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Nieuwsbrief FAC
In deze laatste nieuwsbrief van 2017 van het Flevolands Agrarisch
Collectief (FAC) willen we graag met u terugblikken op het
afgelopen jaar en vooruitkijken naar 2018 en u informeren over
enkele bestuurszaken.

Uitbreiding Schoner Water Flevoland
Met het akkerrandenproject ‘Schoner Water Flevoland’ worden randen ingezet als bufferzone
tussen akkerland en waterlopen. Deze regeling wordt mogelijk gemaakt door het Waterschap
Zuiderzeeland en FAC begeleidt de uitvoering hiervan. Het doel van de bufferstroken is om de
belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te
verminderen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine
zoogdieren en vogels. Elke agrariër in Flevoland kan meedoen, zolang de rand direct
aangrenzend is aan een waterloop zoals een tocht, watervoerende sloot, etc. De rand mag dus
niet gescheiden zijn van de waterloop door bijvoorbeeld een kavelpad.

Nieuwe deelnemers
Er is dit jaar extra budget beschikbaar gekomen om daarmee meer akkerranden te kunnen
aanleggen. U kunt kiezen tussen grasranden met meerjarige kruiden (bereden of onbereden) of
FAB (functionele agrobiodiversiteit) randen, ook hier kunt u kiezen voor een bereden of
onbereden rand. Meer informatie vindt u op onze website onder het kopje Nieuws. Er is nog
ruimte, dus indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Anna Zwijnenburg, 06532 08 772 of via projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl.
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Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
Het tweede jaar van het ANLb zit er bijna op en is goed verlopen. De twee nieuwe clusters,
‘Vogelweg’ en ‘Kop van de NOP’ hebben een goede start gehad en de drie bestaande clusters
hebben zich verder ontwikkeld.

Rivierduingebied
Dit voorjaar is de door provincie Flevoland gefinancierde 2-jarige Pilot Weidevogels
afgerond. Deze pilot in het Rivierduingebied is positief beoordeeld met als gevolg dat de
uitvoering ervan voortgezet kan worden in het ANLb. Hierdoor ontstaat er een stevig cluster
dat niet alleen goed is voor akkervogels, maar ook voor weidevogels. De aanpak is hetzelfde
als in de ‘Kop van de NOP’, die uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk maakt met als
doel verder te groeien in agrarisch natuurbeheer.

Nieuwe clusters
Doordat oud-staatssecretaris Martijn van Dam pijler 1 geld heeft overgeheveld naar pijler 2
voor agrarisch natuurbeheer is er voor Flevoland aanvullend budget beschikbaar gekomen. Dit
betekent dat er in ieder geval 3 nieuwe clusters gevormd kunnen worden. Het gaat om de
periode van 2019 t/m 2021. Uiteraard biedt dit ook de mogelijkheid om bestaande clusters te
versterken. Hier gaan we de komende periode mee aan de gang. Heeft u interesse om mee te
doen of vragen hierover stuur dan een bericht naar Wim Stegeman,
coordinator@flevolandsagrarischcollectief.nl of bel naar 06-53407743.
In de komende periode gaan we ook onze akkerrandenmengsels evalueren. Dit doen we op
basis van uw en onze eigen ervaringen, maar ook ervaringen uit andere regio’s nemen we
mee. Deel uw ervaring en tips met ons en geef deze door aan Herman van der Wal,
beheer@flevolandsagrarischcollectief.nl.

Nieuwe financieel medewerker
In de laatste nieuwsbrief deden wij een oproep voor een financieel medewerker. Wij zijn zeer
verheugd dat Tanja Roelofs onze werkorganisatie is komen versterken per 1 oktober 2017.
Tanja woont aan de Dodaarsweg in Zeewolde en heeft ruime ervaring op financieel gebied
binnen diverse organisaties. Zij volgt Sigita Blaauw op die ons tijdens de opstartfase op een
prettige en adequate manier ondersteund heeft.

