
NIEUWSBRIEF 3 – december 2022  

UPDATE STAND VAN ZAKEN ANLb akker– en weidevogels 

Minder mag meer niet 

Het opstellen van de gebiedsaanvraag is een heel gepuzzel. We kunnen dat niet zonder uw inbreng. Wij zijn dan ook heel blij 

dat een aantal leden al heeft aangegeven komend jaar mee te doen en ook een kaartje hebben ingestuurd met daarop de in-

tekende hectares voor randenbeheer en/of patrijzenakkers. Wilt u nog mee doen of heeft u de intentie om mee te doen, maar 

nog geen contact met ons opgenomen laat het ons dan met spoed weten.  

De behandeling van de gebiedsaanvraag loopt anders dan gebruikelijk. De aanvraag moet voor het einde van het jaar zijn inge-

diend, maar in afwijking van andere jaren kan na het indienen de aanvraag nog worden gewijzigd tot 1 maart. De aanvraag 

kan alleen naar beneden worden bijgesteld! Dit geldt zowel voor het totale bedrag als voor het aantal ha’s dat we aanvragen. 

Twijfelt u nog over uw deelname laat het ons dan ook weten. We nemen de randen/akkers waar u nu nog over twijfelt dan 

mee in de gebiedsaanvraag en stemmen voor 1 maart af of u ze alsnog wilt terugtrekken of niet. 

Gebiedsaanvraag 

De tijd begint te dringen. Tussen nu en eind december moet het collectief de gebiedsaanvraag indienen bij de provincie Zuid-

Holland. Dit is een subsidie-aanvraag, waarin het collectief  aangeeft hoeveel hectare agrarisch natuurbeheer ze minimaal en 

maximaal gaat realiseren in de periode 2023-2028 en voor welk bedrag. De gebiedsaanvraag is het contract tussen de provincie 

en het collectief voor de komende 6 jaar. Dit vormt voor het collectief de basis om vervolgens contracten af te sluiten met haar 

leden.  

Lobby 

Ondertussen worden nog steeds alle kanalen aangewend om tot een werkbaar ANLb te komen in 2023, maar ook voor de jaren 

erna. Zo werden er op 22 december een motie goedgekeurd in de 2e Kamer die ons daarbij moeten helpen. Ook op de provin-

cie richten wij onze pijlen opdat zij maximaal meedenken in het opvangen van de risico’s die de collectieven lopen. Ook willen 

we dat de provincie daarbij de grenzen opzoekt van maximale flexibiliteit voor nu en komende jaren. Dit is absoluut nodig om 

het agrarisch natuurbeheer in de benen te houden. 

Mogelijkheden akkerranden 

In onze vorige nieuwsbrief zetten wij al eens 

de mogelijkheden voor u op een rij. Graag 

willen we nog eens benadrukken dat een 

akkerrand niet direct langs een sloot hoeft 

te liggen. Een andere plek biedt ook moge-

lijkheden voor biodiversiteit. Zo biedt deel-

name aan het ANLb de ruimte om een min-

der efficiënt deel van een perceel te be-

nutten, bijvoorbeeld door een geer of een 

overhoek een meer lucratieve bestemming 

te geven.  

 



 

  A B C D E 

  
(deels) op 

bufferstrook 
Langs buffer-
strook of pad 

in/tussen 
gewassen 

overhoek 
deel gewasper-

ceel 

Afmetingen 3m 3-20m 3-20m max.0,5ha max. 5 ha 

GLMC4 1,3 of 5 m n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

GLMC8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Pakket 19           

Bloemen tot 1okt. min. €1.000 min. €3.000       

Patrijzenakker meer-
jarig 

  min. €3.000 min. €3.000 min. €3.000   

Indicatie vergoedingen 

In de onderstaande tabel een indicatie van de vergoedingen. Hierin is niets veranderd t.o.v. de vorige nieuwsbrief. Door de 

rommelige voorbereiding van LNV/RVO zijn er nog veel onzekerheden, vooral voor agrarisch natuurbeheer op bufferstroken.  

Het laatste nieuws is dat RVO de bufferstroken zelf gaat intekenen en dat ze daarbij rekening houden met type waterloop en 

met de 4% berekening. Bent u het niet eens met de intekening dan kunt u dit aangeven in de gecombineerde opgave. Comple-

te informatie over de bufferstroken vindt u hier: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bufferstroken/bufferstroken-mijn-

percelen#bufferstroken-op-kaartlagen 

Dit maakt het er voor u en ook voor ons als collectief nog niet direct eenvoudiger op, omdat nu nog niet zichtbaar is hoe de 

bufferstroken lopen. En ook hoe dat moet met vergoedingen.  

Bij de genoemde bovenstaande vergoedingen levert het collectief het zaaizaad en verzorgt het zaaien. De beheereisen en aan-

vullende voorschriften zijn voor een groot deel gelijk aan de afgelopen periode.  

Overige pakketten 

In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van nog drie pakketten die mogelijk interessant zijn. Namelijk de wintervoedsel-

akker, de vogelakker en de vogelvriendelijke eiwitgewassen. Ook daar is nog niet alles duidelijk. Een korte omschrijving van die 

pakketten.  

Wintervoedselakker 

De vergoeding voor dit pakket is laag, ca. €400/ha. En er is nog steeds onduidelijkheid of er űberhaupt wel een vergoeding kan 

worden gegeven wegens cumulatie met de verplichte voorwaarden van het ANLb.  

