
Coöperatie Natuurrijk 
Limburg Zuid U.A.

Welkom
12 april 2016



Programma

1. Opening en mededelingen

2. Inleiding Pieter van Melick, voorzitter 
Natuurrijk Limburg

3. Voorstellen oprichtingsbestuur

4. Vaststellen “opstart” contributie 2016

Pauze

5. Het lid is aan het woord

6. Sluiting met aansluitend gezellig samenzijn



Aanleiding:
evaluatie door Raad voor
de leefomgeving en 
infrastructuur in 2013

Effectiviteit agrarisch 
natuurbeheer?



opzetten van een nieuw stelsel voor
natuur- en landschapsbeheer

Doel:

Wie:

Wat staat nu?

rijk, provincie en betrokken partners

12 provincies

40 collectieven

6630 deelnemers

63.000 ha natuur- en landschapsbeheer



Inzet:
- effectiever en
efficiënter

- meer natuurwinst

- lagere
uitvoeringslasten

- EU–conform

- streek aan zet!



- collectieve aanpak

- op de meest kansrijke plekken

- biodiversiteit vergroten en versterken
in landelijk gebied en natuurgebieden

Kern:

Dit betekent 



Agrarisch collectief:

- gecertificeerd

- inzet op samenwerking
boer en burger

- grotere aaneengesloten
gebieden

- gebiedsaanvraag

- sturing in de regio

- samen met andere
gebiedspartners



Pieter van Melick





Deelnemerbegeleiding 
2016

Doel:

• Betrokken deelnemers

• Start maken met mentaliteitsverandering (landschap) tot start 
opzet praktijknetwerk (weidevogels, hamster, akkernatuur, DoPi, 
amfibieën)

• Experts/derden mede-eigenaar maken van anlb

• Lijnen deelnemers en collectief kort maken en ze aan kunnen (en 
durven) spreken op “kansen” en “fouten”



Deelnemerbegeleiding 
2016

Hoe?

• Min. 1 informatie-avond

• Min. 1 velddag

• Maatwerk mogelijk

• Clusters:

– Landschapselementen (subclusters)

– Akkervogels (subclusters)

– Akkernatuur (kruidenrijke akkers, flora)

– Hamsters (incl. hamsterexperiment)

– Graslandbeheer (subclusters)



Deelnemerbegeleiding 
2016

Planning

• Landschapselementen

– Info-avonden mei/juni

– Velddagen sep-nov

• Voorlopige data zijn:

11 mei, Klimmen zaal Keulen

19 mei, Ulestraten zaal Notenbalk



Coöperatie Natuurrijk 
Limburg Zuid U.A.

Werkgebied



…stoffelijke belangen van haar leden te 
behartigen…

…in het bijzonder door een structurele 
bijdrage te leveren aan het verhogen van 
natuur- en landschapswaarden door …

…onder andere natuurproductie en…

…het bevorderen van een agrarisch 
natuurbeheer op bedrijfsniveau.

Doel:



DOOR:
- sluiten overeenkomsten

- functioneren als
breed gedragen
samenwerkingsverband

- expertise t.b.v. leden



- adviseren
eigenaar/gebruikers

- uitvoeren projecten

- overeenkomsten sluiten
met eigenaren, overheden
en derden

- aanspreek- en
overlegorgaan



Oprichtingsbestuur:
1. Johannes d’ Ansembourg

2. Karin Dolmans

3. Annelies Heijnen

4. Jos Janssen

5. Gaston Lemlijn

6. Gerard Majoor

7. Bert Merx

8. Richard Smeets, voorzitter



Mandaat voor:
- uitgewerkt werkplan
- begroting en

contributievoorstel 2017
- profielschets bestuur en

voorzitter
- bestuurs- en
voorzittersverkiezing

- overige zaken



Voordelen lidmaatschap:
1. dicht bij huis
2. herkenbare mensen
3. gebiedskennis en

breed netwerk in de regio
4. informatieavonden met

gemeenschappelijke doelen
5. lage contributie
6. podium om successen te delen
7. netwerkclub om nieuwe ideeën op te doen
8. reeds een rijk pallet aan lopende (en afgeronde)

projecten

x. en nog veel meer



Contributie 2016

Voorstel € 25,- / lid



Het lid aan het 
woord:

Wim Hoogland
Schinnen

Hein Lambie
Eckelrade



Situatie H. Lambie (1)



Situatie H. Lambie (2)



Situatie W. Hoogland



















DOEL



Sluiting


