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Indeling presentatie 

• Visie & ambitie NFW

• Gebiedsproces

• Werkwijze tot nu toe

• ANLb in de 4 leefgebieden

– Aanbod beheer

– Beheerstrategie/doelsoorten

– Beheermonitoring

– Ecologische toets

• Pakketten

• Vervolg



Vereniging NFW

Streven naar vitale landbouw, 

midden in é Mienskip, 

in balans met leefomgeving



NFW Visie & Ambitie

• Behouden en versterken:

• Kernkwaliteiten cultuurlandschap

• Biodiversiteit in coulisselandschap

• Internationale verantwoordelijkheden

• Basis voor gezond wonen, werken, recreëren

• Verbindingen met en tussen natuurgebieden

• Alde Feanen, Grutte Wielen, Lauwersmeer

• Ecologische verbindingszone`s

• Koppelkansen duurzaamheid, circulariteit.



Gebiedsproces 
Samenwerking met gebiedspartijen

• NFW al sinds 2005 gebiedspartner

• Gebiedsaanpak met gebiedsproces

• Benutten kennis uit themagroepen NFW

• Situering leefgebieden, gezocht naar 
verbindingen aanwezige natuurgebieden

• Beheerstrategie

• Beheerpakketten

• Beheerregisseurs akker- & weidevogels

• Beheerregisseurs landschap (instellen 2022)

• Advisering LBF

• Ecologische toets A&W



Aanbod ANLb inzet 4 
leefgebieden

Algemene uitgangspunten/besluiten:

• 2022 is verlenging van de huidige periode

• Knip maken in ANLb-deelnemersovereenkomst en 

ANLb-beheerovereenkomst

• 2022 geen aanpassing van tarieven/beheervergoedingen

• Wel gewenste pakketvoorwaarden aanpassen/besluiten

• Geen eindkap bij pakketten landschapsbeheer in 2022

• In 2021 ambitie inventariseren voor 2022 én 2023-2028

• In 2022 voorbereiden beheerovereenkomsten 2023-2028

• In ALV 2022 tarieven vaststellen 2023-2028



Aanbod ANLb inzet 4 
leefgebieden 

Natte Dooradering

• Ruim 74 ha onder beheer

• Budgetbeschikking per jaar  € 55.590,89

Pakketten:

• Pakket 8 Hoog waterpeil

• Pakket 9 Poel en klein historisch water

• Pakket 10 Natuurvriendelijke oever

• Pakket 11 Rietzoom en klein rietperceel

• Pakket 12 Duurzaam slootbeheer



Aanbod ANLb inzet 4 
leefgebieden

Categorie Water

• Ruim 33 ha onder beheer

• Budgetbeschikking per jaar  € 53.833,08

• In samenwerking met Wetterskip

Pakketten

• Pakket 12 Duurzaam slootbeheer i.c.m. kruidenrijke randen



Aanbod ANLb 
inzet 4 leefgebieden
Droge dooradering

• Ruim 210 ha onder beheer

• Budgetbeschikking per jaar € 2.099.943,97

Pakketten:

