De rol van vrijwilligers bij
agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Voor de bescherming en instandhouding van het
agrarisch cultuurlandschap zijn vrijwilligers van
grote waarde. Om die reden ondersteunt het
Coördinatiepunt Landschapsbeheer vanaf 1980
een netwerk van 2.200 vrijwillige natuurbeschermers.

Zij hebben als taak om het agrarisch natuurbeheer
efficiënter en effectiever uit te voeren. Een agrariër
kan niet meer in z’n eentje een beheercontract afsluiten,
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om betere natuurresultaten in agrarische gebieden

het hele stelsel voor agrarisch natuur- en landschaps-
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beheer op de schop. Uitvoering door een streekcollectief en een collectieve aanpak zijn de sleutelwoorden
van het nieuwe stelsel. Er gaat daardoor nogal wat
veranderen. In dit infoblad leggen we graag uit wat er
verandert en wat dat voor u als vrijwilliger kan betekenen.

Keuzes maken
Om bijvoorbeeld het geld voor weidevogelbeheer,
het akkervogelbeheer of het landschapsbeheer zo
effectief mogelijk in te zetten moeten keuzes gemaakt worden. Waar wel en waar niet? De Provincie
De Collectieven en een collectieve aanpak
In 2015 zijn nieuwe ‘collectieven’ opgericht die zich
bezig gaan houden met het agrarisch natuurbeheer.
In Brabant zijn 4 collectieven actief: ANB WestBrabant, ANB Midden-Brabant, ANB Oost-Brabant en
het landelijke Deltacollectief.

heeft kansrijke leefgebieden op kaart gezet in het
Natuurbeheerplan.

De keuze van de kansrijke gebieden waar men als collectief
precies aan de slag gaat met agrarisch natuurbeheer wordt
gemaakt door het collectief. Maar, zij laten die keuzes afhangen van het voorkomen van bepaalde doelsoorten én het
draagvlak voor deelname in het gebied. Dus, in potentie zijn
deze gebieden geschikt voor natuurbeheer. De gegevens die
door vrijwilligersgroepen worden verzameld over het voorkomen van soorten zijn daarbij ontzettend belangrijk. Een collectief kan dus bij u aankloppen voor deze gegevens. Het Coördinatiepunt beheert deze gegevens, dus kan die met toestemming aanleveren.
Sturing op resultaat
Om te weten of een akkerrand werkt voor een gele kwikstaart
of een houtwal voor een grasmus en of er op het beheer bij-
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gestuurd moet worden, zal er gemeten moeten worden. Dit

tiepunt Landschapsbeheer Brabants Land-

gebeurd door middel van beheermonitoring. Hiervoor zijn pro-

schap (CL), Stichting Landschapsbeheer

tocollen opgesteld. In veel gebieden in Brabant heeft het Co-
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ördinatiepunt al cursussen gegeven over deze monitoring en
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tief u rechtstreeks, verwijs ze dan door naar ons. Wij hebben
de monitoring vanuit Stichting ZeeBra provinciaal georganiseerd.
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