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1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet de ca 30 aanwezigen van harte welkom en gaat in
op een aantal actuele ontwikkelingen. De agrarische sector, en met name de melkveehouderij
staan voor grote uitdagingen. De stikstofdiscussie zal de nodige impact krijgen voor de sector.
Natuurinclusieve landbouw wordt de komende jaren een onderwerp dat verder ingevuld moet
worden, ook wat betreft de financiële consequenties. In de afgelopen periode is er weer met
diverse partijen overleg geweest, zoals SBB, Park Lingezegen, gemeenten Overbetuwe en
Lingewaard en Dekker Groep. Ook is verder uitvoering gegeven aan diverse projecten.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van Jacco van Eck en Corine Weideman (komt later).
Met Park Lingezegen zijn de eerste afspraken gemaakt over uitvoering van beheer in het Park.
De eerste werkzaamheden zijn afgerond en er wordt gewerkt aan een vervolg voor 2020. De
mogelijkheden voor verdere samenwerking worden voortgezet, dit geldt m.n. voor het beheer
in het waterrijk, dat in het bezit is gekomen van SBB.
Het akkerranden project in opdracht van de gemeente Overbetuwe en Lingewaard voor een
periode van 4 jaar is gestart met 15 agrarische ondernemers. Binnenkort wordt het eerste jaar
geëvalueerd. Een belangrijk onderdeel is ook de communicatie naar de inwoners/burgers in
het gebied. Dit is zowel belangrijk voor de gemeente die een financiële bijdrage levert als
voor promotie van het werk van ANV Lingestreek.
Het bijenproject, samen met VANL TCW en de Fruitmotor is met steun van de Rabobank
West Betuwe gestart. Het project is gestart met 24 deelnemers en krijgt een vervolg. Met
succes is een vervolgproject aangevraagd via de POP3 subsidie regeling Natuurinclusieve
landbouw van de provincie Gelderland. Het project is gericht op het verkennen van de
mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw in de sectoren melkvee, akkerbouw, fruitteelt
en boomteelt. De maatregelen zullen een bijdrage moeten leveren aan het verdienmodel van
het bedrijf door betere produktieomstandigheden/opbrengstprijs en een bijdrage aan het
landschap. Het project wordt voortgezet onder de naam Natuurinclusief Betuws Boeren. Met
een ander goedgekeurd project in De Liemers/Betuwe, aangevraagd door Park Lingezegen
gaat samengewerkt worden.
Met SBB is gewerkt aan het beheer in een aantal uiterwaarden. Dit geldt ook voor Dekker
Groep, die actief zijn als ontzander in de uiterwaarden en de herinrichting van deze
zandwinningsgebieden.
Verder wordt met het Collectief Rivierenland de ontwikkelingen gevolgd bij SBB en RWS
over inzet van agrariërs bij het beheer in de uiterwaarden. De voortgang in het actief beheren
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van de uiterwaarden verloopt traag, en de aanwezigen geven als reactie dat verruiging/overmatige distelgroei plaatsvindt.
Met Stichting Landschapsbeheer Gelderland wordt gekeken naar de aanleg en het beheer van
een wandelpad/klompenpad in de uiterwaarden van de Rijn van Arnhem (Meinerswijk) tot
aan Lexkesveer.
3. Notulen vorige vergadering
Deze worden vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
4. Begroting 2020
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor het jaar 2020. In de presentatie
en toelichting daarbij maakt hij een vergelijking met de afgelopen jaren en welke
ontwikkeling hierin plaatsvindt.
- de contributie is lager door een daling van het aantal leden. De vereniging heeft nu ca 300
betalende leden.
- de inkomsten vanuit de begeleiding van snl is lager door het aflopen van de contracten. De
aflopende contracten worden voortgezet onder het ANLb.
- de opbrengsten van de LOP zijn lager begroot door minder geplande werkzaamheden. Hier
komen nu andere werkzaamheden voor terug, zoals bij Parklingezegen die door leden
worden uitgevoerd.
- de omzet uit projecten neemt toe. De belangrijkste zijn het akkerrandenproject en het 3
jarige POP3 project. Voor het laatste projectzijn de begrote gelden bedoeld voor
groepsbijeenkomsten, begeleiding van individuele ondernemers bij het maken van een plan
voor toepassing maatregelen voor natuurinclusieve landbouw en verspreiding van de
verkregen resultaten. De provincie heeft aangegeven mee te willen denken over
mogelijkheden voor de financiering van de extra kosten voor de toepassing.
- de kosten voor de vereniging laten een constant beeld zien. Hieronder vallen de kosten van
de maandelijkse bestuursvergaderingen, ALV, secretariaat en gemaakte kosten van
bestuursleden.
Naar aanleiding van een vraag geeft de penningmeester aan dat er geen bedrag is begroot voor
onvoorziene kosten. De vereniging beschikt over een eigen vermogen, waaruit tegenvallers
betaald kunnen worden, en bij een positief resultaat wordt dit toegevoegd aan het eigen
vermogen.
