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Nieuwsbrief FAC
In deze 2de nieuwsbrief van 2017 van het Flevolands Agrarisch
Collectief (FAC) willen we u graag informeren over een
aanstaande excursie langs kruidenrijke akkerranden en vogelakkers
in de cluster Vogelweg, over bestuurszaken en de projecten die het
FAC uitvoert.

Excursie Kruidenrijke akkerranden en Vogelakkers
Op woensdagavond 23 augustus organiseert het FAC een avondexcursie langs de
kruidenrijke akkerranden en vogelakkers in het cluster Vogelweg. Veel van de randen en
de beheerpercelen liggen er nu mooi bij. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. In 2016 is
het nieuwe subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016)
ingevoerd, de deelnemers in Flevoland hebben nu allemaal ervaring en kennis met
agrarisch natuurbeheer in de praktijk. Hoe zorg je o.a. voor een goede opkomst en hoe
hou je de randen, vogelakkers en de wintervoedselvelden goed? Het onderling kennis en
ervaringen uitwisselen zal centraal staan deze avond, maar er zullen ook een aantal
externe deskundigen aanwezig zijn.
Bent u deelnemer van het FAC en wilt u graag leren van de kennis en ervaringen van
anderen en/of uw ervaringen delen, meldt u dan voor deze excursie bij Herman van der
Wal via beheer@flevolandsagrarischcollectief.nl. De avond start om 19.15 uur bij Mts.
Van der Hem, Vogelweg 14 te Lelystad.
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Volg het FAC op twitter en/of Facebook
Het Flevolands Agrarisch Collectief is nu ook te volgen op Twitter en Facebook. Met
Twitter en Facebook willen we meer bekendheid geven aan de werkzaamheden van het
FAC en van onze leden. We willen daarmee meer zichtbaar maken aan de maatschappij
en overheden wat we als collectief realiseren. Heeft u een mooie foto van een akkerrand,
akkervogel, libelle of van een bijeenkomst van Zicht op de Bodemstructuur en wilt u die
met ons delen? Stuur dan de foto met een korte beschrijving naar Harry Schreuder via
penningmeester@flevolandsagrarischcollectief.nl. Ook voor het laatste nieuws kunt u
terecht op onze facebookpagina.
Foto: Het FAC is op Twitter en

@FACFlevoland

https://www.facebook.com/FACFlevoland/

Facebook te volgen.

Uitbreiding akkerranden Schoon Water Flevoland
Het FAC mag binnenkort een nieuwe inschrijving doen voor Schoon Water Flevoland.
Het FAC overweegt om naast de huidige bloemrijke akkerranden ook 3 meter brede
meerjarige grasranden met enkele kruiden mogelijk te maken in deze inschrijving.
Daarom willen wij graag bij deze inventariseren of er belangstelling is om 3 meter brede
grasranden met enkele kruiden aan te leggen langs watervoerende sloten/vaarten/tochten.
Deze meerjarige randen zouden wel bereden mogen worden. De vergoedingen van deze
randen zullen lager zijn dan de huidige bloemrijkere randen.
Wilt u meer weten of heeft u aanvullende vragen, neemt u dan contact op met Wim
Stegeman op 06 53 40 77 43. Heeft u concrete belangstelling, meld u dan voor 26
augustus aan bij buro@flevolandsagrarischcollectief.nl met uw naam en oppervlakte (mag
ook in meters zijn).

Financieel medewerker gezocht (ca. 150 uur/jaar)
Binnen onze coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief hebben wij een werkorganisatie
waar een zestal mensen zelfstandig taken uitvoert. Voor de financiële werkzaamheden
zoeken wij met ingang van dit najaar een nieuwe medewerker op zelfstandige basis.
Hij/zij zal in samenspraak met de coördinator en onze bestuurlijk penningmeester de
financiële werkzaamheden verrichten binnen het computersysteem King.

Foto: Werkorganisatie FAC. Vlnr:
Herman van de Wal, Albert Jan
Olijve, Anna Zwijnenburg,
Mirjam de Wit, Wim Stegeman,
Allet Geling en Sigita Blaauw.

