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Voor goed weidevogelbeheer is openheid van het 
landschap en een droge bodem van groot belang. 



De korenwolf wordt ook beschermd binnen het agrarisch 
natuurbeheer



In Nederland gaat per jaar 50 miljoen om in het agrarisch 
natuurbeheer 



Dit is een gele kwikstaart



In Nederland doen meer dan 8000 boeren mee aan 
agrarisch natuurbeheer 



https://youtu.be/jypZ1eLte40
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNz8jM48DaAhVL-6QKHQRKCVMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.johannesklapwijk.com/soort/Gevlekte-witsnuitlibel--Leucorrhinia-pectoralis.htm&psig=AOvVaw3n6FycPEMfOW9sYFT1G4_w&ust=1524036236012460


Agrarisch natuurbeheer 1975-
2016:

- Individueel niveau

- Contract overheid, RVO betaalt 
en NVWA controleert

- Geen begeleiding bij beheer

- Subsidie op basis volgorde van 
binnenkomst 

- Natuurbeheerplan op perceel 
niveau



◼ Natuurresultaten moeten beter

◼ Uitvoeringskosten moeten lager

◼ Een flexibeler systeem is nodig 

◼ In Nederland al een traditie met ANV’s

◼ Oplossing: collectieve aanpak 

◼ Nieuw EU beleid per 1 januari 2016 biedt opening voor 
collectieve aanpak 

Waarom per 2016 anders?



Agrarisch natuurbeheer 
VANAF 2016:

- Beheercontract met collectief

- Betaling door collectief

- NVWA én collectief controleren

- Collectief begeleidt bij beheer

- Meest kansrijke gebieden 
aangegeven in Leefgebieden in 
Natuurbeheerplan



Vier leefgebieden EN categorie water



Vanaf 2016: 40 

collectieven agrarisch natuur-
en landschapsbeheer 

https://www.boerennatuur.nl/collectieven/


Voor- en achterdeur principe 



◼ Collectieve gebiedsaanvraag indienen bij de provincie

◼ Afsluiten contracten met deelnemer

◼ Controleren en sanctioneren

◼ Uitbetalen van de deelnemers

◼ Monitoring van beheer en lerend beheren 

◼ Begeleiden deelnemers bij hun beheer

◼ Houder van SNL certificaat 

Wat doet een collectief?



◼ Veldmedewerkers

◼ Administratief/financieel medewerker

◼ Schouwmedewerker

◼ Ecoloog

◼ Coördinator  / projectleider / algemeen secretaris / directeur 

◼ Bestuur

◼ Eventueel een ecologische commissie en een schouwcommissie 

Wie werken in een collectief? 



Zaken die spelen bij collectieven 



◼ Projecten op gebied bodem, klimaat, insecten, etc. 

◼ Educatieve programma’s 

◼ Samenwerking met korte, locale ketens 

◼ Samenwerking met zuivel en akkerbouw keten 

◼ GLB pilots 

◼ Etc, etc. etc., 

Wat doen collectieven nog meer?  
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1 Akkerbelt: Groene akkerbouw
2 Groen productief & levend Limburg
3 Regionaal maatwerk toekomstig GLB
4 Kleinschalig cultuurlandschap op zandgronden
5 Waterrijke veenweide gebieden
6 Gebiedsgerichte vergroening melkveehouderij, 

Kievi t boegbeeld

4



◼ Sterkere integratie vergroeningsmaatregelen in bedrijfsvoering en 
agrobiodiversiteit

◼ Regionaal samenwerken aan maatschappelijke doelen

◼ Samenwerken met gebiedspartners en marktketens

◼ Eenvoudige verantwoordingssystematiek

Rode draad van het geheel



Focus per pilot
(zoals benoemd in gesprekken met LNV/RVO)

Focus
1 Groene akkerbouw Ontwikkeling gebiedsplannen voor 

maatschappelijke doelen, brede participatie 

boeren
2 Groen productief & levend Limburg Effectieve vergroeningsmaatregelen, breed 

uitrollen
3 Regionaal maatwerk toekomstig 

GLB

Uitwerken 3-lagen benadering 

(basiscondities, maatregelen perceel, 

regionale maatregelen)
4 Kleinschalig cultuurlandschap op 

zandgronden

Kleinschalig landschap als meerwaarde en 

sluiten kringlopen
5 Waterrijke veenweide gebieden Klimaatmaatregelen en samenwerking 

marktpartijen
6 Gebiedsgerichte vergroening 

melkveehouderij, Kievit boegbeeld

Basiskwaliteit landelijk gebied verbeteren 

tbv water, insecten en kievit



◼ Afstemming tussen de pilots:

◼ Ontwikkeling van een gezamenlijk waarderingssysteem 
om verduurzaming op bedrijven en in gebieden te 
stimuleren

◼ Stroomlijning betrokkenheid ketenpartijen en overheid 
bij aansturing van verduurzaming

◼ Monitoring van proces, maatregelen en resultaten en 
opties voor handhavingssystematiek (met WUR)

◼ Uitwisseling kennis en communicatie

Landelijk ontwikkelwerk –
overkoepelend governance project



Nationale netwerkconferentie POP3

‘Poldernatuur Zeeland doet meer van ANLb’

Donderdag 15 november 2018

- Wico Dieleman (coördinator) 



‘Poldernatuur Zeeland doet meer van ANLb’
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‘Poldernatuur Zeeland doet meer van ANLb’

 1. Interreg Partridge

 2. Interreg Grenspark Groot Saeftinghe

 3. Platform Bijvriendelijk Zeeland

 4. GLB Pilot – ‘Akkerbelt / Duurzame Landbouw’



1. Interreg Partridge



2. Interreg Grenspark Groot Saeftinghe



3. Platform Bijvriendelijk Zeeland



4. GLB Pilot – ‘Akkerbelt / Duurzame Landbouw’


