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1. Natuurrijk Limburg
Op 12 juni jl. is in Vlodrop op hoeve Moorsel, het landbouwbedrijf van onze
voorzitter, het nieuwe samenwerkingsverband voor agrarisch natuurbeheer
in Limburg gepresenteerd. Op de nieuwe website www.natuurrijklimburg.nl
leest u meer over hoe boeren en particulieren hun krachten willen bundelen
voor meer natuur en landschap in onze provincie. Ondanks alle publiciteit
over bezuinigingen en de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer gaat
Natuurrijk Limburg voortvarend aan de slag met de natuur in het
boerenland. Er zal intensief samengewerkt worden bij het realiseren van
concrete natuurdoelen, zoals meer verschillende planten en dieren. Voor
Midden-Limburg is de Coöperatie Boeren met Natuur het aanspreekpunt voor
nieuwe projecten en de collectieve aanpak in de uitvoering van agrarisch
natuurbeheer. Met de ondersteuning vanuit ‘Natuurrijk Limburg’ gaat de
coöperatie verder op de ingeslagen weg. In het verlengde van lopende zaken
zoals het akkervogelbeheer, de bloeiende akkerranden en het inrichten en
beheren van nieuwe natuur worden nieuwe activiteiten ontplooid. De
gezamenlijke uitvoerders van agrarisch natuurbeheer krijgen meer
verantwoordelijkheid. Hierdoor kunnen meer projecten met een nog beter
resultaat uitgevoerd worden.

2. Bloeiende akkerranden
Op 13 juni werd vanuit het landelijke demonstratieproject ‘Bloeiend Bedrijf’
de eerste landelijke Akkernatuurdag te Zeijen (Drenthe) georganiseerd.
Boeren met Natuur was erbij en zag waarom steeds meer akkerbouwers in
heel Nederland enthousiast zijn over akkernatuur. Bloeiende akkerranden
stimuleren de natuurlijke vijanden van plaagsoorten, zoals luizen in
bijvoorbeeld graan, bieten of aardappels. Deze vorm van natuurlijke
gewasbescherming is goed voor het milieu en zorgt voor een duurzame
landbouw. De kevertjes, gaasvliegen, sluipwespen en zweefvliegen op de
bloemen van de akkerrand houden de plaaginsecten in het hoofdgewas
onder de schadedrempels. De bloemen worden eveneens bezocht door
allerlei soorten bijen en vlinders, die op hun beurt weer voor extra bestuiving
zorgen. Daarnaast profiteren ook de akkervogels van het voedsel en de
beschutting in de akkerrand. De elf Middenlimburgse deelnemers aan
‘Bloeiend Bedrijf’ hebben afgelopen voorjaar opnieuw op bijna 3 ha.
akkerranden met bloemenmengsels ingezaaid. Een groot deel van deze
bloeiende akkerranden ligt in een beheersgebied voor akkervogels. Op 9 juli
zal tijdens een veldbijeenkomst in Vlodrop opnieuw duidelijk aangetoond
worden dat de ontwikkelingen in akkerranden elkaar versterken en goed zijn
voor landbouw, natuur en landschap.

3. Nieuwe natuur in Midden-Limburg
Verleden jaar zijn met hulp van de Coöperatie Boeren met Natuur vier
landbouwpercelen, samen ruim 9 ha omgezet, van landbouw naar natuur
voor de gewenste uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Dit jaar zijn op de nieuwe natuurpercelen de eerste beheersmaatregelen
uitgevoerd. Met het oog op de gewenste verschraling en een toename van
de soortendiversiteit zijn de percelen in de meeste gevallen begraasd en/of
gemaaid met afvoeren van het maaisel.
De ontwikkelingen in de terreinen worden door de ecoloog van de coöperatie
nauwlettend gevolgd. In een perceel van een voormalige maïsakker worden
een jaar na de inrichtingsmaatregelen bijna dertig verschillende
plantensoorten geteld. Doordat er steeds meer voedingsstoffen uit het
perceel afgevoerd worden, verarmt de bodem, neemt de biodiversiteit toe en
wordt de natuur rijker. De toename aan verschillende planten- en
diersoorten versterkt de ecologische waarde van de natuur en verfraait het
landschap.

4. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Meer regels en minder subsidie zijn de resultaten van de overeenstemming
in de Europese Unie over het gewijzigde landbouwbeleid voor de periode
2014 -2020. Vergroening en meer marktwerking zijn sleutelwoorden bij
jaarlijks de verdeling van 830 miljoen euro aan de Nederlandse boeren.
De jaarlijkse inkomenssteun aan Nederlandse boeren is 100 miljoen euro
minder. Voor de Nederlandse landbouw is vanaf 2014 elk jaar circa 830
miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld per hectare in plaats
van toeslagen op landbouwproducten.
De verplichte vergroeningsmaatregelen voor het ontvangen van de laatste
30% aan landbouwsubsidie zijn beperkt gebleven tot de instandhouding van
permanent grasland, gewasdiversificatie (akkerbouwers moeten minstens
drie verschillende gewassen telen) en ecologische aandachtsgebieden (5%
ipv 7% van het grondoppervlakte is voor natuur). Agrarische
natuurverenigingen zullen deels gezamenlijk invulling geven aan de
verplichte inrichting van de ecologische aandachtsgebieden. ‘ De streek is
aan zet’ is het motto bij de nieuwe invulling van agrarisch natuurbeheer. Een
collectieve aanpak van beheersmaatregelen, vergelijkbaar met het
akkervogelbeheer, zal in 2014 opgepakt gaan worden. De eerste
uitbetalingen kunnen we in 2015 verwachten. Naast de eerder genoemde
maatregelen komt er een lijst van alternatieve vergroeningsmaatregelen, die
ruimte bieden aan een meer ambitieuze en ondernemingsgerichte
vergroening. In het besluit over het plattelandsbeleid (de zogenaamde 2e
pijler van het GLB) biedt de EU tot 75% subsidie voor projecten behoeve van
milieu en klimaat. Dit geld is eveneens de cofinanciering voor diverse
natuur- en landschapsprojecten op het platteland.

5. Lidmaatschap van de coöperatie
In de toekomst gaat de Europese subsidie voor agrarisch natuurbeheer niet
meer rechtstreeks naar de ruim 14 duizend boeren die het werk uitvoeren.
Na 2016 wordt het geld, het gaat om 50 miljoen euro, toegewezen aan
agrarische natuurverenigingen. De boerencollectieven krijgen meer
verantwoordelijkheid bij de uitvoering van natuurmaatregelen in het
boerenland. Hierdoor neemt de bureaucratie af en de effectiviteit van het
agrarisch natuurbeheer toe.
Iedereen die wil meedoen aan agrarisch natuurbeheer kan zich aanmelden
als lid van de coöperatie. Zie: www.boerenmetnatuur.nl.
Vlodrop, Coöperatie Boeren met Natuur, 3 juli 2013

