de NVWA contact op het collectief. Na afloop van 

de controles koppelt de controleur zijn bevindingen terug naar het collectief. De rapporten 

hiervan komen te staan in Mijn Dossier van Agrarisch Collectief Waadrâne. Over het algemeen 

zijn er weinig afwijkingen geconstateerd. Het pakket Hoog Waterpeil laat nog wel wat afwijkingen 

zien. Volgens ons inzicht ligt dit aan de manier van meten. Agrarisch Collectief Waadrâne gaat 

hierover in overleg met de NVWA. Als het lukt willen we in het voorjaar een controledag met hen 

afspreken. 
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Randvoorwaardenkorting 

De vergoeding die u ontvangt voor uw ANLB beheer valt onder de subsidie uit het 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een korting die u opgelegd krijgt vanwege een 

overtreding van deze voorwaarden werkt dus niet alleen door in uw betalingsrechten maar ook in 

uw ANLB subsidie. Het kortingsbedrag kan dan behoorlijk oplopen. Hou daar rekening mee. Zie 

ook de aparte bijlage meegestuurd met deze nieuwsbrief. 

Groenverklaring Rabobank 

In het voorjaar van 2016 heeft Agrarisch Collectief een aanvraag voor groenverklaring gedaan. 

Indien u een nieuwe lening moet afsluiten of leningen moet oversluiten kunt u bij ons deze 

verklaring opvragen. In overleg met uw bank kunt u dan een korting op de rente krijgen. 

Openstelling 2018 

In september heeft Provincie Fryslân een openstelling gedaan van € 66.667,00 per jaar voor 

extra beheer in leefgebied open grasland (beheerjaar 2018 t/m 2021). Dit budget is in overleg 

met alle beheerders ingevuld op de meest kansrijke locaties. Hierbij is gelet op de aanwezigheid 

van de doelsoorten. Deze aanvullende gebiedsaanvraag is 22 september verstuurd naar Provincie 

Fryslân. Deze aanvraag is compleet maar de beschikking is nog niet binnen. 

Op 7 november is er een extra openstelling geweest van € 100.000,00 per jaar voor extra beheer 

in leefgebied open grasland (beheerjaar 2018 t/m 2021). Ook dit beheer is inmiddels ingevuld. 

We hebben gemeend op basis van de resultaten in leefgebied open akker, het pakket vogelakker 

ook toe te kunnen passen in leefgebied open grasland. De aanvraag voor deze uitbreiding is op 

17 november ingeleverd bij Provincie Fryslân. Wanneer de definitieve beschikking komt is nog 

niet bekend. 

Wijzigingen beheer 2018 

Via diverse mails hebben wij u gevraagd om wijzigingen van pakket voor beheerjaar 2018 door te 

geven aan de gebiedscoördinatoren. Dit is ook door veel beheerders gedaan. Voor 15 december 

moeten wij het definitieve beheer doorgeven aan RVO. Dus als u nog wijzigingen heeft dan graag 

voor woensdag 13 december doorgeven. 

 

Ontwikkelingen 

Op het moment is Agrarisch Collectief Waadrâne bezig om in overleg met allerlei andere partijen 

betrokken bij (agrarisch) natuurbeheer te kijken naar mogelijkheden van beheer buiten ANLB om, 

zodat we ook andere financieringsbronnen kunnen aanboren zoals bijvoorbeeld het Waddenfonds. 

 

Predatiebeheer 

Collectief Waadrâne maakt zich sterk om de predatie van weidevogels tegen te gaan. Op het 

moment zijn jagers weer met de lichtbak op pad om de vossen te bestrijden. De eerste vos is 

inmiddels geschoten. Tevens zijn er afgelopen jaar enkele klepvallen geplaatst waar we hopelijk 

ook de vos mee kunnen vangen. Daarnaast is er een ontheffing voor de kraaienvangkooi maar 

daar wordt nog weinig gebruik van gemaakt omdat er moeilijk met de voorwaarden is te werken. 

 

Belangrijke data: 

Vrijdag 5 januari Nieuwjaarsbijeenkomst (10.00 – 14.00) 

Woensdag 7 maart Algemene Ledenvergadering  

Vanaf 1 februari Ruige mest uitrijden 


