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En daar is de zoveelste visie.  

De visie van het ministerie van LNV, Minister Carola Schouten: “Visie landbouw, natuur en 

voedsel: Waardevol en Verbonden” (08-09-2018). Deze visie beschrijft de omslag naar 

kringlooplandbouw en wat het van Nederland zal vragen om de toekomst van de 

voedselvoorziening veilig te stellen. 

Kringlooplandbouw, dat gaat het worden. We zitten gelukkig in een gebied waar de mogelijk-

heden hiervoor talloos zijn en waar we al een goed begin hebben gemaakt. Laten we hopen dat 

de voorlopers in ANLb-beheer en kringlooplandbouw nu ook een keer echt gewaardeerd gaan 

worden voor hun inzet. 

 

Beheer in open grasland (weidevogels) 

Het weidevogelseizoen 2019 loopt alweer bijna ten einde. Het begin van het seizoen verliep koud 

en droog, waardoor de eerste legsels en jongen het moeilijk hadden. Gelukkig heeft zich dat 

hersteld en is de situatie over het algemeen nu zo dat er zeer veel jonge, bijna vliegvlugge, 

weidevogels worden waargenomen. Met lastminute-beheer en kuikenstroken wordt alles op alles 

gezet om zoveel mogelijk jongen vliegvlug te krijgen. 

 

Het weidevogelbeheer is er ook op gericht zoveel mogelijk de biodiversiteit te stimuleren. Hierbij 

is het van belang dat u de taluds van sloten ook spaart. Het is dus beter om ver na het 

broedseizoen te klepelen. 

 

Velduilen 

Via de vogelwachten worden er in provincie Fryslân dit jaar meer broedgevallen van de velduil 

waargenomen. Ook min ons werkgebied, in het Stienser Âldlân, is een broedgeval gemeld.  

Omdat het om een zeer zeldzame bodembroeder gaat, heeft Kollektivenberied Fryslân samen met 

de werkgroep kerkuilen van SOVON en de provincie een werkwijze uitgeschreven om de 

broedende velduilen te beschermen. Provinsje Fryslân heeft hiervoor extra beheergeld 

beschikbaar gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: www.sovon.nl  
 

NVWA controles 

De afgelopen weken hebben er veel NVWA-controles plaatsgevonden in het leefgebied open 

grasland. In veel gevallen worden er geen afwijkingen geconstateerd door de controleurs. Helaas 

merken we dit beheerjaar dat er meer afwijkingen worden vastgesteld dan voorgaande jaren.  

De werkwijze in ANLb is dat de NVWA-controleur contact heeft met het collectief en niet met de 

beheerders. In enkele gevallen is dit anders. Weet u op het moment van de controle niet precies 

http://www.sovon.nl/
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uw pakketvoorwaarden verwijs dan de controleur door naar de contactpersoon bij het collectief, 

zodat u geen dingen zegt die later tegen u gebruikt kunnen worden. 

 

Een aantal geconstateerde afwijkingen staan in onderstaande tabel: 

ANLB pakket Omschrijving Afwijking 

Pakket 1 Uitgestelde maaidatum Maaien voor de einddatum 

Pakket 5 Kruidenrijk grasland Bemesten met drijfmest 

Pakket 5 Kruidenrijk grasland Geen 4 indicatorsoorten 

Pakket 6 Extensief beweid grasland Vee er te vroeg uit 

Pakket 6 Extensief beweid grasland Niet voldoen aan GVE norm 

Pakket 13 Botanische weiderand Bemesten met drijfmest 

 

We willen u met klem adviseren om goed op uw beheersovereenkomst te kijken welke pakketten 

u heeft afgesloten en wat de pakketvoorwaarden zijn. Uw actuele beheer en de actuele 

pakketvoorwaarden kunt u vinden op www.mijnborennatuur.nl (rond 11 maart jl. heeft u hiervoor 

inloggegevens ontvangen van Boerennatuur).  

Indien u vragen heeft over uw beheerovereenkomst of de pakketvoorwaarden neem dan contact 

op via de mail of rechtstreeks met uw gebiedscoördinator. 

NB Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u op de hoogte bent van uw afgesloten 

beheer en de daarbij behorende pakketvoorwaarden! 

 

Gebiedsaanvraag beheer 2019 Leefgebied Water 

In het leefgebied water wordt ingezet op de beheerfunctie waterkwaliteit. Dit hebben we 

gedeeltelijk ingevuld met het pakket botanische weideranden. Deze pakketvoorwaarden zijn iets 

anders dan het normale ANLb-pakket botanische weideranden. Kijk dus goed naar de 

voorwaarden van de pakketten die afgesloten zijn. Deze pakketvoorwaarden zijn voor het 

leefgebied water nog een keer meegestuurd met deze nieuwsbrief en te raadplegen via 

www.mijnboerennatuur.nl. 

 

Landelijke subsidieregeling: NPI weide- en akkervogels 

Na een intensieve voorbereiding hebben we als collectief twee aanvragen ingediend. 
 

Projectplan 1: Greide- en ikkerfûgels, us soarch.  

