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Ontwikkelingen ANLb 2023 en

mijnboerennatuur.nl

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen:

ANLb 2023 info op de website van Collectief

Súdwestkust

Bekijk hier de concept beheerpakketten voor de

leefgebieden open grasland, dooradering, water

en klimaat

Bekijk online je beheer, overeenkomsten en

facturen op mijnboerennatuur.nl. Op de site van

het Collectief Súdwestkust vind je een handleiding

voor mijnboerennatuur.nl

Het melden van het uitrijden van ruige mest kan

ook online via mijnboerennatuur.nl. Dit kan door in

te loggen in mijnboerennatuur. Door het perceel

op de kaart te selecteren, komt er de button

meldingen in beeld.



ANLb Klimaat en Water

De bestaande ANLb beheerpakketten worden komend

jaar uitgebreid met de leefgebieden Klimaat en Water.

Alle boeren kunnen meedoen aan deze pakketten, ook

als je nu nog niet meedoet met de reguliere ANLb.

ANLb Water:

De belangrijkste opgaven die waterschappen hebben in agrarische gebieden

zijn klimaatverandering en de Kaderrichtlijn Water. Boeren kunnen maatregelen

nemen om het waterschap te ondersteunen. Samenwerking is nodig. Lees

meer over ANLb Water op onze website.

ANLb Klimaat:

Bodemverbetering en verbrede bufferstroken zijn pakketten die voor klimaat

ingezet kunnen gaan worden. Wil je meer weten en waarom het aantrekkelijk

kan zijn om mee te doen? Lees hier meer over ANLb Klimaat.

Belangstelling?

Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Gratis Bodemadvies

Ben je boer en/of tuinder? En heb je een vraag over de bodem van je perceel?

Je kunt advies aanvragen over allerlei verschillende bodem gerelateerde

thema’s. Dit kan een hele specifieke vraag zijn over een bepaalde plek op je

perceel tot een bredere vraag over het opheffen van bodemverdichting. Lees in

de flyer hoe je dit gratis advies kan aanvragen.



Randenbeheer in Friesland
Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân zetten de komende jaren fors in op

het verbeteren van de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Daarvoor stelt de

provincie extra budget beschikbaar binnen de subsidieregeling Agrarisch

Natuur- en Landschapsbeheer. De agrarische collectieven zijn de uitvoerders

van deze regeling. 

Speciaal voor dit doel is het pakket kruidenrijke grasland (5h) ontwikkeld,

waarmee je als boer een rand van 4 meter breed vanaf de insteek van de sloot

vrij houdt van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen. Dit pakket vraagt

meer inzet dan de verplichte bufferstrook. Lees meer over randenbeheer én de

flyer op onze website.

Nieuwsbrief Ganzencollectief Fryslân

Vorige week kwam de nieuwsbrief van het Friese

Ganzencollectief uit (nr 4). Hier stond onder andere

nieuws in over het aanvragen van de autotax binnen

het foerageergebied. Heb je deze gemist? Lees de

nieuwsbrief dan via deze link.

Cursus Natuurinclusief ondernemen of

opleiding tot NIL-coach

Een gratis cursus waarin je praktisch aan de slag gaat

met de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur:

wat zijn mogelijke maatregelen die je kunt nemen. Het

volgen van een Opleiding Bedrijfscoach natuurinclusief

ondernemen in de landbouw is mogelijk via de SABE

regeling. Voor deze cursus(sen) kun je jouw SABE-

voucher inzetten. Lees op de site van HAS Green

Academy hoe je een voucher aanvraagt en mee kan

doen. Let op: dit kan tot 1 februari 2023!



Gebiedscoördinatoren nemen contact op

Zoals gebruikelijk nemen onze gebiedscoördinatoren

contact met je op of ze komen langs om het ANLb

beheer voor het komende jaar door te nemen.

Natuurlijk mag je zelf ook contact opnemen met je

gebiedscoördinator.
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