Wij verwachten:
- Betrokkenheid bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en andere projecten
van het FAC
- Kennis van en ervaring met financiële boekhoudkundige computersystemen en
projectbegrotingen
- Kennis van opstellen van balans, verlies- en winstrekening
Wij bieden:
- Een leuk betrokken team van medewerkers en bestuursleden
- Een passende uurvergoeding
Meer informatie over deze functie kunt u inwinnen bij Wim Stegeman, coördinator
werkorganisatie, tel. 06 53 40 77 43. Sollicitaties kunt u richten aan Mark Geling,
secretaris van het bestuur, secretaris@flevolandsagrarischcollectief.nl
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Organisatiekostensubsidie 2017
Met de afwikkeling van de betalingen van de beheergelden van het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer 2016 naar de deelnemers, hebben wij ook een verzoek gedaan aan het
College van Gedeputeerde Staten tot het verstrekken van een aanvullende
organisatiekostensubsidie. Wij zijn zeer verheugd dat wij voor 2017 extra middelen
hebben gekregen om enerzijds te werken aan de professionalisering van de gehele
organisatie en anderzijds ook om de effectiviteit van het stelsel van ANLb te borgen. Het
is heel fijn dat het College van Gedeputeerde Staten het belang van het FAC onderkent en
ons op deze wijze ondersteunt.

Eerste ervaringen Zicht op de Bodemstructuur
In de afgelopen maanden hebben 55 akkerbouwers, veehouders en loonwerkers
deelgenomen aan de eerste fase van het project Zicht op de bodemstructuur. En zijn 12
deelnemers gestart met de tweede fase van het project. Gezamenlijk hebben de
deelnemers en de bodemspecialisten met elkaar in juni en juli ongeveer 300 profielkuilen
gemaakt en beoordeeld. Een hele prestatie! En het levert interessante informatie en
discussies op bij de profielkuilen. In dit nieuwsbericht pakken we er een paar punten uit:
•

Vooral in juni was het nog erg droog, waardoor het spitten van de profielkuil
soms zwaar werk was. Maar het stond het beoordelen van de kuilen niet in de
weg.
• De gewassen stonden er veelal mooi op. Vooral de uien, ook als ze niet beregend
waren. De waterhuishouding op deze percelen is dus goed op orde.
• Op zware grond kwamen veel vertakte bieten (vertakking op ca. 12-15 cm) voor.
Waarschijnlijk wordt dit niet direct veroorzaakt door de droogte, maar met name
door ondergeploegde, scherpe kluiten die slecht verweerd zijn en op die diepte
terecht komen bij het ploegen. De slechtere verwering komt door een combinatie
van een milde winter, droogte en soms verdichte lagen. Het organisch materiaal
ligt door het ploegen met voorschaar regelmatig op ca. 25 cm ‘netjes’ ingekuild.
Door een betere verdeling van het organisch materiaal over de hele bouwvoor,
ploegen zonder voorschaar, wordt de verwering door bodemleven wel geholpen.
• In de profielkuilen werd weinig blauwe grond gezien. Vorig jaar kon droog
gerooid en geploegd worden en het voorjaar was ook droog, dus blauwe grond
was ook weinig te verwachten. Daar waar wel blauwe grond werd gevonden, was
dit vaak in combinatie met een slechtere verdeling van organische materiaal door
de bouwvoor.
• We zien een toenemende tendens van minder ploegen. Behalve dat er na
aardappel veelal alleen gewoeld wordt, wordt ook steeds meer na b.v. uien niet
meer geploegd.
• Bij de kuilen ontstond vaak discussie over de juiste grondbewerking, welke
woelpoet te gebruiken, wat is het effect per grondsoort, etc.. De 12 deelnemers
die met de tweede fase gestart zijn, gaan dit najaar daarom een demo met
verschillende machines aanleggen.
Volgend jaar start een nieuwe eerste ronde voor geïnteresseerde akkerbouwers en
veehouders. U kunt zich daar nu al voor aanmelden bij het FAC op
projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl.
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Het FAC in het nieuws…
Het FAC is de afgelopen weken in het nieuws geweest bij….
•

•

•

•

“Flevolands Collectief ijvert voor agrarische natuur”. Mijn Natuur (een uitgave
van SBNL Natuurfonds) interviewde onze voorzitter over de achtergronden van
het Flevolands Agrarisch Collectief (zomer 2017)
“Flevolandse boeren leren eigen bodem kennen: Geen voorschaar meer op de
ploeg na aanknopingspunten uit bodemconditietest”. De Veldpost wijdde een
mooi artikel aan Zicht op de Bodemstructuur (5 augustus 2017)
“Boeren gaan tot op de bodem”. Omroep Flevoland heeft opnames gemaakt
voor radio en tv over Fase B van Zicht op de Bodemstructuur.
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/150271/flevoland-boeren-gaan-tot-opde-bodem
“Boeren en vogels zijn blij met kleurrijke akkerranden”. En een paar dagen later
heeft Omroep Flevoland opnames gemaakt in een kleurrijke akkerrand.
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/150380/swifterbant-boeren-en-vogelszijn-blij-met-kleurrijke-akkerranden

.
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