De contributie blijft voor 2020 gelijk.
De begroting voor 2020 wordt door de leden goedgekeurd.
5. Graag uw aandacht voor:
a. LOP: Wout Speijers van de LOP geeft een korte toelichting op de werkzaamheden. Het
knotten van wilgen wordt minder door het wegvallen van de subsidie regeling. Daarvoor in
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de plaats komen eenmalige onderhoudswerkzaamheden terug van bv RWS in de
uiterwaarden.
b. Collectief Rivierenland: Bert Snel geeft een toelichting op de ontwikkelingen bij Collectief
Rivierenland:
Het collectief ziet de volgende ontwikkelingen op zich afkomen:
- projecten die voortkomen uit het ANLb, aanleg plasdras, en kennisprojecten
- de uitvoering van de volgende GLB periode, waarin mogelijk ook subsidies komen voor
het agrarisch natuurbeheer buiten de huidige ANLb gebieden. In een 7 tal projecten
doen Collectieven hier ervaring mee op.
- BoerenNatuur werkt aan een databank waarin de activiteiten voor het agrarisch
natuurbeheer van agrariërs wordt opgenomen. Daarin wordt samengewerkt met de
duurzame Zuivelketen/PlanetProof. Inzet van BoerenNatuur is zelf eigenaar te zijn van
de databank met de gegevens van de agrariërs. In 2020 moet deze al op beperkte schaal
beschikbaar zijn voor levering aan FrieslandCampina.
- RWS, SBB, Provincie en Waterschap zien het Collectief steeds meer als aanspreekpunt.
Dit doen we nu in goed overleg met de ANV’s.
Het bestuur van het Collectief heeft besloten zich verder te willen ontwikkelen op deze
gebieden en hiervoor in overleg te gaan met de ANV’s voor een goede bestuurlijke en
uitvoeringsafstemming. Daarvoor heeft zij een aantal vragen aan de ANV’s gesteld, waar
ze reactie op heeft gevraagd
- welke rol verwachten de ANV’s van het Collectief (ook op bovenstaande punten)
- welke taken wil het ANV voor zichzelf houden
- welke behoefte is er aan ondersteuning
- hoe komen we tot een goede afstemming/samenwerking.
Het collectief zal op basis van de reacties haar richting verder gaan bepalen.
Het Collectief vindt de contacten van de ANV’s met de lokale organisaties, incl. de
gemeenten belangrijk, evenals het contact met de leden.
De voorzitter geeft aan dat dit in het bestuur is besproken en een reactie is opgesteld. De
voorzitter geeft aan dat de 6 ANV’s in het rivierengebied zich van elkaar onderscheiden
door het gebied, uitvoering van werkzaamheden, contacten met lokale partijen en inzet van
vrijwilligers. Verder is aangegeven dat een tijdspad (2 jaar) belangrijk gevonden wordt om
de organisatie van ANV en Collectief verder in te vullen.
De aanwezige leden geven aan kritisch te kijken naar de ontwikkeling van het GLB en de
benodigde capaciteit/omvang werkorganisatie daarvoor. Verder hecht zij grote waarde aan
een goede lokale verankering en betrokkenheid/lokale uitvoering van het werk/projecten
van het Collectief.
De voorzitter geeft aan dat de leden geïnformeerd zullen worden over de voortgang van de
discussie ANV en Collectief.
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c. Weidevogels: Hans Swart geeft een toelichting op het weidevogelbeheer, zowel in de
aangewezen gebieden als daarbuiten. Het verschil is dat in de begrensde gebieden de
dichtheid aan weidevogels groter is. Hij geeft een toelichting op de verschillende
vogelsoorten en de resultaten.
6. Rondvraag
Op de vraag of het project Natuurinclusief Betuws Boeren alleen gelden beschikbaar stelt
voor proces wordt bevestigend geantwoord. De voorloper van dit project heeft juist gelden
beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van plantmateriaal. Met de provincie wordt door CR
gesprek aangegaan voor aanvullende middelen voor investeringen.
7. Pauze
8. Plant je eigen toekomst!
Herman Janssen van de Nootsaek Adviesgroep geeft een boeiend betoog over de mogelijkheden van de walnotenteelt in Nederland. In Nederland wordt momenteel op 70 ha noten
geteeld. Per ha worden ca 100 bomen geplant, en wordt een opbrengst gerealiseerd van ca
3000 kg walnoten. Om in de behoefte van Nederland te voorzien is ca 1500 ha nodig. De
eiwit opbrengst/ha haalt het niveau dat met melkvee mogelijk is. In de eerste (5) jaren is
combinatie van grasland en teelt van walnoten goed mogelijk op hetzelfde perceel.
Voor de route van bestaand bedrijf naar een bedrijf met notenteelt is een brochure verschenen.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen voor een drankje.
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