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Vooraf 
In deze Nieuwsbrief willen we u informeren over de voortgang met de subsidieregeling 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Vanaf 1 januari 2016 wordt door ruim 
tachtig leden van de coöperatie Boeren met Natuur agrarisch natuurbeheer uitgevoerd 
onder regie van Natuurrijk Limburg. Hier leest u over de ervaringen in het eerste 
beheerjaar en de plannen voor de toekomst. Daarnaast is er aandacht voor bloeiende 
akkerranden. Meer natuur in het boerenland is eveneens het uitgangspunt in het 
project ‘Samen voor de Boomvalk’. De bescherming van deze roofvogel is eveneens 
onderdeel van de zogenaamde ‘natuurinclusieve landbouw’. Meer over dit veelbelovend 
thema in deze nieuwsbrief en op jaarvergadering van de coöperatie Boeren met natuur 
op woensdag 12 april 2017.  
 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)   
Onlangs is de helft van de beheersubsidie voor agrarisch natuurbeheer in 2016 door 
Stichting Natuurrijk Limburg als voorschot uitbetaald aan de ANLb-deelnemers. RVO 
had voor de verantwoording van het uitgevoerde beheer meer tijd nodig had dan 
voorzien. In plaats van uitstel is besloten tot een gedeeltelijke uitbetaling. Naar 
verwachting wordt het restant komende zomer uitbetaald. Voor 2017 en de volgende 
jaren zal in de eerste maanden na afloop van het beheerjaar uitbetaald worden.  
   Een effectieve aanpak van agrarisch natuurbeheer en de realisatie van ecologische 
resultaten is en blijft het hoofddoel van de nieuwe subsidieregeling. Uit de ervaringen 
in het eerste beheerjaar blijkt dat voor de effectiviteit van het beheer maatwerk 
wenselijk is. Eventueel is aanpassing van de beheervoorwaarden noodzakelijk. Dit 
laatste wordt binnen de juridische marges in samenspraak met alle betrokkenen 
opgepakt. Wat betreft de uitvoering van de beheermaatregelen: we starten nog dit 
voorjaar met het opstellen van beheerplannen per perceel/ -object. Hiervoor is de 
zogenaamde BOOM-app in gebruik genomen. BOOM staat voor Beheer en Onderhoud 
Op Maat. Dit software-pakket bevat alle gegevens uit het ANLb-bestand met de 
verschillende beheerovereenkomsten. Het programma biedt de mogelijkheid tot het 
vastleggen van zowel de uitgangssituatie als de plannen voor de uitvoering van het 
beheer. Met het volgen en eventueel bijsturen van de beheermaatregelen wordt 
agrarisch natuurbeheer effectiever.  
   Vanwege onvoldoende budget is uitbreiding van het ANLb afgelopen jaar niet 
mogelijk geweest. Ook voor de gewenste verlenging van aflopende SNL-beheer (de 
oude subsidieregeling) was geen geld. Met het zoeken naar slimme combinaties van 
landbouwkundig en ecologisch rendement en het eventueel stopzetten van minder 
effectief ANLb-beheer komt wellicht wat extra geld beschikbaar. Het wijzen op het 
belang van natuur en landschap voor de toekomst van de landbouw is belangrijk. Meer 
politieke aandacht lijkt vooralsnog de meest aangewezen weg naar meer geld voor 
agrarisch natuurbeheer. Mede hierom willen we komende tijd ons werk meer zichtbaar 
maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van informatiepaneeltjes bij de beheerpercelen. 
 
Bloeiende akkerranden 
Het inzaaien van akkerranden met bloemen, zoals klaprozen, korenbloemen, klavers, 
margrieten en andere inheemse akkerflora leidt niet alleen een verfraaiing van het 
landschap en maatschappelijke waardering. Het heeft ook vele voordelen voor 



 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

bijvoorbeeld natuurlijke plaagbestrijding (de zogenaamde functionele agrobiodiversiteit 
FAB), voor bijen en bestuiving, voor vlinders en vogels en voor de waterkwaliteit 
wanneer de rand langs een sloot ligt. Bloemenstroken langs de akkers zijn eveneens 
een goede optie bij de invulling van het Ecologisch Aandachtsgebied (EA) voor de 
vergroeningsbijdrage vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). In 
vergelijking met groenbemesting geldt telt het oppervlakte aan bloemenstroken 1,5 of 
2 x zo zwaar mee bij de vergroeningseisen. Ook dit jaar kunt u weer via de coöperatie 
Boeren met Natuur passende zaadmengsels voor Bloeiende akkerranden bestellen. Zie 
bestellijst op www.boerenmetnatuur.nl. De bloemenstroken zijn minstens 3 meter 
breed, de meest geschikte zaaitijd is april en aanbevolen zaaidichtheid is 20 kg /ha. 
 
