
Over agrarisch natuurbeheer 
 
Sinds 1 januari 2016 voeren 40 agrarische collectieven in Nederland het 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uit. BoerenNatuur is de 
landelijke vereniging van deze 40 collectieven. Agrarische collectieven 
zijn samenwerkingsverbanden van, door en voor boeren. Samen met hun 
leden, bijna 11.000 boeren en andere grondeigenaren, voeren ze het 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit. Deze collectieve aanpak 
vanuit de boeren zelf is uniek in de wereld, en het werkt! Door 
samenwerking hebben ze meer impact en meer kennis. BoerenNatuur 
draagt de collectieve aanpak uit binnen Nederland en de Europese Unie 
vanuit de overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan een landbouw die 
bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt. 
BoerenNatuur is onder andere betrokken bij het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel en de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs. In 
Nederland liggen volop vergroeningskansen, bijvoorbeeld via duurzame marktconcepten of 
verbetering van de bodemkwaliteit. Boeren kunnen dat niet alleen. Vandaar dat BoerenNatuur en 
ook de agrarische collectieven intensief samenwerken met o.a. ministeries, provincies, 
gemeenten, waterschappen, marktpartijen LTO, WNF, onderzoeksinstellingen en 
terreinbeherende organisaties. 
  
  

Omzet agrarisch natuurbeheer 
  
Tabel Ontwikkeling agrarisch natuurbeheer 2007-2020 

  2007 2009 2011 2013 2018 2020 

Aantal bedrijven 15.300 14.500 12.500 12.500 10.000 11.200 

Omzet (in mln. euro) 61 61 62 61 66 78 
  
  
 Tabel Totaal schatting omzet (in mln. euro) agrarisch natuurbeheer 2007-2020 

  2007 2009 2011 2013 2018 2020 

Agrarisch natuurbeheer 56 56 57 56 61 77 

Areaal agrarisch natuurbeheer (in 1.000 
hectare) 

67 62 63 65 77 
89 

Overig (particulier) agrarisch natuurbeheer 5 5 5 5 5 <5 

Totaal 61 61 62 61 66 82 
 
  
  
Aantal deelnemers ANLb en areaal agrarisch natuurbeheer gestegen 
Het aantal agrarische bedrijven met opbrengsten uit agrarisch natuurbeheer wordt geschat op 
circa 11.200 in 2020. Hiervan doen bijna 11.000 boeren mee aan agrarisch natuurbeheer via de 

regionale collectieven. Sinds 2018 is het uitbetaalde bedrag via de ANLb met ruim 25% toegenomen 
van 61,5 miljoen naar 77 miljoen euro in 2020. Daarnaast is er in 2020 nog een beperkt bedrag (1,4 
miljoen euro) uitgekeerd via de in 2016 gesloten regeling Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer 
(SNL-a). Dit bedrag slinkt ieder jaar verder omdat de afgesloten contracten aan individuele agrariërs 
(voor 6 jaar) van voor het jaar 2016 uiterlijk in 2021 zullen aflopen. In 2018 betrof het nog een 
uitgekeerd bedrag van 4,7 miljoen euro. 
  

https://www.boerennatuur.nl/


De jaarlijkse betalingen aan de collectieven zijn evenwel gebaseerd op de gemaakte extra 
kosten en de gederfde inkomsten die voortvloeien uit de aangegane gebiedsovereenkomst. 
Dit kan worden aangevuld met eventuele dekking van uitvoerings- en transactiekosten tot 
20% van de betaalde premie aan individuele agrariërs. De uitbetalingen zelf die agrariërs 
ontvangen leiden dus niet tot meer inkomen. Wel kan het zijn dat meer agrarisch 
natuurbeheer in de bedrijfsstrategie past, en dat dit ondersteuning biedt aan inkomsten via 
andere multifunctionele activiteiten (zoals recreatie of verkoop regioproducten). 
  

Wilt u meer weten over agrarisch natuurbeheer? 

Neem dan contact op met BoerenNatuur via 

www.boerennatuur.nl 

info@boerennatuur.nl 

http://www.boerennatuur.nl/

