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Agrarische natuur?



Landbouw als succesverhaal

• duizelwekkende opbrengsten
• voorwaarde voor bevolkingsgroei
• belangrijke economische waarde



Verlies cultuurhistorische waarden

Keerzijde intensivering Landbouw



Verlies cultuurhistorische waarden

Keerzijde intensivering Landbouw



Agrarisch voedselweb anno 1950
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Modern agrarisch voedselweb

Verlies biodiversiteit



Het stelsel ANLb
Start stelsel 2016 - 2021:
Voorbereiding, afstemming, administratie en vooral veel verandering. 

Collectieve benadering.

Roerige tijd waarin de leefgebieden, de collectieven en de verandering 
in beheer vorm kregen.

Werking stelsel nu:
Rust en duidelijkheid, doelmatig en effectief aan de slag met beheer in het gebied.

Visie: 
Werken aan leefgebieden van soorten buiten natuurnetwerk. 
Scheiding tussen natuur en landbouw verkleinen.

Toekomst:
Door zeven agrarische collectieven voortvarend aan de slag met gebiedsgericht ANLb. 
Zorgen voor verweving tussen natuur en landbouw. 

Voortrekkersrol en voorbeeld voor de gehele sector in de zoektocht naar natuurinclusieve 
landbouw in 2025. 



Visie ANLb onder GLB 2022-2027 
Agenda visie ANLb na 2021 provincie Fryslân

Wat doet de provincie binnen het ANLb?

▪ Kort overzicht leefgebieden, areaal beheer op dit moment en doelen per leefgebied.
ANLb tot nu toe: 

Aandeel leden collectieven: gegroeid met 150%

Aandeel besteding middelen: 99%

Aandeel zwaar beheer: sterke groei (plasdras/volvelds akkerbeheer, etc.).

Compliment aan de collectieven. Deze prestatie wordt ook in Europa gevolgd. De teruggang van de doelsoorten moet blijvende aandacht krijgen

▪ Wat zijn de resultaten?

▪ Doelsoorten

▪ Hectares

▪ Kerngebieden

▪ Wat gaat goed en wat kan beter?

▪ Wat missen we in de provincie?

▪ Wat willen we in de provincie?

▪ Hoe is het ANLb hiervoor inzetbaar na 2021? 



Wat doet de provincie Fryslân: 

ANLb beheer weidevogels: 7 collectieven / 18.200 ha. beheer. 
ANLb droge dooradering: 4 collectieven / 450 ha. beheer.
ANLb natte dooradering: 6 collectieven / 540 ha. beheer.
ANLb open akker: 2 collectieven / 275 ha. beheer.
ANLb water: 6 collectieven / ? ha. beheer.

In totaal ca. 1.400 boeren lid in heel Fryslân. Op een totaal van grondgebonden 
boerenbedrijven van 4.023. Ruim een kwart is lid van een collectief. 

Resultaat tot nu toe: (grutto index)

Wat doet de provincie aan Natuur in het Boerenland? 

leefgebied totaal

droge dooradering 443,93

natte dooradering 535,03

open akker 270,90

open grasland 17.473,52

totaal 18.723,38



Visie Natuurinclusieve landbouw
Agenda visie ANLb na 2021 provincie Fryslân

Inzet om te komen tot een natuurinclusieve landbouw in 2025.



Waar staat het collectief in 2025?

Rol collectieven
Leverancier van groen-blauwe diensten aan de maatschappij

Een deel van de huidige diensten leveren een boer meerwaarde
Financiering volgt buiten de overheid om 

Andere diensten kosten de boer opbrengst / geld
Deze diensten blijven gesubsidieerd



Resultaat CAP Congress 6, 7, 8 februari 2019

Resultaten van het CAP Congress:

▪ De maatschappij eist een economisch gezonde en duurzame landbouw, 
dat tevens klimaatverandering tegengaat en de biodiversiteit bevordert. 
Dat dient terug te komen in de Nationale Strategische Plannen.

▪ Flexibiliteit om keuzes te maken in de maatregelen voor vergroening (de 
eco-schema’s). Houdingsverandering: van Europese blauwdrukken naar 
keuzes op nationaal niveau.

▪ Bij de keuze voor de eco-schema’s moeten lidstaten boeren en andere 
belanghebbenden in een vroeg stadium betrekken. (o.a. GLB Pilot’s). 

▪ Focus op samenhang tussen directe betalingen, eco-schema’s en milieu-
en klimaatmaatregelen,

Samenvattend een succes! Waarbij de overige lidstaten jaloers zijn op ons ANLb.  



GLB: doelgerichte betalingen



Instrument GLB



Vergroening in drie trappen



Regionale aanpak



Natuur en agrarisch gebied

natuur (TBO’s)                              natuur inclusief (GLB/ ANLb / markt)       hoog productief (GLB / markt)

Wie betaalt dit alles?
Natuur: provincies, Europa, leden en donateurs en postcodeloterij
Natuur inclusief: provincies, ecoschema’s GLB - Europa en de markt
Hoog productief: conditionaliteit GLB / waterschappen en de markt.



Route naar 2025

Toolbox!
• e.g. verdienmodellen met de markt
• e.g. financiële instrumentarium
• e.g. verdienmodellen met de overheid (water, CO2)
• e.g. proeftuin voor experimenten natuur inclusief boeren
• etc



Route naar 2025



Behoud van natuur én landschap

• Geïntegreerd in de bedrijfsvoering
• Leverancier van blauw groene diensten
• Geen harde grenzen tussen natuur en landbouw
• Af van subsidies
• Biodiversiteit als voorwaarde en verdienmodel 

Onze opgave: 
Grondgebonden en bio-diverse bedrijfsvoering in de Fryske landbouwsector. Het KBF als voorloper én als voorbeeld in 
de transitie. Samen met initiatieven van onderop met de Mienskip, vanuit de markt en door sector zelf.



Zicht op Fryslân in 2030? 



Vragen?


