
 

  

Het agrarisch natuur-en 
landschapsbeheer vanaf 2016 

 

 

Collectief  Agrarisch Natuurbeheer 
West-Brabant 

 

LEEFGEBIED OPEN 
AKKERLANDSCHAP KLEI MET 

NATTE DOORADERING 



Inhoud 

1. Natuurresultaat 

2. Leefgebieden 

3. Soorten 

4. Instapeisen 

5. Beheerpakketten 

6. Beheercontracten 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe stelsel Agrarisch natuur-en 
landschapsbeheer 
 

● Resultaten moeten beter 

● Meer samenhang beheer tussen agrarisch gebied 
en natuurgebieden 

● Middelen alleen inzetten in kansrijke gebieden 

● Middelen alleen inzetten voor soorten waarvoor 
een Europese instandhoudingsverplichting geldt 

 

 

Effectiever en efficiënter 



Leefgebieden in Noord-Brabant 

● Open akkerlandschap klei met natte 
dooradering 

● Open akkerlandschap zand 

● Open graslandlandschap natte 
dooradering 

● Natte dooradering 

● Droge dooradering vochtig 

● Droge dooradering Maasheggen 



Leefgebieden Collectief West 



Leefgebied Open akkerlandschap op 
klei met natte dooradering 



Patrijs 

Gele kwikstaart Graspieper Veldleeuwerik 

Scholekster Patrijs Grauwe kiekendief 

Akkervogels 



Zoogdieren 

Poelkikker 

Hermelijn 
Zomertortel 

Bunzing 

Boomkikker 

Wezel 

Waterspitsmuis 



Erfvogels 

Bleekgele hennepnetel 

Huiszwaluw 

Boomkikker 

Wezel 

Das 

Kerkuil 



Vlinders en amfibieën 

Argusvlinder Geelgors Zomertortel 
Rugstreeppad 



Akkerplanten 

Kleine wolfsmelk 

Stinkende kamille 

Spiesleeuwebek 

Boomkikker 

Wezel 

Das 

Stinkende kamille 



Vanaf 1960: 

•Veldleeuwerik, patrijs en grauwe gors: 
90% afname 

•Gele kwikstaart, kneu en graspieper: 
50% afname 

Akkervogels: Wat hebben ze gemeen? 



 

De grote 3 voor goed akkervogelbeheer: 

 

1.Voedselaanbod (zomer & winter), 

2.Schuilplaatsen, 

3.Broedgelegenheid. 

 

Oplossing: RANDEN 

 

 



 

•Voedsel (insekten) 

•Schuilplaats 

•Broedgelegenheid (veldleeuwerik, gele kwikstaart) 

 

 

Graskruidenrand voor broedende 
akkervogels 



 

 

Augustus 2012 

 

•Voedsel (insekten in zomer en zaden in winter) 

•Schuilplaats 

•Broedgelegenheid (veldleeuwerik, gele kwikstaart) 

 

 

Graankruidenrand voor broedende en 
overwinterende akkervogels 



   Kruidenrand 



  Wintervoedsel en  
     patrijzenrand 



  Patrijzenrand 



   ARB rand 



graanrand
en zijn 
voedselban
ken 



Wijzigingen in randen 

● Meer bloemen en minder grassen 

● Meer structuurvariatie (aparte mengsels 
voor stroken) 

● Meer focus op ligging per type rand 

 - veldleeuwerikrand: in open veld, niet 
    langs wegen 

 - patrijzenrand: aan de voet van de 
   dijk of langs rustige weg met berm 

 - wintervoedselrand: in nabijheid van 
   (dijk)beplanting 

 

 

 



Instapeisen voor gebiedsaanvraag 

● Gebied minimaal 250 ha maar liever 500-
100 ha 

● Minimaal 5% van de oppervlakte 
akkerranden 

● 50% graankruidenranden en 50% 
graskruidenranden 

● 500 m akkerflorarand per 100 hectare 
gebied 

 

 

 

 



Beheerpakketten 

● Stoppelland 

● Kruidenrijke akker 

● Graankruidenrand of wintervoedselakker 

● Kruidenrijke akker(3 van de 4 jaar graan) 

● Veldleeuwerikrand 

● Patrijzenrand 

● Vogelakker meerjarig klei 

● Kievitenrand 

● Natuurvriendelijke oever 

● Kruidenrijk grasland met rustperiode 

 

 



Kruidenrijke akkerranden 

● Veldleeuwerikrand 

● Patrijzenrand 

● Wintervoedselrand 



Veldleeuwerikrand 



Patrijzenrand 1 



Patrijzenrand 2 



Wintervoedselakker/-rand 

● Rand of perceel met graan (max. 2 
hectare) die in de winter blijft staan voor 
wintervoedsel. 



Focus 2016 

● Bestaande gebieden met hoogste 
dichtheid aan akkerranden versterken 
i.v.m. 5% eis 

● Gebieden De Heen en Steenbergen-
Dinteloord 

 



Focusgebieden 



Beheervergoedingen 



Gebiedsaanvraag 

● Peilen belangstelling bij grondeigenaren 
(voorintekening) door gebiedscoordinator 

● Maken beheerplan 

● Toetsen beheerplan aan instapeisen 

● Kwaliteit totaalplan onvoldoende: geen 
collectieve aanvraag 

● Kwaliteit beheerplan voldoende: collectief 
dient collectieve aanvraag in en sluit 
contract met deelnemer 

 



Planning 

● Inventarisatie wensen grondeigenaren 
door gebiedscoördinator: tot 1 april 2018 

● Uitwerken beheerplan, afsluiten 
contracten 

● Indienen gebiedsaanvraag: voor 1 
september 

● Contracten zijn definitief na beschikking 
provincie, verwachting voor 31 december 
2018 

 



Meer weten? 

● Gebiedscoördinator      

 Ernst Verwer: e.verwer@planet.nl 

● Bestuur Collectief ANB West-Brabant: 

 E-mail: secretaris@anbwestbrabant.nl   
 


