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Geachte heer, mevrouw, 
 
Enige tijd geleden heeft Natuurrijk Limburg Zuid onder haar leden een behoeftepeiling uitgevoerd onder de 
noemer van “faciliteren in de organisatie van landschapsbeheer”. Uit deze behoeftepeiling is onder andere 
naar voren gekomen dat veel leden de mogelijkheden van samenwerken op het gebied begrazingsbeheer 
nader willen verkennen. Tijdens de algemene ledenvergadering van november jl. hebben we de aanwezige 
leden op de hoogte gesteld over de stand van zaken aangaande het vervolg hiervan. Het bestuur heeft 
aangekondigd dat op korte termijn een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor de leden die tijdens 
de behoeftepeiling hebben aangegeven interesse te hebben op het gebied van een pilot begrazingsbeheer. U 
ontvangt deze uitnodiging omdat u in de behoeftepeiling heeft aangegeven hierbij betrokken te willen 
worden. 
 
Deze informatiebijeenkomst zal plaatsvinden op: 
 

Dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 UUR 
Locatie: Zalencentrum – café Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen. (Tel.: 045-4051241) 
 
Het doel van deze bijeenkomst is om leden die behoefte hebben aan begrazingsbeheer in contact te brengen 
met leden die begrazingsbeheer kunnen uitvoeren. Het na te streven resultaat van deze pilot is dat een 
duurzame samenwerking ontstaat tussen leden op het gebied begrazingsbeheer ten behoeve van zowel de 
aanbod als de vraagzijde.  
 
Aanmelden 
In verband met de organisatie verzoeken wij u zich aan te melden voor deze informatiebijeenkomst op het e-
mailadres secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl. Aanmelding is mogelijk t/m 14 januari 2020 onder vermelding 
van uw lidnummer, naam, adres, woonplaats en aantal personen. Graag ook aangeven of u behoefte heeft aan 
begrazingsbeheer of dat u begrazingsbeheer wilt uitvoeren. 
 
De koffie en thee staan voor u klaar. Het bestuur hoopt op een goede opkomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid, 
 
 
Johannes d ‘Ansembourg, voorzitter 

Aan leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
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Agenda : informatiebijeenkomst project “pilot begrazingsbeheer” 
Datum :  Dinsdag 21 januari 2020 
Aanvang :  20.00 uur 
Plaats :  Zalencentrum – café Keulen te Klimmen 
 

 
 
 
1. Opening door avondvoorzitter  
 
 
2. Toelichting op de bestaande graslandpakketten binnen het ANLb 
 De heer P. Puts, veldmedewerker bij Natuurrijk Limburg, zal ingaan op de belangrijkste aandachtspunten bij 
 dergelijke pakketten. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te blijven komen voor subsidie. 
 Wat is belangrijk bij begrazing in verband met overige aanwezige landschapselementen. 
 
 
3. Toelichting op de administratieve verplichtingen bij in- en uitscharen van dieren 
 De heer G. Lemmens, bedrijfsadviseur bij Arvalis, zal ingaan op de administratieve zaken die bij in- en 
 uitscharen komen kijken. Zowel vanuit ondernemersperspectief als vanuit particulier perspectief wordt 
 ingegaan op de zaken die vooraf goed geregeld dienen te zijn alvorens men een overeenkomst aangaat. 
 
 
4. Van theorie naar praktijk 
 Hoe kunnen we samen als aanwezige leden van Natuurrijk Limburg Zuid een duurzame verbinding 
 leggen tussen leden met “begrazingsvraag” en deelnemers met een “begrazingsaanbod”? 
 Welke rol kan Natuurrijk Limburg Zuid hierin vervullen?  
 
 
5. Samenvatting 
 De avondvoorzitter geeft een overzicht van de gemaakte afspraken en geeft aan hoe nu verder. 
 

 
6.  Rondvraag 
 
 
7. Sluiting  


