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Wijziging Agrarisch natuurbeheer  
 

• Aanleiding voor een nieuwe inrichting voor 
Agrarisch Natuur- en Landschap beheer (ANLb):  
– Maatschappelijke discussies over betalingen. 
– Resultaten agrarisch natuur- en landschap beheer zijn 

(te) mager. 
– Uitvoeringskosten zijn te hoog. 
 
 

• Enkele uitgangspunten > structuur Collectief: 
– Meer samenhang in beheer tussen agrarisch gebied en 

NNN/B (Nationaal Natuur Netwerk / Brabant). 
– Voldoende professionaliteit en schaalgrootte. 
– Effectief en kostenbewust. 
– Een lerende organisatie. 



Deelnemers aan ANLb 

• Wie zijn die deelnemers die contracten afsluiten voor 
een leefgebied? 
 
– Agrariers 
– Particulieren (+ hobby boeren*)  
– Landgoederen met agrarische grond 
– TBO’s (géén vergoeding via ANLb) 

 

• Zijn de agrarische standsverenigingen een goede 
afspiegeling van de potentiele deelnemers? 
  
*: hobby boer: agrariers met een inkomen < 25 k€ uit agrarische bedrijfsvoering 



Het (gebieds)proces in het ANLb: 
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Het leefgebied in ANLb 

• Leefgebied en deelnemers (zoekgebied) 

TBO: terrein Beherende Organisatie: 
SBB, BL, Natuurmonumenten, IKL, … 
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Het gebied aan zet: ANV/PLV! 

• Agrarische standsverenigingen zijn geen goede vertegenwoordigers. 
• Een gemengde ANV/PLV’s zorgt voor een sterkere ANV/PLV:  
     “Burgers” en “Agrariers” vullen elkaar goed aan (als men wil luisteren ). 

 
Samen kennis en kunde delen op het gebieden als: 
– Agrarische bedrijfsvoering  
– Gebieds  en ‘potentiele deelnemer’ kennis 
– ICT, PR, organisatie 
– Flora en fauna  
– Netwerk (wat minder bedreigend?)  

 

• De oren en ogen in het gebied bij uitstek. 
• Maatschappelijke inpassing  en draagvlak in het gebied. 
• Belangen behartigers en mogelijkheden om samenwerking te bevorderen.  



Met wie heb je o.a. te maken? 
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Vrijwilligers in ANV / PLV  

• Bestuur moet rekening houden met: 
 
– Is er een goede doelstelling / visie? 
– De vraag is wat, hoe is (altijd) aan de deelnemers. 
– Iedereen heeft zijn sterkte: koffiezetten, verbinder, planner, 

zager, … 
– Insteek moet zijn: 

• Nee, want > Ja, als …  
• Jullie > Wij 

– Iedereen heeft een eigen motivator. 
– Gratis maar niet Voorniets: het moet zinvol zijn. 
– Nieuwe leden en groepen: nieuwe ideeen! 



Voorbeeld:  PLV HHH 
 
• Is een vereniging. 

• Ca. 150 leden (50 A / 100 B), 15€ / jaar. 

• Bestuur van boeren en burgers. 

• Géén belangenbehartiging, wel informerend. 

• 5 werkgroepen actief ( ca. 30 deelnemers). 

• Werkgroepbudget: 250 euro/jaar. 

• Nieuwsbrief 4 x per jaar (intern en extern). 

• Website : ca. 25000 hits per maand. 

• Verkeert in een transitie: nieuwe werkgroepcoördinatoren. 



Werkgroepen van PLV HHH 

• Werkgroep Natuurwerk 

• Werkgroep Steen- en Kerkuilen 

• Werkgroep PR&C 

• Werkgroep Jaarprogramma 

• Werkgroep Inventarisatie 



Activiteiten PLV HHH 

• Projecten 

• Cursussen 

• Bedrijfsbezoeken 

• Jaarprogramma met lezingen 
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Monitoring en vrijwilligers 



Monitoring en vrijwilligers 

Monitoring Beheergebieden ANLb mbv SOVON en Vogelwerkgroepen 



Monitoring en vrijwilligers 