Samen voor de Boomvalk 
Met het plaatsen van een tiental nestmanden voor Boomvalken is de Midden-limburgse 
Landschapcoöperatie Boomvalk (MLB) verleden jaar gestart met de bescherming van 
deze roofvogel in onze streek. Een veelzijdige aanpak met 1.  voorlichting en educatie, 
2. biotoopverbetering voor de roofvogel en prooidieren en 3. het volgen van 
populatieontwikkelingen kan de Boomvalk tot het symbool maken voor de kwaliteit van 
natuur en landschap in Midden-Limburg. Samen voor de Boomvalk wordt uitgevoerd 
door leerlingen, onderwijzers, natuurbeschermers en groene ondernemers. Het project 
is genomineerd voor de Groene Helden Stimuleringsprijs.  
 
Natuurinclusieve landbouw 
Deze term wordt voor het eerst genoemd in ‘Natuurlijk verder’, de Rijksnatuurvisie uit 
2014. Als vervolg hierop komt de regering binnenkort met een plan voor de overgang 
van gangbare naar natuurinclusieve landbouw. Van BoerenNatuur.nl, de 
koepelorganisatie van de collectieven voor agrarisch natuurbeheer, verscheen onlangs 
een toelichting op het begrip: Natuurinclusieve landbouw: Wat kunnen en willen we 
ermee? (zie: www.boerennatuur.nl). Bij deze term, die in het buitenland ook wel als 
‘agro-ecologie’ aangeduid wordt, gaat het om de omvorming van de gangbare 
landbouw naar een landbouw die meer rekening houdt met natuur. Het betreft vier 
hoofdzaken: 1. meer functionele biodiversiteit, 2. meer (wilde) flora en fauna in het 
boerenland, 3. versterking van landschaps- en cultuurhistorische elementen en 4. 
vermindering van de negatieve effecten van de landbouw op haar natuurlijke 
omgeving. Vanuit een systeembenadering is het de bedoeling dat boeren in hun 
bedrijfsvoering (meer) rekening houden met biodiversiteit. Biodiversiteit is een  
expliciet onderdeel van het concept. Hiermee gaat ‘natuurinclusieve landbouw’ verder 
dan agrarisch natuurbeheer en/of duurzame landbouw. Natuurinclusief biedt 
perspectief. De collectieven, die voor agrarisch natuurbeheer opgericht zijn, zullen een 
belangrijke rol gaan spelen bij de beoogde verandering van de landbouw, de invulling 
van het regionale maatwerk en de verspreiding van kennis. Het versnellen van de 
‘vergroening’ van markt en keten en de ontwikkeling van verdienmodellen voor 
natuurinclusieve landbouw zijn de twee sporen waarlangs de hoge ambities 
gerealiseerd kunnen worden. Meer aandacht voor het bodemleven, plaagbestrijding, 
genetische diversiteit en functionele biodiversiteit zijn belangrijke aandachtspunten bij 
de omslag naar natuurinclusief boeren. Door de kwaliteiten van de natuur in te zetten 
voor voedselproductie maak je tegelijk de natuur sterker. Uiteindelijk gaat het om 
landbouw volgens natuurprincipes met hoogwaardige voedselproductie, meer natuur 
én meer financiële marge. Meer informatie over dit veelbelovende concept leest u op 
www.natuurinclusievelandbouw.nl, en hoort u tijdens onze jaarvergadering. 
 
Jaarvergadering 2017 Coöperatie Boeren met Natuur 
Wij nodigen leden en belangstellenden uit voor onze jaarvergadering op: 
► woensdag 12 april van 20.00 tot 22.00 uur te 
► Vurenhof, Vurensteeg 4, 6061 EJ Posterholt (achter de kerk). 
Programma:  

1. Formele deel van de ledenvergadering, met verslag activiteiten 2016, werkplan 
2017 en financieel jaarverslag 2016 en bestuursverkiezing 

2. Pauze 
3. Lezing over ‘De  toekomst van natuurinclusief boeren’  en discussie met zaal. 

Formele uitnodiging volgt, zie ook www.boerenmetnatuur.nl. 
 


