
Boeren worden verantwoordelijk voor agrarisch natuurbeheer 
 
Ruim 10.000 boeren zorgen voor het beheer van natuur in het agrarisch cultuurlandschap. 
Houtwallen, poelen, weidevogelbeheer, bloemrijke akkerranden dragen allemaal bij aan het 
voortbestaan van plant- en diersoorten, waarvoor Nederland en internationale verantwoordelijkheid 
draagt. En gelijkertijd is het in stand houden van erfgoed: het agrarisch cultuurlandschap is een 
zichtbaar stuk van ons geschiedenisboek.  
 

Tot nu toe kregen die 10.000 boeren daarvoor allemaal 
individueel een beheersubsidie van de provincies, voor 
de kosten van het beheer. Dat gaat veranderen. Vanaf 
2016 gaat de beheersubsidie naar 40 "collectieven", 
coöperaties van boeren en andere grondbeheerders die 
gezamenlijk de plannen maken voor het beheer, en 
vervolgens beheercontracten afsluiten met de 
individuele boeren. De provincie stuurt op hoofdlijnen, 
de boeren vullen het samen  in.  Om de kwaliteit van 
het beheer te borgen mogen alleen gecertificeerde 
collectieven het beheer uitvoeren. De verwachting is 

dat agrarisch natuurbeheer door deze wijzigingen effectiever wordt en dat de overheadkosten dalen. 
 
Wat betekent deze ontwikkeling voor de eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen? 
Wanneer U zelf agrarisch natuurbeheer uitvoert, en dat niet door een pachter laat doen, moet de 
buitenplaats of het landgoed lid worden van de coöperatie die actief is in de regio. Zie hiervoor de 
website www.scan-collectieven.nl. Bij de coöperatie kunt u uw belangstelling om agrarisch 
natuurbeheer op door u aangegeven percelen uit  te voeren kenbaar maken. Wanneer uw percelen 
vallen binnen de begrenzing van het natuurbeheerplan van de provincie, en de coöperatie neemt ze 
op in de subsidieaanvraag die bij de provincie wordt ingediend, kunt u vervolgens een 
beheercontract afsluiten met de coöperatie.  
Let op: de natuurbeheerplannen van de provincies worden 
uiterlijk 15 april 2016 vastgesteld voor een periode van 6 jaar. 
De subsidieaanvragen moeten de collectieven uiterlijk 1 juli 
indienen, en de plannen voor die aanvragen worden de 
komende maanden al gemaakt. Zorg dus dat u zich bijtijds 
meldt bij het collectief in uw regio.  
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