
Infoblad  
Agrarisch waterbeheer werkgebied  
Collectief Midden-Brabant 
 
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 grondeigenaren 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 Collectief Midden-Brabant treft u informatie aan over de mogelijkheden voor 
agrarisch waterbeheer.  

Nieuwe impuls Actief randenbeheer Brabant 
Jarenlang heeft onder leiding van ZLTO het project Actief Randenbeheer Brabant gelopen. Meer dan 1000 km 
kilometers randen zijn door boeren gerealiseerd. Het zwaartepunt van de randen lag in de 
akkerbouwgebieden.  Relatief weinig randen lagen op de zandgronden terwijl er met name op de zandgronden 
wensen zijn om de waterkwaliteit van beken en sloten te verbeteren en om sloten en beken natuurvriendelijker 
in te richten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brede mest- en spuitvrije zone langs beek                          ARB-bouwlandrand langs akker

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kansen voor randen 
Collectief Midden-Brabant wil graag samen met de  grondgebruikers in haar werkgebied werk maken van het 
randenbeheer om de waterkwaliteit in beken en sloten verder te verbeteren. Er zijn verschillende 
beheerpakketten opgesteld voor zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven (zie tabel 1). 

 

                      
ARB-graslandrand met beweiding. Eerste 3 meter niet bemest 

 
Tabel 1: Opengestelde beheerpakketten agrarisch waterbeheer in werkgebied Collectief Midden-Brabant 

. 

 

Naam beheerpakket Jaarlijkse vergoeding per hectare 
ARB bouwland – GLB (3-6 meter) voor bedrijven met 
vergroeningsopgave (ea-verplichting ) GLB 

€ 850,00 (bovenop vergroeningspremie pijler 1 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) 

ARB-bouwland (3-6 meter) € 1950,00 

ARB-Grasland (3- 6 meter) € 1206,16 

Brede mest- en spuitvrije zone grasland-met beweiding 
(10 meter) 

€1206,16 

Brede mest- en spuitvrije zone grasland-zonder 
beweiding (10 meter) 

€1532,03 

Brede mest- en spuitvrije zone langs bouwland-GLB (10 
meter) voor bedrijven met vergroeningsopgave (ea-
verplichting ) GLB 

€ 850,00 (bovenop vergroeningspremie pijler 1 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) 

Natuurvriendelijke oever-jaarlijks maaien €2531,79 

Ecologische verbindingszone Afhankelijk van inrichting. Advies bij gebiedsmedewerkers 

  

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. 
 

Meld u aan op onze website: 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. 

Mogelijkheden en kansen 
 
In het werkgebied van Collectief Midden-Brabant en binnen de grenzen van 
Waterschap de Dommel kunnen 4-jarige beheercontracten voor randen worden 
afgesloten. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Overal langs watervoerende sloten 
zijn randen van 3-6 meter mogelijk en in sommige gebieden kunnen de randen een 
breedte hebben van 10 meter.  
Een klein gedeelte van het werkgebied van het collectief ligt binnen de grenzen van 
Waterschap Aa en Maas. Hier worden alle grondeigenaren die in een gebied liggen 
waar agrarisch waterbeheer mogelijk is persoonlijk aangeschreven. 
 