Organisatiekostensubsidie
Het laatste halfjaar hebben wij met hulp van de organisatiekostensubsidie van de provincie
Flevoland diverse activiteiten op een professionele manier kunnen oppakken om onze
organisatie te versterken. Een van de onderdelen is de communicatie. Hiervoor hebben wij een
nieuw logo laten ontwikkelen dat beter aansluit bij het Flevolandse landschap en onze doelen.
Daarbij hoort ook een nieuwe website waarop informatie en nieuwsberichten sneller te vinden
zijn. Verder maken wij een start met informatieborden voor de deelnemers aan ANLb en SWF
– dit om onze naamsbekendheid en met name wat wij en u kunnen betekenen voor Flevoland
te vergroten.
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Noteer alvast in uw agenda:
ledenbijeenkomst FAC in de
Shortgolf in Swifterbant op 2
februari 2018.

Uitnodiging ledenbijeenkomst 2 februari a.s.
In 2018 gaan wij ook een start maken met het betrekken van al onze leden bij onze coöperatie.
Daarvoor organiseren wij op 2 februari a.s. om 14.30 uur een speciale ledenbijeenkomst.
Onderwerp is de teruggang van de insecten en wat u en wij als collectief daar voor kunnen
betekenen. Anthonie Stip, ecoloog, zal ons daarbij op prikkelende wijze uitdagen en daarvoor
bouwstenen aandragen. Noteer deze datum om elkaar ook op informele wijze te ontmoeten.

Kennisdag Bodem & Water 12 februari a.s.

U bent van harte uitgenodigd op
maandagmiddag 12 februari in
de Meerpaal in Dronten.

Het FAC is ontstaan om het landelijk Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)
mogelijk te maken in Flevoland. In Flevoland kunnen we, wat het FAC betreft, naast het
Landschapsbeheer ook Bodembeheer hieraan toevoegen. Het bodembeheer kan rekenen op
steeds meer aandacht van de agrariërs. Hierdoor zijn er ook steeds meer vragen over hoe dit
beheer op uitgevoerd kan worden. Al snel komt bij bodembeheer ook de waterhuishouding ter
sprake, want de relatie tussen bodem en water is groot. In het project Zicht op de
Bodemstructuur geven we hier aandacht aan door in kleine groepen de kennis over bodem te
project zijn er in Flevoland nog veel meer initiatieven die zich bezighouden met bodem en
water. Daarom organiseert het Actieplan Bodem en Water in Flevoland één centrale kennisdag
waar de vragen in de praktijk centraal staan. In diverse workshops wordt praktische vragen
beantwoord door verschillende deskundige, zoals:
• Wat is de invloed van bodemverdichting op de beworteling?
• Welke grondbewerking kan ik als akkerbouwer het beste uitvoeren na de oogst?
• Hoe kan ik als veehouder de bodemkwaliteit verbeteren?
Daarnaast is er in speciale sessie ruimte om in één op één gesprek met verschillende
bodemdeskundigen uw eigen vragen te stellen.
Voor meer informatie over Zicht op de Bodemstructuur en aanmelding kijk op:
http://www.flevolandsagrarischcollectief.nl/zicht-op-bodemstructuur/

Het FAC in het nieuws…
Het FAC is de afgelopen weken in het nieuws of aanwezig geweest bij….
•

•
•

“Kleurrijke en nuttige akkerranden in Flevoland”. Het huis-aan-huisblad
Agrarisch Flevoland plaatste een mooi artikel in november over het werk van het
FAC. https://www.agfl.nl/veeteelt/kleurrijke-en-nuttige-akkerranden-in-flevoland
“Ondiep ploegen verbetert de bodem”. De Veldpost wijdde een mooi artikel aan
Zicht op de Bodemstructuur (16 september 2017)
Demonstratiemiddag Gewasbeschermingsmiddelen van het Waterschap
Zuiderzeeland op de Praktijkschool in Dronten waar we diverse presentaties over
het FAC en de bufferstroken hebben gegeven (24 november 2017)

Rest ons nog u allemaal fijne feestdagen en een gezonde start voor 2018 toe te
wensen!

Flevolands Agrarisch Collectief
Gruttoweg 2
3897 LT Zeewolde
info@flevolandsagrarischcollectief.nl

