
NIEUWSBRIEF 

Nummer 4  

februari 2014 

Nieuwsbrief Boeren met Natuur:   

verschijnt minstens 2 keer per jaar. 

 

Deze nieuwsbrief wordt per email toegestuurd aan 

iedereen die betrokken is bij agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer in Midden-Limburg. 

Met een mailtje naar jac.mulders@hetnet.nl kunt u 

reageren op de inhoud van deze nieuwsbrief en / of  de 

toezending van deze nieuwsbrief beëindigen. 

Coöperatie Boeren met Natuur,  
Bergerweg 42,  
6063 BS Vlodrop 
 

www.boerenmetnatuur.nl 
tel. 0475 400583  

of 06 25490761 

 

1. Natuurrijk Limburg, ANV’s en COAL 
Vanuit de provincie Limburg is onlangs de werkgroep Collectieven Overleg Agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer Limburg (COAL) opgericht. In COAL vindt de afstemming 

plaats tussen ambtenaren van de provincie, vertegenwoordigers van het Waterschap, 

van de LLTB, van enkele gemeenten en van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RvO, voorheen Dienst Regelingen) met Natuurrijk Limburg, IKL en de 

gebiedscoördinatoren van de vier regionale agrarische natuurverenigingen (ANV’s).  

Limburg is onderverdeeld in vier regio’s, gemeentelijke 

grenzen bepalen het werkgebied van vier regionale ANV’s. 

Dit zijn:  

• Vereniging voor Innovatief Platteland (Hidde Hoetink) 

voor het Noordelijk Maasdal, 

• Coöperatie Boeren met Natuur(Jac Mulders) voor het 

Oostelijk Maasdal, 

• Plattelandscoöperatie Peel en Maas (Ron Janssen) 

voor het Westelijk Maasdal en Peelregio en de  

• Mergellandcorporatie (Pierre Grooten) voor het 

Heuvelland (zie kaartje). 

Vooruitlopend op de uitvoering van de nieuwe 

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) na 

2016 zijn eind verleden jaar de aflopende SNL-contracten 

door gebiedscoördinatoren verlengd. Hiervoor is in elke regio 

een Collectief Beheerplan opgesteld. Met slechts drie 

beheersovereenkomsten moet Collectief Beheerplan Oostelijk 

Maasdal vooral gezien worden als een eerste oefening in het 

werken met de Toolkit (het digitale bestand van het 

‘portaalnatuurenlandschap’) en het opstellen van collectieve 

plannen na 2016. Vergelijkbaar met de collectieve aanpak van het akkervogelbeheer 

krijgt de coöperatie Boeren met Natuur een belangrijke rol in de uitvoering van 

agrarisch natuurbeheer in Midden-Limburg. De regionale en collectieve aanpak zal de 

effectiviteit van natuur- en landschapsbeheer versterken.  Andere doelen, zoals 

waterbeheer of aanpak van de stikstofuitstoot, zullen eveneens meegenomen worden. 

Natuurrijk Limburg en IKL gaan de Limburgse collectieven ondersteunen in hun werk. 

Ook vanuit een landelijk Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) wordt de 

professionalisering van de agrarisch natuurverenigingen opgepakt. Samen met de 

ontwikkelingen vanuit het COAL loopt de provincie Limburg voorop in het landelijk beleid 

naar een meer effectieve aanpak van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  

        

2. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
Van subsidies per landbouwproduct, via subsidies per bedrijf kiest Europa vanaf 2015 

voor subsidies per hectare. De inkomenssteun of toeslagrechten uit het GLB worden 

straks betalingsrechten genoemd en de hoogte van het bedrag is gekoppeld aan het 

oppervlakte landbouwgrond en zogenaamde maatschappelijke diensten. Het oppervlakte 

wordt opgegeven in de meitelling (GDI) van 2015. Individuele boeren zullen naar 

verwachting € 250,- per ha ontvangen als basispremie. De zogenaamde 

vergroeningstoeslag is € 125,- per ha en wordt jaarlijks uitbetaald aan een collectief of 

de individuele boer. In de vergroening van het Europese landbouwbeleid spelen 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



agrarische natuurverenigingen een belangrijke rol. De Nederlandse boer kan kiezen uit 

drie vergroeningsmaatregelen. Hierbij gaat het om het in stand houden van blijvend 

grasland, gewasdiversificatie (beide keuzes zijn gangbaar in Nederland) en het beheren 

van ecologische aandachtsgebieden (Ecological Focus Area’s of EFA) op minimaal 5% 

van de teelbare grond. De vergroeningsgronden worden uit productie genomen en 

ingezet voor meer biodiversiteit in het agrarische cultuurlandschap. Bestaande 

landschapselementen in eigendom van de boer zullen ook meetellen voor de invulling 

van de ecologische aandachtsgebieden. Leden van agrarische natuurverenigingen 

kunnen gezamenlijk de vergroeningsmaatregelen uitvoeren. Hierbij kan het collectief 

zorgen voor het gewenste oppervlakte aan houtwallen, laanbomen of bloemenstroken in 

het landbouwgebied. De meer op productie gerichte boeren kunnen met minimaal 2,5 % 