• Pakket 9 Poel en klein historisch water

• Pakket 20 Houtwal met greppel

• Pakket 20 Elzensingel

• Pakket 20 Houtwal-singel

- Potentieel ANLB waardig 3000km

- Budgetvoorziening dekt  +/- 40% van het areaal

- Veel belangstelling/ambitie, deels teleurstellen

- Instellen van beheerregisseur landschap



Aanbod ANLb
inzet 4 leefgebieden

Open Akker

• Ruim 65 ha onder beheer

• Budgetbeschikking per jaar € 128.116,48

Pakketten

• Pakket 15 Wintervoedselakker

• Pakket 16 Vogelakker

• Pakket 19 Kruidenrijke akkerranden

- Werken met beheerregisseur

- Werken met ecologisch adviseur

- Inzet op kwaliteitsverbetering/gerichter akkervogelbeheer



Aanbod ANLb
inzet 4 leefgebieden
Open Grasland

• Ruim 3.400 met beheerpakketten

• Budgetbeschikking per jaar  € 1.658.561,52

• Pakket 1 Grasland met rustperiode

• Pakket 2 Kuikenvelden

• Pakket 3 Plas-dras

• Pakket 4 Legselbeheer

• Pakket 5 Kruidenrijk grasland

• Pakket 6 Extensief beweid grasland

• Pakket 7 Ruige mest

• Pakket 8 Hoog waterpeil

- 15 Mozaïeken

- Beheer-/mozaïekregisseurs

- Aanvalsplan Grutto



Beheerstrategie Droge Dooradering

• Minimaal veldgidskwaliteit

• Hoge Houtwallen, daarna houtwallen, elzensingels, 

pingo/poel/dobbe

• Dichtheid element

• Verbondenheid met andere elementen

• Oostwest-oriëntatie

• Eerst bestaand beheer

• >30 jaar, geen eindkap

• Streven naar relatieve verdeling activiteiten



• Ruimtelijke configuratie 2023-2028 bespreken 
in 2022 met gemeenten en provincie

• Stimulans
• Besdragende soorten om 100 meter (meer 

diversiteit)

• Meer overstaanders

• Aandacht oudere bomen

• Schrale plantensoorten

Beheerstrategie Droge 
Dooradering (beheeradvies)



Bediening doelsoorten 
(droge dooradering)



• Streven 1,4 ha kuikenland met 0,7 ha kruidenrijk/ 
gruttobroedpaar

• Prioritair Grutto`s, dan Tureluurs, dan Scholeksters/Kieviten

• Max. 300 meter gruttonest tot kuikenland

• Rustperiode standaard 1 juni

• Streven minimaal 1 plasdras per 100 ha

• Legselbeheer verplicht gecombineerd met randen/stroken

• Minder kwaliteit, geen 65% BTS – minder areaal legselbeheer

• Legselbeheer op percelen met nesten en in last-minute vorm

• Maaien alleen overdag en van binnen naar buiten

Beheerstrategie Open Grasland



Hoofdsoorten

• Grutto

• Tureluur

• Scholekster

• Kievit

• Slobeend

Bediening doelsoorten
(open grasland)

Overige soorten
• Velduil 
• Wilde eend
• Veldleeuwerik
• Graspieper
• Gele en gewone 

Kwikstaart



• Elementen dienen te voldoen aan de instapeisen 
van het NBP:

• Minimaal 1 van de doelsoorten is recent vastgesteld in het 
gebied óf;

• Biotoopomstandigheden zijn optimaal aanwezig voor minimaal 1 
van de doelsoorten én; 

• Er zijn bronpopulaties van die soort aanwezig op een voor de 
betreffende soort te overbruggen afstand. 

• Combinatie van maatregelen heeft voorkeur boven 
losse maatregelen (netwerk)

• Verbondenheid met andere elementen 
(gebiedsaanpak)

Beheerstrategie Natte 
dooradering



Bediening doelsoorten
(natte dooradering)



• Totale gebied heeft een minimale omvang van 250 ha

• 1 van de doelsoorten komt voor in het gebied

• Wanneer voldoende monitoringsgegevens 
beschikbaar: prioritering van doelsoorten

• Er wordt zoveel mogelijk een netwerk/cluster van 
beheer gerealiseerd met verschillen de 
beheerpakketten

• Bij maaien: altijd van binnen naar buiten maaien en 
niet ‘s nachts.

