Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Infoblad
Leefgebied Droge dooradering vochtig
Agrarisch streekcollectief aan zet
Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking
getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste
deelnamebereidheid bij grondgebruikers is.
De overheid maakt dan geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische collectieven.
De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de
praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af.
Het Collectief is ook verantwoordelijk voor de betalingen en de controles. Er zijn drie Brabantse Collectieven:
West-, Midden- en Oost-Brabant. De collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen in
Brabant.
In dit infoblad van de drie collectieven treft u informatie aan over de mogelijkheden voor agrarisch
natuurbeheer in het leefgebied ‘Droge dooradering’. Er zijn ook infobladen over de andere vijf
leefgebieden.

Leefgebied Droge dooradering
Tot dit leefgebied behoren in Brabant de vrij kleinschalige gebieden met veel landschapselementen zoals
(knot)bomenrijen, houtsingels en elzensingels. Belangrijke gebieden zijn ‘Het Groene Woud’ in MiddenBrabant, de beekdalen en de vele landgoederen in onze provincie .
Deze gebieden zijn belangrijk voor soorten zoals geelgors, das, steenuil, en diverse soorten amfibieën.
Soorten die bijna allemaal wel een steuntje in de rug kunnen hebben omdat hun aantal zeer sterk is
achteruitgegaan. Alleen met de das gaat het steeds beter.

Veel variatie in soorten
In dit leefgebied komen veel verschillende soorten voor. Kenmerkende vogels zijn de steenuil, huiszwaluw,
geelgors, grote lijster en gekraagde roodstaart. De eerste twee broeden op erven en de andere soorten
hebben altijd opgaande landschapselementen nodig zoals (knot)bomenrijen en houtsingels. In dit gebied
komen van oudsher ook veel amfibieën voor zoals de zeldzame kamsalamander en boomkikker. Ook kleine
zoogdieren zoals wezel en hermelijn vinden in het gebied voldoende dekking en voedsel. Een van de grote
zoogdieren die in dit leefgebied voorkomt is de das.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer
De soorten zijn allemaal afhankelijk van een kleinschalig landschap met veel variatie. Belangrijk is het goed
beheer van de landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, houtsingels, elzensingels en kleine bosjes en
kikkerpoelen. Door een goed beheer behouden ze hun ecologische waarden. In diverse gebieden is het ook
wenselijk om nieuwe streekeigen landschapselementen aan te leggen. Binnen dit gebied passen natuurlijk
ook allerlei typen bloemrijke randen langs weilanden en akkers. In combinatie met een houtsingel worden
de ecologische waarden nog groter. Dit is ook goed te combineren met de agrarische bedrijfsvoering omdat
langs de landschapselementen het landbouwgewas vaak in productie achterblijft op de rest van het perceel.
Op sommige percelen wordt al jarenlang botanisch beheer uitgevoerd om soortenrijke graslanden te
ontwikkelen. Het beheer van deze soortenrijke graslanden kan op veel plaatsen voortgezet worden. Het
collectief in uw gebied kan u daar meer over vertellen.
Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 4-jarig beheercontract met de
collectieven afgesloten kan worden. In tabel 1 zijn de meest voorkomende beheerpakketten met de jaarlijkse
beheervergoedingen opgenomen.
Tabel 1: Opengestelde beheerpakketten in leefgebied Droge dooradering
Naam beheerpakket
Poel
Hakhoutbeheer (houtwal/houtsingel en elzensingel)
(Knot)Bomenrij
Botanisch waardevolle weiderand
Botanisch waardevolle hooilandrand
Graankruidenrand of wintervoedselakker
Bijenrand
Kruidenrijke akker (3 van de 4 jaar graan)
Botanisch weiland
Botanisch hooiland
.

Jaarlijkse vergoeding per eenheid
Vergoeding afhankelijk van grootte poel en uit te
voeren beheer in contractperiode
Vergoeding afhankelijk van uit te voeren beheer in
contractperiode
Vergoeding afhankelijk van dikte bomen en uit te
voeren beheer in contractperiode
€ 1025,23/ha
€ 1302,23/ha
€ 1710,75 /ha
€ 1786,00/ha
€ 1416,29/ha
€ 1025,23/ha
€ 1171,06/ha

Meer informatie over de beheerpakketten, beheervergoedingen, het afsluiten van een
beheercontract en de gegevens van onze gebiedsmedewerkers kunt u vinden op de gezamenlijke
website van de drie collectieven.

http://anbbrabant.nl
Voor gratis advies neem contact op met onze gebiedsmedewerkers/gebiedscoördinatoren van de
ANV’s die actief zijn in uw gebied.
Aan dit infoblad kunnen geen rechten aan worden ontleend.

