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BoerenNatuur

40 collectieven

Doel: uitvoering ANLb 2016

Natuurinclusieve landbouw

@AlexDatema

 Melkveehouder, 110 koeien, 2 melkrobots

 70 ha. Grasland met 15 ha weidevogelbeheer.

 Voorzitter BoerenNatuur.

 Koepelorganisatie van de 40 collectieven

Alex Datema
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 Koepelorganisatie 40 collectieven ANLB

 Doel: uitvoering ANLB 2016

 Natuur Inclusieve landbouw

 9.500 boeren met 100.000 ha beheer.

 Weide en akker-vogelbeheer, droge, natte-dooradering

 Van, voor en door Collectieven (1,8%)

 Verbreding basis met water en klimaat diensten

BoerenNatuur

 Maakt een gebiedsplan samen met boeren en andere 

betrokkenen.

 Sluit contract met de overheid.

 Sluit contracten met de boeren.

 Controleert en adviseert de boeren.

 Monitoring van beheer en resultaat.

 Dient betaalverzoek in.

 Betaald de deelnemende boeren.

Wat doet het Collectief?
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 Contract Weidevogelbeheer: 100 ha. Gemiddelde prijs per 
ha. €550,- Totaal : € 55.000,-

 Organisatie kosten 15 %                   € 8,500,-

 Plas – Dras                2 ha                    4,500,-

 Kruidenrijk-grasland  10 ha                 15,000,-

 Uitgesteld maaien      45 ha                 18,000,-

 Nest bescherming      50 ha                  3,500,-

 Premie gevarieerd beheer.                    5,500,-

 Totaal                         107 ha             € 55,000,-

De praktijk !



12/12/2019

4

Nieuwe trots!

What is there to win ?
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• Extensivering
• Ruimte voor Biodiversiteit
• Klimaat  adaptatie
• Landschapsonderhoud
• Stikstof…

Strategie voor 2030….
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 Functionele biodiversiteit: bodemleven, natuurlijke 
plaagbestrijding, bestuiving en genetische diversiteit 
(rassen). 

 Bevorderen van (wilde) flora en fauna op boerenland, zoals 
boerenlandvogels en akkerkruiden.

 Landschaps- en cultuurhistorische elementen of 
landschappelijke structuren die bijdragen aan biodiversiteit.

 Verkleinen van de negatieve effecten van de landbouw op 
natuurwaarden in de omgeving (zorgen voor toereikende 
milieukwaliteit).

Naar een scherpere definitie :
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 Het nieuwe GLB heeft nieuwe doelen:

 Klimaat, Biodiversiteit, Landschap, Milieu, 

Water etc.

 “Oud” GLB, beloont eigenaarschap.

 “Nieuw “GLB beloont activiteiten.

Het nieuwe GLB.
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 Lagere toeslagrechten (- 50 %)

 ECO-plans

 Daagt de boer uit om “zijn” geld terug te 

verdienen.

 Gebiedsgerichte maatregelen.

 Gecoördineerde maatregelen.

 Samenhang met derden bv. TBO’s

 Zo bouw je een leef-omgeving!

Het nieuwe GLB

Verdienmodellen

Verdienmodelle
n 

voor de boerBank
en

Provincies, 
gemeenten, 

waterschappen

EU  (GLB)

TBO’sVerpacht
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Waterzuiveringbe
drijven

Food bedrijven 
incl. retail

De boer 
(lagere kosten)
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Bodem Landschap Soorten

Peilbeheer

Verbinding

Functionele agrobiodiversiteit

Kruidenrijk grasland

De biodiversiteitsmonitor…KPIs
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Thank You.