 
Bedrag € 605.314,80 
 

Projectplan 2: Soarch drage foar greide- en ikkerfûgels 

 
Bedrag € 442.882,05 
 

De behandelingstermijn voor deze aanvraag was in eerst instantie 22 weken na indiening (23 

januari). Helaas is de behandelingstermijn van de aanvraag door RVO verlengd tot eind oktober. 

Hierover zijn wij zeer teleurgesteld. 

http://www.mijnborennatuur.nl/
http://www.mijnboerennatuur.nl/
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De planning van een aantal investeringen loopt zo heel veel vertraging op. 
 

Nat biotoop Plasdras/Greppelplasdras 

 Hoog waterpeil 

 Natuurvriendelijke oever (talud 1:3) 

Maatregel in open akker Keverbanken 

 Insectenheuvels 

Predatiebeheer Klepvallen met SMS voor vossen 

 Wildraster (beperkt) 

Machines en materiaal Drone(s) voor bescherming nesten 

 Bloter(s) voor sparen nesten en insecten in vogelakkers 

 Zaaimachine, die in gewas kan zaaien 

 Akoestische Wildredders op maaimachines 

 Zonnepaneelpompen 

 Mobiele pompen voor volpompen plasdrassen 

 

Projecten 

Nu het ANLb-beheer een aantal jaren loopt, willen we als collectief ook bezig gaan met een aantal 

projecten. Hierin zijn we wel kritisch. We gaan alleen aan projecten deelnemen die ook agrarisch 

natuurbeheer wat opleveren of mogelijkheden bieden voor agrariërs. Deze mogelijkheden kunnen 

zijn subsidiestromen maar het ook vergroten van kennis over agrarische bedrijfsvoering. 

Projecten waar we op dit moment in meedraaien zijn: 

1 Fjildlab (Regiodeal) 

Veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en duurzame landbouwsector 

in Noordoost-Fryslân.  

Fjildlab is een samenwerking tussen onderstaande partijen: 

 

 

Zie ook www.fjildlab.nl 

2 BEESPOKE 

INTERREG-project waarbij wij gaan voor regionale en praktische invulling van maatregelen in 

ons werkgebied die de bestuiving van voedselgewassen door insecten kan stimuleren en 

verbeteren. 

3 GLB pilot Akkerbelt 

Pilot over ontwikkeling en inpassing maatregelen voor nieuwe GLB periode. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.waadrane.frl onder het kopje projecten. 

Verder zien we ook nog kansen in de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. In deze deal is de 

noordelijke kleischil (Friesland en Groningen) ook opgenomen als gebied waar projecten opgezet 

en uitgevoerd kunnen worden. 

Daarnaast gaan de Friese agrarisch collectieven gezamenlijke met Landschapsbeheer Friesland 

een POP-aanvraag opstellen. Dit is een projectplan voor de POP-subsidieopenstelling maatregel 

niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap. 

http://www.fjildlab.nl/
http://www.waadrane.frl/
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Deze bestaat uit drie investeringsonderdelen: 

1 Aanleg duikers in leefgebied natte dooradering en open akker 

2 Inrichtingsmaatregelen voor herstel agrarische historische erven 

3 Overige landschapselementen, zie onderstaande overzicht:

 

Indien u interesse heeft in een van deze investeringsmogelijkheden kunt u contact met ons 

opnemen via email collectiefwaadrane@hotmail.com.  

Zeer binnenkort hopen wij u in een aparte mail uitgebreidere informatie te kunnen sturen. 

 

Omdat we ons als bestuur bewust zijn van het vele werk wat er zit in deelname aan projecten en 

de veranderende rol van het bestuur, willen we graag uw mening hierover horen. Binnenkort 

ontvangt u een enquête hierover van ons in een aparte mail. We hopen dat u deze wilt invullen 

zodat wij ook naar de toekomst toe de juiste keuzes kunnen maken. 

 

Ruige mest 

Denkt u erom dat u uw ruige mestmeldingen op 

tijd indient via collectiefwaadrâne@hotmail.com. 

Om voor de toeslag uitrijden ruige mest in 

aanmerking te komen moet de ruige mest voor 

1 september zijn uitgereden. 

De uitleg over het melden van het uitrijden van 

ruige mest heeft u via de mail toegezonden 

gekregen op dinsdag 29 januari jl.  

Indien wij uw melding te laat binnenkrijgen kunnen wij deze niet meenemen in de 

uitbetaling!. 

 

Excursies 

Om burgers en buitenlui meer te betrekken bij het agrarisch natuurbeheer en een positieve 

indruk te geven, willen we graag 4 beleefexcursies organiseren naar vogelakkers en kruidenrijke 

akkerranden. Deze avonden worden gepland in de maand augustus.  

 

Ook voor beheerders wordt er weer een excursie georganiseerd. We zijn op dit moment druk 

bezig om dit gestalte te geven. Zodra hierover meer bekend is wordt u geïnformeerd. 

 

 

 
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan door het sturen een email naar collectiefwaadrane@hotmail.com.  

U dient zich hierbij te realiseren dat u dan belangrijke en essentiële informatie m.b.t. het ANLb-beheer mist. 

mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com
mailto:collectiefwaadrâne@hotmail.com

