
 

 

 

30 januari 2015 

 

Beste donateurs en vrienden van stichting Akkerleven, 

  

Op de donateursvergadering van maandagmiddag 26 januari jl. zijn een aantal nieuwe zaken 

toegelicht voor een ieder die ‘agrarisch natuurbeheer’ uitvoert en/of een warm hart toedraagt. 

Niet iedereen had de mogelijkheid daar aanwezig te zijn en omdat wij menen dat er enkele 

belangrijke zaken en veranderingen aankomen, geven wij u middels dit bericht een korte uitleg. 

  

Zoals u in de uitnodiging kon zien, verwelkomen wij enkele nieuwe bestuursleden en beschikken wij 

over een vernieuwde website. Wij zijn bereikbaar via www.akkerleven.nl en www.akkerleven.com. 

Het maakt niet uit welke link u volgt, beide links komen uit op dezelfde website. 

  

Voor de duidelijkheid vernoemen wij hieronder het nieuwe postadres van het secretariaat en de  

e-mailadressen waarop bereikbaar zijn:  

  

Stichting Akkerleven 

 

Secretariaat 

Mevr. A. Prins 

Geersdijkseweg 20 

4493NK Geersdijk 

06-11293731 

U kunt ons bereiken via het secretariaat en door middel van het sturen 

van een e-mail naar een van de volgende mailadressen:  

Algemene vragen zijn bestemd voor info@akkerleven.nl. 

Vragen en/of meldingen t.a.v. de wandelroutes graag versturen naar 

wandelroutes@akkerleven.com.   

 

Neemt u zeker een kijkje op de vernieuwde website. Wij zullen daar actuele zaken opzetten, zodat u 

op de hoogte blijft.  

Op dit moment zijn wij bezig met de oprichting en inrichting van ‘Polder Natuur Zeeland’, het nieuwe 

collectief waarbinnen alle 9 ANV’s van Zeeland verenigd zijn. ‘Polder Natuur Zeeland’ zal een 

gebiedsofferte uitbrengen voor geheel Zeeland aangaande het ‘agrarisch natuurbeheer’ vanaf 2016. 

Nu is het ook en daarover heeft u als goed is al een e-mail ontvangen, dat het Ontwerp 

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 tot 8 februari 2015 ter inzage ligt bij Zeeuwse gemeentehuizen en 

de provincie Zeeland. Wij hebben al behoorlijk (fel) gediscussieerd met de provincie en hebben tot 

twee keer toe bezwaar ingediend tegen het in onze ogen (te) strakke beleid om met aangewezen 

kerngebieden te moeten gaan werken. Wat ons betreft geldt dat niet alleen voor Noord-Beveland, 

maar omdat hier wel de grootste klappen zullen vallen wil ik dit nogmaals bij u onder de aandacht 

brengen.  

Met eerste opzet van ‘kerngebieden Akkervogels’ ging hier voor Noord-Beveland op termijn bijna 

80% van de huidige randen zo wij die hier voor de Akkervogels hebben liggen verloren. Van de 

eventuele beheerpakketten ‘Natte en Droge dooradering’, die misschien als alternatief kunnen 

dienen, is de inhoud bij ons nog steeds niet compleet bekend. Na de bezwaren van de 9 ANV’s 
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afzonderlijk èn gezamenlijk is ons de toezegging gedaan, dat er een 2-jarig monitoringsbeleid wordt 

opgepakt om met die uitkomst te kunnen zien of de beoogde ‘kerngebieden Akkervogels’ wel op de 

juiste plaatsen zijn ingedeeld.    

Voor ons en voor een ieder die het mooie inziet van ‘agrarisch natuurbeheer’ en van plan is dit voort 

te zetten, is het erg belangrijk dat de nu ingetekende indicatieve onderzoeksgebieden op de juiste 

plaats liggen en dat deze op de juiste manier zullen worden gemonitoord. 

We gaan er alles aan doen wat in onze macht ligt om zoveel mogelijk mogelijkheden te verkrijgen en 

te behouden voor het ‘agrarisch natuurbeheer’ op Noord-Beveland, maar wij kunnen dat niet alleen 

en hebben uw hulp daarbij nodig.  

U kunt ons als volgt helpen:  

- Als u na het bestuderen van de provinciale kaarten tot de conclusie komt dat uw randen 

buiten het indicatief onderzoeksgebied vallen, betekent dit dat het contract voor uw 

patrijzen- of veldleeuwerikranden na het aflopen daarvan niet meer kan worden verlengd. 

Indien u vóór 8 februari 2015 bij de provincie bezwaar indient, maakt u het in ieder geval nog 

bespreekbaar. 

- Als u ziet, of weet, dat op een andere plaats dan de grenzen van het indicatief 

onderzoeksgebied aangeven wel de genoemde vogelsoorten voorkomen, meld dit dan bij 

ons via info@akkerleven.nl of rechtstreeks op www.waarneming.nl. Het is voor iedereen erg 

belangrijk te weten waar de Akkervogels zitten. We hopen van dan ook harte dat het op te 

zetten monitoringsbeleid zal resulteren tot een juiste weergave hiervan.   

Wij zullen onze informatie en digitale nieuwsbrief doorsturen aan onze donateurs. U kunt de meest 

actuele zaken daarnaast volgen via onze website www.akkerleven.nl of www.akkerleven.com . 

Met vriendelijke groet,  

Jan Pijnenburg 

Voorzitter stichting Akkerleven Noord-Beveland 
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