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1. Opening  
Leon Hupperichs, secretaris van Natuurrijk Limburg Zuid, opent de bijeenkomst en geeft aan dat de voorzitter 
van Natuurrijk Limburg Zuid verhinderd is en hij deze bijeenkomst voorzit. 
Er volgt een voorstellingsronde onder de aanwezigen waarbij wordt aangegeven wat hun naam is, waar ze 
wonen en of men begrazings/gras vraag en/of aanbod hebben. 
 
2. Toelichting op de bestaande graslandpakketten binnen het ANLb 
De heer P. Puts, veldmedewerker bij Natuurrijk Limburg, geeft aan de hand van een presentatie de 
belangrijkste aandachtspunten die bij de diverse landschapspakketten van belang zijn. Wat zijn de 
voorwaarden om in aanmerking te blijven komen voor subsidie en wat is belangrijk bij begrazing in verband 
met overige aanwezige landschapselementen. Van belang is om de genoemd data in het beheercontract 
zorgvuldig na te leven. Verder is het van belang om je aan de voorwaarden te houden zoals in het 
beheercontract zijn opgenomen. Door bij het maaien van grote percelen overhoeken en/of stroken te laten 
staan en bij een volgende maaibeurt mee te nemen, levert dit een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit op 
het perceel. De vee dichtheid bij het na beweiden is een belangrijk aandachtspunt en bepaald hoe een perceel 
de winter in gaat. 
Als men niet zeker weet of bepaalde acties uitgevoerd mogen worden, kan men het beste direct contact 
opnemen met de veldmedewerker. 
 
3. Toelichting op de administratieve verplichtingen bij in- en uitscharen van dieren 
De heer G. Lemmens, bedrijfsadviseur bij Arvalis, geeft aan de hand van zijn presentatie een overzicht van de 
administratieve zaken die bij in- en uitscharen, maar ook bij maaien en hooien komen kijken. Zowel vanuit 
ondernemersperspectief als vanuit particulier perspectief heeft hij de aandachtspunten benoemd.  
Verder geeft hij aan dat het belangrijk is om het systeem van vergoeden bij agrarisch natuurbeheer in 
gedachten te houden. Dit systeem is gebaseerd op een vergoeding per hectare voor diegene die de 
opbrengstderving daadwerkelijk heeft. 
Tot slot is van belang om bij een samenwerking goed vast te leggen wie, wanneer en waarvoor 
verantwoordelijk en aansprakelijk is. Dit is altijd maatwerk. 
Vanuit de aanwezigen wordt nog ingegaan op de termen huur en pacht. Om aan te kunnen geven wanneer 
sprake is van huur of pacht is een juridisch vraagstuk en dient men ook aan een juridisch adviseur voor te 
leggen. 
Een ander onderwerp wat ook ter sprake is gekomen is de aansprakelijkheid, zowel voor de in- als 
uitschaarder. Ook dit onderwerp is een juridisch vraagstuk voor een jurist. 
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4. Van theorie naar praktijk 
Hoe kunnen we samen als aanwezige leden van Natuurrijk Limburg Zuid een duurzame verbinding leggen 
tussen leden met “begrazings/grasvraag” en leden met een “begrazings/grasaanbod”? 
En welke rol kan Natuurrijk Limburg Zuid hierin vervullen?  
De avondvoorzitter stelt vast dat de aanwezigen voldoende informatie hebben ontvangen om een 
samenwerking tot stand te brengen daar er geen specifieke thema’s zijn die niet toegelicht zijn. Het betreft 
wel juridische vraagstukken, maar deze zijn altijd specifiek en kunnen moeilijk algemeen behandeld worden. 
Gegeven de voorgaande toelichting en de informatie uit de voorstellingsronde stelt hij de volgende aanpak 
voor. 
Alle aanwezigen en leden die hun interesse via de email aan het secretariaat kenbaar hebben gemaakt 
ontvangen via het secretariaat (Richard Smeets) een invulformulier waarop zij kunnen aangeven welke 
hoeveelheid (in hectare) “aanbod” en welke “vraag” zij hebben op het gebied van begrazing en/of gras voor 
voederwinning. Naast de gegevens zoals naam, postcode, woonplaats en emailadres dienen ze ook 
toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens in verband met de privacywet. 
Afgesproken wordt dat men twee weken de tijd heeft om het invulformulier te retourneren. Daarna worden 
alle gegevens in één overzicht verzameld en gedeeld onder de diegene die zich heeft aangemeld. Op basis 
hiervan kan vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht en vast worden gelegd in een samenwerkingsverband 
tussen één of meerdere leden. 
 
5. Samenvatting 
De avondvoorzitter geeft een overzicht van de gemaakte afspraken en geeft aan hoe nu verder. Zie punt 4. 
 
6. Rondvraag 
- Hoe kan NaLi Zuid iets betekenen in de vruchtwisseling op de bedrijven? De avondvoorzitter geeft aan dat 
het project bloemrijke akkerranden binnenkort van start gaat in de regio Eijsden-Magraten en dat dit in feite 
gezien kan worden als een begin hiervan. 
- Is al iets te zeggen over het ANLb na 2021? Voorzitter geeft aan dat op dit momentlangs diverse zijden wordt 
gewerkt aan een vervolg van het ANLb, maar hoe dat vormt krijgt is nog niets van te zeggen. Denk daarbij aan 
de ontwikkelingen op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 
- Kunnen de presentaties van vanavond beschikbaar worden gesteld? Ja deze worden per mail toegezonden en 
komen op de website. 
 
7. Sluiting  
De avondvoorzitter bedankt de sprekers voor hun bijdrage en bedankt de leden voor hun aanwezigheid en 
inbreng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


