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PPO-AGV start project agrarisch
natuurbeheer
Bedrijfsnatuurplan, stappenplan en advies geven structuur aan natuurontwikkeling

A

grarisch natuurbeheer
wordt door de samenleving
gedragen en door de overheid steeds meer gestimuleerd. Een
voorbeeld hiervan is de nieuwe
natuurbeleidsnota ‘Natuur voor
mensen, mensen voor natuur’,
waarin boeren worden opgeroepen
om het agrarisch cultuurlandschap
op te knappen door het inrichten
en beheren van natuur- en landschapselementen.
In het project Natuur Breed zal het
PPO-AGV de door haar ontwikkelde methode in de praktijk testen
door voor alle deelnemers een
bedrijfsnatuurplan op te stellen volgens deze methode.
Aan het project zullen 20 akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven verdeeld over vijf regio’s deelnemen. Dit jaar is een eerste start
gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk zal
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Het inpassen van natuur op
landbouwbedrijven wordt gestimuleerd en door veel boeren
ook gewaardeerd. Zo ook in
de biologische teelt waar
momenteel actief de discussie
wordt gevoerd om een richtlijn
van 5% natuur op bedrijven te
introduceren. PPO ontwikkelde een methode voor het
opstellen van bedrijfsnatuurplannen en gaat deze in het
project Natuur Breed testen.
Dit voorjaar is het project op
elf bedrijven verspreid over
Nederland van start gegaan.

Bufferstrook en
sloot met daarop
een natuurvriendelijk beheer.

in 2002 het project worden verbreed
naar andere open teelten en de veehouderij. Op deze manier kan de
methode worden getest in verschillende typen bedrijfsvoeringen, landschappen en beleidsvisies. Begonnen
wordt met het opstellen van een
bedrijfsnatuurplan. Een bedrijfsnatuurplan beschrijft voor het gehele
bedrijf de inrichtings- en beheersmaatregelen die nodig zijn voor
natuur- en landschapsontwikkeling.
Zo kan de onderlinge samenhang
van natuur- en landschapselementen
op en rond het bedrijf versterkt worden. Dit zal een hogere natuurwaarde en een betere ecologische
samenhang opleveren dan de aanleg
van losse elementen.
Het PPO-AGV is bezig met het
ontwikkelen van een methode die
op eenvoudige wijze duidelijk maakt
waar aandachtspunten liggen voor
het inpassen van agrarisch natuurbeheer op een bedrijf.

Stappenplan
Voor een goede kans van slagen moet
het bedrijfsnatuurplan goed passen in
de huidige bedrijfsvoering. In een

stappenplan wordt bijvoorbeeld geadviseerd om met name langs watervoerende sloten permanente bufferstroken aan te leggen van 3 meter. Bij
deze breedte worden de sloten gebufferd tegen vermesting vanuit de akker
en zijn ze goed te onderhouden met
machines (maaien met maaibalk).
Door aan deze stroken een natuurfunctie toe te kennen worden leefgebieden en verbindingen voor diverse
planten en dieren gerealiseerd. In
combinatie met natuurvriendelijk beheer van de slootkanten kan zo een
soortenrijke sloot met een hoge natuurwaarde ontstaan. Andere locaties
waar natuur- en landschapselementen aangelegd kunnen worden zijn op
overhoeken. Zo kunnen voor landbouw minder geschikte plekken toch
nuttig worden ingezet voor natuurontwikkeling. Verder houdt het stappenplan rekening met functionele
biodiversiteit. Dit houdt in dat de
aanwezige natuur op het bedrijf een
bijdrage kan leveren aan het onderdrukken van ziekten en plagen. Met
name voor biologische bedrijven kan
dit erg interessant zijn.
In het project gaat veel aandacht uit
naar het voorlichten en adviseren van
de deelnemers over de aanleg en beheer van natuurelementen. Ook nietdeelnemende bedrijven kunnen
binnen het project Natuur Breed
voorlichting krijgen over het inpassen
van agrarisch natuurbeheer. Vanaf
volgend jaar zal in elke deelnemende
regio een open dag worden gehouden
op een van de bedrijven. Op deze dagen is te zien hoe agrarisch natuurbeheer op een akkerbouw- of vollegrondsgroenteteeltbedrijf in de eigen
regio is in te passen.
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