EFA voldoen aan de vergroeningseis. Het collectief verrekent de individuele premie met 

boeren die voor meer natuur (maximaal 7,5%) op hun bedrijf kiezen. 

Naast de directe inkomenssteun (uit pijler 1) gaat ongeveer 10% van het GLB-budget 

(totaal ongeveer 800 miljoen euro) naar plattelandsontwikkeling (pijler 2). Met een 

Plattelands Ontwikkelingsplan (POP3) kan de Nederlandse overheid middels een 50/50 

verdeling van Europees en nationaal geld  ‘plattelandsontwikkelingen’ financieren. 

Hierbij gaat het om leefbaarheid, concurrentiekracht van de landbouw, duurzame 

leefomgeving en agrarisch natuurbeheer. Bij dit laatste is voor ANV’s een rol weggelegd. 

De collectieven ontvangen de POP-subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Dit betekent 

dat ANV’s beheersubsidies verrekenen met de individuele boeren en toezien op de 

uitvoering van de maatregelen. Hiermee komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij 

de uitvoerders van beheers- of inrichtingsmaatregelen. Dit moet leiden tot meer 

draagvlak voor natuur en landschap en minder overheadkosten bij de overheid. 

 

3. Slekkerhout 
Het Slekkerhout ligt tussen Susteren en het buurtschap Slek in de gemeente Echt-

Susteren. Het gaat om een bestaand bos waaraan in 2007 een nieuwe aanplant van 

ongeveer 7 ha toegevoegd is. Het nieuwe natuurperceel gelegen langs de Middelsgraaf 

werd destijds ter compensatie van een industrieterrein in Born aangelegd te midden van 

een landbouwgebied. De eerste jaren zorgde de uitbundige groei van akkerdistels op de 

voormalige landbouwgrond voor nogal wat overlast op percelen van omliggende boeren.  

Onlangs hebben twee leerlingen van het Citaverde-college een inrichtings- en 

beheerplan opgesteld voor het gebied. Extra inrichtingsmaatregelen en specifiek beheer 

moeten zorgen voor een betere inpassing van het gebied in haar omgeving, meer 

biodiversiteit en versterking van de recreatieve betekenis van de natuur. Door de 

voorgestelde maatregelen van de twee stagiaires, neemt de verscheidenheid aan 

planten en dieren in het gebied toe. Met bijvoorbeeld de aanleg van enkele poelen zal 

de Boomkikker zich in het gebied vestigen. Met een goed beheer van de bosrand zijn 

vlinders gebaat. De gemeente Echt-Susteren wil in samenspraak met de coöperatie 

Boeren met Natuur komen tot een passende uitvoering van het beheer, maar vooral ook  

een originele en structurele financiering van de beheersmaatregelen realiseren.   

    

4. Jaarvergadering coöperatie 
Op woensdag 12 maart is de jaarvergadering van de Coöperatie in het 

gemeenschapshuis te Lerop. Naast een overzicht van de lopende activiteiten zal tijdens 

deze jaarlijkse ledenvergadering vooral ingegaan worden op de nieuwe ontwikkelingen 

in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Harm Kossen, beleidsmedewerker van de 

LLTB geeft in het tweede deel van de vergadering een toelichting op de actuele stand 

van zaken met het GLB en de toekomst van de subsidieregeling voor natuur- en 

landschapsbeheer. Het nieuwe natuur- en landschapsbeleid zal komende jaren volop 

aandacht vragen en extra werk bieden aan Boeren met Natuur. Met het oog op de 

toekomstige collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer zijn nieuwe leden van 

de coöperatie van harte uitgenodigd voor deze vergadering. Tijdens deze 

jaarvergadering wordt eveneens stil gestaan bij het tienjarig jubileum van de Coöperatie 

Boeren met Natuur. 

 

Jaarvergadering Coöperatie Boeren met Natuur, op 12 maart 2014 vanaf 20.00 

uur in Gemeenschapshuis Lerop, Leropperweg 9, St. Odiliënberg. 

 

Vlodrop, Coöperatie Boeren met Natuur, 18 februari 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


