De deelnemer máákt het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer!
Wie meedoet met het vernieuwde subsidiestelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
tekent voor actieve deelname. Je sluit aan bij een collectief met een missie om ervoor te
zorgen dat het beheer meer biodiversiteit oplevert en een positieve impuls kan geven
aan zeldzame soorten. Als deelnemer draag je verantwoordelijkheid om je afspraken na
te komen. De deelnemers zijn ook de ogen en oren in het veld, zijn betrokken bij
monitoring van beheer en resultaten, denken actief mee over verbeter- of
uitbreidmogelijkheden en worden nauw betrokken bij het maatwerk dat zij in beheer
kunnen leveren. De beheeractiviteiten kunnen ieder jaar, in goed overleg, aangepast
worden, en meteen in uitvoering gebracht. De vergoeding passen we hierop aan.
Met gemotiveerde ANLb deelnemers die van elkaar leren wordt agrarisch natuurbeheer echt leuk
en worden betere resultaten behaald. Natuurrijk Limburg zet verschillende middelen in om
deelnemers te betrekken bij het beheer en het collectief van boeren en particulieren een werkend
geheel te maken. We hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.
Lerend beheren
Een groot verschil ten opzichte van de regeling Groenblauwe Diensten en SNL is dat deelnemers
gezamenlijk op zoek gaan naar manieren waarop hun beheer optimaal voordeel heeft voor
specifieke soorten van het cultuurlandschap. In die zoektocht is veel aandacht voor de inpassing in
het (indien van toepassing) agrarisch bedrijf en de verhouding met de omgeving. Met het juiste
gebruik van (praktijk)kennis van de deelnemers die plezier hebben in de uitvoering, volgt succes
en kan er een mooi product neergezet worden.
Praktijkbijeenkomsten en informatieavonden
Anders dan ten tijde van de SNL en GBD regeling, worden ANLb deelnemers aangespoord om mee
te denken over het beheer en niet alleen het vooraf vastgestelde beheer klakkeloos uit te voeren.
Het doel is om te komen tot maatwerk per locatie. Hier beleeft de ANLb deelnemer meer plezier
aan wat ook de resultaten van het beheer ten goede komt.
Middels praktijkbijeenkomsten en eventuele informatieavonden zetten we in op ‘samen leren’ in het
collectief Natuurrijk Limburg. We zijn hier in 2016 al mee gestart met de bestaande ANLb
deelnemers. De opkomst was groot en het enthousiasme nog groter. U kunt erop rekenen dat u de
komende jaren minimaal één keer per jaar aansluit bij een praktijkbijeenkomst en eventueel ook
een informatieavond.
Één-op-één contact
De ANLb deelnemers worden persoonlijk begeleid door de veldmedewerkers van Natuurrijk
Limburg voor het aanscherpen van het beheer. Veel van onze leden hebben hierom gevraagd. U
kunt denken aan bijvoorbeeld samen met uw veldmedewerker planning voor meerjarig beheer van
landschapselementen te maken. Deelnemers met dit beheer zullen hierover benaderd worden door
de veldmedewerker. We gaan gebruik maken van een webapplicatie om tot een goede spreiding
van beheeractiviteiten te komen, voor de ecologie maar ook voor de landschappelijke beleving.
Praktijknetwerken
Praktijknetwerken hebben ertoe geleidt dat Nederlandse agrarische producten tot de beste in de
wereld gerekend worden. Ook in het agrarisch natuurbeheer faciliteren wij dat praktijknetwerken
rondom bepaalde beheervormen ontstaan, bijvoorbeeld graslandbeheer ten behoeve van vlinders,
poelenbeheer ten behoeve van amfibieën, heggenbeheer ten behoeve van struweelvogels of
kruidenrijke akkers ten behoeve van een gezonde bodem en zeldzame akkerflora. Door samen te
werken in een praktijknetwerk met collega’s wordt het beheer ook veel leuker. In de
praktijknetwerken willen we ook externe experts betrekken en samen met hen de dialoog aangaan.
Hierdoor maken we gebruik van bestaande kennis en structuren en zorgen we voor een bundeling
van de kennis. We willen ernaar toewerken dat deze kennis ook digitaal uit te wisselen en
opvraagbaar is.
Klik hier voor meer algemene informatie over het ANLb (website Bij12)