Vogelakker 

Dit is een meerjarig pakket, dat vanaf 1 juni bestaat uit stroken eiwitgewassen (grasklaver of luzerne), afgewisseld met granen, 

kruiden, groene braak e.d. Het aandeel luzerne of grasklaver bedraagt ongeveer 75% van de oppervlakte. De grasklaver mag 

worden geoogst, de eerste maaibeurt mag niet eerder dan 1 juni plaatsvinden. Omdat akkervogels zoals de veldleeuwerik vaak 

meer dan 1 keer een nest maken moet tussen de maaibeurten minimaal 45 dagen zitten. Als indicatieve vergoeding gaan we 

vooralsnog uit van een bedrag van € 3.000/ha. 

Vogelvriendelijke eiwitgewassen 

- Pakket c: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 juli uit winterveldbonen                                                        - -

- Pakket d: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit zomerveldbonen                                                      

Als indiciatieve vergoeding gaan we uit van een bedrag van € 2.000/ha 

Opgeven en aanspreekpunten 

Wilt u nog meedoen stuur dan een mail met bijgevoegd kaartje met ingetekend perceel naar info@collectiefzhe.nl. Wij zorgen 

dat het perceel wordt ingetekend voor het ANLb en u krijgt daarvan een bevestiging. Heeft u nog vragen? Stel ze de contact-

persoon in uw gebied. Dat zijn voor Eiland van Dordt -> Jan Willemsens, Goeree-Overflakkee -> Hanneke de Baar en Voorne-

Putten -> Jacob Noordermeer 
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 Coöperatief Collectief Zuid-Hollandse Eilanden 

Postadres Tilsedijk 6, 3258LT Den Bommel Algemeen mailadres info@collectiefzhe.nl 

 

Voorne-Putten  Jacob Noordermeer  06-53576175 jacobnoordermeer@hetnet.nl  voorzitter 

    Siem van Leeuwen  06-30402729 siem.vanleeuwen@collectiefzhe.nl  weidevogels 

Goeree-Overflakkee  Hanneke de Baar 06-15874800 hanneke.debaar@collectiefzhe.nl  secretaris 

    Huibert Groeneveld 06-51476263  huibert.annet@solcon.nl   bestuurslid 

Eiland van Dordt  Jan Willemsens 06-21512542 jan@willemsens.demon.nl   penningmeester 

 

Eco-regelingen en stapelen van pakketten in het nieuwe ANLB bij weidevogels 

Er is enige onduidelijkheid welke pakketten gestapeld kunnen worden. De simulatie tool die RVO beschikbaar gesteld heeft 

op mijnrvo.nl werkt nog niet naar behoren. Als u hier aan vinkt dat u ANLb doet dan berekent de tool de punten voor de eco-

regeling niet meer. Eigenlijk geldt voor alle weidevogel pakketten dat ze stapelbaar zijn, behalve de pakketten kruidenrijk 

grasland. Dit kunt u ook vinden in de cumulatie tabel die RVO hanteert. Link naar deze tabel:  https://www.rvo.nl/sites/

default/files/2022-12/Cumulatietabel%20Overlap%20Eco-ANLb_december%202022.xlsx 

Extra toelichting op de excel waarin deze tabel staat: 

• ECO_VS_ANLB  alle pakketten met daarbij in kleur aangegeven stapelbaar of niet 

• Legenda  de uitleg van het gekleurde nummertje. Alle groene zijn stapelbaar 

In de rekentool die Boerennatuur beschikbaar heeft gesteld in een Excel file moet u zelf aangeven of pakketten ANLb zijn of 

niet. Als ze stapelbaar zijn zet u bij ANLB “nee”. Anders krijgt u een verkeerde opbouw van de eco-regeling. Doordat deze 

excelfile zeer geavanceerde formules gebruikt dient u de nieuwste versie van Excel te gebruiken. Een oudere versie geeft snel 

foutmeldingen. 

Voordeel van de rekentool van Boerennatuur is dat u alle percelen kan bundelen om snel een overzicht te hebben. Voordeel 

van de RVO simulatietool is dat u per perceel kunt aangeven hoe de situatie is en gemakkelijk meerdere (en passende)  eco-

regelingen bij het perceel kunt kiezen. 

Het ANLb past perfect in het nieuwe GLB om ook brons of zilver te scoren en wellicht goud. Voor pakketten met kruidenrijk 

grasland dient u te kiezen ANLb of GLB. In de meeste gevallen kunnen die gewoon onder het ANLb, omdat voldoende punten 

gescoord worden om niet te zakken in de eco-premie. 

Het bestuur  

van het 

collectief wenst u 

Agrarisch natuurbeheer en uitdagingen voor 2023 en verder 

Met alle extra doelen die in het NPLG op de agrarische sector 

afkomen blijven we graag zoveel mogelijk zelf aan het roer 

zitten. Met agrarisch natuurbeheer hebben we een belangrijk 

instrument in handen of het nu gaat om verbetering van de 

waterkwaliteit of biodiversiteitsherstel. En wie kent het gebied 

nu beter dan wijzelf. Laten we gebruik maken van onze eigen 

ideeën en kennis. Graag horen wij van u waar u kansen ziet 

voor agrarisch natuurbeheer en wat u daarvoor nodig heeft. 

Wij kunnen dit dan terugleggen richting overheden, maar ook 

aandragen in de gebiedsprocessen.  

Eind januari 2023 kunt u van ons de volgende nieuwsbrief ver-

wachten. Daarin gaan we dieper in op de patrijzenhagen. Uit-

leg over de hagen, keuzes in plantmateriaal, vergoedingen en 

overige voorwaarden.  
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