Beheerstrategie Open akker



Bediening doelsoorten
(Open akker)

• Kievit

• Scholekster

• Grauwe kiekendief

• Veldleeuwerik

• Kneu

• Gele kwikstaart

• Patrijs



Beheermonitoring 

• Open Grasland 
– Nazorg door plaatselijke vogelwachten BFVW

– Nestregistratie en BMP (3 rondes 
alarmtellingen) 

• Open Akkergebied
– Monitoring door vrijwilligers vogelwacht 

Kollum

– I.s.m. begeleidend ecoloog

– Zomer- en wintertelling



Beheermonitoring 

• Natte dooradering
– Monitoring gezamenlijk binnen KBF

– Uitvoering RAVON?

• Droge dooradering
– Inventarisatie broedvogels jaarlijks?

– Inventarisatie vleermuizen jaarlijks?

– Habitatinventarisatie?

– Samenwerking met provincie 
(beleidsmonitoring)

– Opnieuw samenwerking met ELAN?



Ecologische toets  

• Uitgevoerd door A&W

• Basis vanuit habitatanalyse

• Toets op basis beheerstrategie per leefgebied

• Opmerkingen en verbeterpunten A&W

• Aanbod ANLb

– Deels keuzes vanwege beschikbare budget

– Deels keuzes vanwege draagvlak (in gebied)

– Deels zaken die opgenomen zijn in 
beheerplannen (is achterdeur) 



Pakketten - wijzigingen

• 6 jaar ervaring opgedaan met ANLb

• Op basis daarvan (kleine) wijzigingen 
doorgevoerd in pakketten.

• Pakketten voorgelegd aan themagroepen

• Pakketten voorgelegd aan gebiedspartijen

• Pakketten voorgelegd aan bestuur

• Nu:
• Pakketten voorleggen aan de ALV

• Verdere planning/werkwijze toelichten



Pakketten - wijzigingen

Droge dooradering

• Verduidelijking afrastering

• Tussenkap wordt periodieke snoei

• Overstaanders: minimaal 3-4 
bomen/struiken per 100 meter

• Ligging aan schouw- of 
hoofdwatergang? Beheer ook aan 
waterzijde uitvoeren

• Poel: ‘verbrede sloot kan niet ingetekend 
worden als poel’



Pakketten - wijzigingen

Natte dooradering

• Poel: ‘verbrede sloot kan niet 
ingetekend worden als poel’

• Afbakening: slootbeheer i.c.m. 
kruidenrijke randen

• Ecologisch slootbeheer: 

– 1 september – 1 november

– Snoei- en of maaiafval wordt na min. 
48 uur en voor 1 april verwijderd.

– Overleg met buurman in geval van 
gedeelde sloot



Pakketten - wijzigingen

Open grasland

• Plasdras: in de winter maaien om 
verruiging te voorkomen

• Kruidenrijke rand: 
• Apart pakket

• Bij beweiding met schapen in de rustperiode 
de rand uitrasteren

• Kruidenrijk algemeen: Hekkelmaaisel
wordt na minimaal 48 uur en voor 1 april 
verwijderd.



Pakketten - wijzigingen

Open grasland

• Extensieve beweiding: GVE-tabel 
opgenomen

• Ruige mest: afval in de ruige mest wordt 
verwijderd



Pakketten - wijzigingen

Open akkerland

• Voor 2022 nog geen wijzigingen



Vervolg

• Inventarisatie droge dooradering, natte 
dooradering en categorie water worden 
digitaal verwerkt

• In open grasland worden doorgegeven 
wijzigingen (via beheerregisseurs) 
digitaal doorgevoerd

• In open akkerland worden doorgegeven 
wijzigingen (via beheerregisseur) digitaal 
doorgevoerd



Vervolg

• Beheerovereenkomsten aanmaken per 
deelnemer

• Digitale verzending (e-mail)

• Digitale ondertekening > beheerders ontvangen 
een link per e-mail: 
• Beheercontract + bijlagen

• Beheerovereenkomst 2022

Vragen over het contract of de 
beheerovereenkomst voor 2022?

Bel of mail ons:
0511-745200 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur)

info@noardlikefryskewalden.nl



Vragen?


