
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief Januari 2023

 
 

 

Hierbij de nieuwsbrief van januari. In de komende maanden kunt u deelnemen aan enkele 

interessante cursussen en we kijken terug samen met Collectief Rivierenland naar de 

resultaten van 2022. Ook is er nieuws van het ANLb. Hiervoor kunt u zich nog altijd 

aanmelden. Tot slot bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan een Ledenappgroep 

via  Whatsapp om altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws rondom de ANV. 

 

Inhoud 

 

Belangrijke data 

- 2 februari – Cursus patrijzen tellen 

- 2 maart – Cursus weidevogelbeheer 

- 15 maart – Algemene Ledenvergadering 

 

Boeren gezocht voor het ANLb 

Voor de komende beheerperiode (2023 - 2028) zijn er nog mogelijkheden voor beheer op 

zowel binnen als buitendijkse landbouwgronden.  

Bent u nog geen deelnemer aan het ANLb, maar heeft u wel interesse dit te worden? Neem 

dan contact op met onze gebiedscoördinator Corine Weiman 

(Corine.weiman@anvlingestreek.nl) voor meer informatie over alle mogelijkheden.  

 

 

Save the date: 15 maart is de volgende ALV 

De datum voor de volgende ALV is bekend. Deze zal op 15 maart plaatsvinden. Een officiële 

uitnodiging met daarin alle relevante informatie volgt nog, maar hou deze datum alvast vrij in 

uw agenda. 
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Uitnodiging ledenapp 

Wilt u vaker van dit soort nieuwsberichtjes ontvangen en altijd op de hoogte zijn van het werk 

wat ANV Lingestreek doet? Meld u dan voor onze ledenapp via onderstaande link.  

Let op: Zodra u op deze link klikt wordt u toegevoegd aan deze whatsapp-groepsapp en gaat u 

dus akkoord met het delen van uw naam en telefoonnummer met de andere leden van deze 

groepsapp. 

https://chat.whatsapp.com/KA59wLjwpwx73n83vq5RXq 

 

Uitnodigingen voor cursussen 

Cursus patrijzen tellen 

Collectief Rivierenland zorgt samen met agrariërs voor broedgelegenheid, dekking en voedsel 

voor de patrijs. Wil jij ons helpen?  

Meld je aan via onderstaande link voor de online cursus voor vrijwilligers op 2 februari om te 

leren patrijzen te tellen. 

https://collectiefrivierenland.nl/agenda/cursus-patrijzen-

tellen/?fbclid=IwAR3B_mygpRjSRemdyYl48hk5sb6v2ROR8m2Q_a1dZXQXsOggyx3t9TO

vHNQ 

 

Cursus weidevogelbeheer 

Heb je belangstelling voor weidevogels? Vind je het belangrijk dat weidevogels op 

boerenland beschermd worden? En ben je graag buiten actief?  

Volg dan op 2 maart deze cursus weidevogelbescherming en word een actieve 

weidevogelvrijwilliger in Rivierenland! Meld je aan via onderstaande link. 

https://collectiefrivierenland.nl/agenda/cursus-

weidevogelbescherming/?fbclid=IwAR0ltvc7X5f-jxw9wdDGGPwt-

tNiOGvAn6nRbgnD09pjLEGCUxVr7QXRltw 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Goed om te weten als deelnemer aan het ANLb: Bufferstroken en ANLb 

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verplicht om 

bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Vanaf 1 maart 2023 zijn bufferstroken 

verplicht in de mestwetgeving, het 7e actieprogramma.  

Een bufferstrook is een strook grond waarop u geen mest, chemische 

gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Hiermee beschermt u de 

waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Een bufferstrook ligt langs een waterloop. De 

waterloop ligt langs landbouwgrond. 

Doet u mee met het GLB en het ANLb? Dan mag u sommige beheerpakketten en activiteiten 

niet doen op een bufferstrook. 

Deze beheerpakketten mag u niet uitvoeren op bufferstroken: 

• Ruige mest (7a) 

• Bodemverbetering (39 b en c) 

• Beperking chemische onkruidbestrijding op grasland en bouwland (55a en b) 

Deze activiteiten mogen niet op een bufferstrook: 

• Bemesting met ruige stalmest (A06) 

• Gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de oppervlakte 

(A07) 

• Gewasresten (bijvoorbeeld maaisel en stro) zijn, al dan niet opgebracht, 

onderwerken binnen x weken na aanbrengen (A30) 

Doet u een van deze activiteiten op (een deel van) een bufferstrook? Dan krijgt u geen 

vergoeding voor de activiteit op het deel van de bufferstrook. Wel voor de activiteit op het 

deel van het bouwland. 

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bufferstroken#waar-begint-de-bufferstrook%3F 

 

Nieuw: elke donderdag BoerenNatuur Kennisuur  

Donderdag 16 februari start het online BoerenNatuur Kennisuur! Elke donderdag van 15:00 – 

16:00 nodigen we een spreker uit die een uur vertelt over zijn of haar onderwerp. Je kan 

vrijblijvend en gratis meekijken en meepraten. Niet alle BoerenNatuur Kennisuren zijn 

openbaar, maar zodra dat wel is staan ze op onze website. Zet ook alvast 2 en 9 maart in de 

agenda. Via onderstaande link kan je je aanmelden. 

https://www.boerennatuur.nl/actueel/nieuw-elke-donderdag-boerennatuur-kennisuur/ 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Jaarbericht 2022 Collectief Rivierenland 

De eerste maand van het nieuwe jaar is al voorbij. We kijken vooruit naar een jaar vol met 

kansen voor agrarisch natuurbeheer. Maar wij kijken ook terug op een mooi 2022 door middel 

van het jaarbericht. In het jaarbericht is terug te lezen wat het Collectief in samenwerking met  

deelnemers, ANV's, vrijwilligers en overige partners het afgelopen jaar allemaal hebben 

gerealiseerd.  Het jaarbericht kunt u op de website van Collectief Rivierenland bekijken. 

https://mcusercontent.com/57f1fc69f27e889b7445b95e4/files/8c3e14b5-78df-b11a-462b-

24e4083d6010/CR_jaarbericht_2022_LR.pdf 

 

 

Beheerevaluaties weidevogels en patrijzen 2022 

Resultaten weidevogels 

Het weidevogelseizoen 2022 is afgelopen en dat van 2023 komt steeds dichterbij. In 2022 

hebben agrariërs, weidevogelbeschermers en ANV’s weer keihard gewerkt om de 

weidevogels te ondersteunen. Iedereen bedankt voor de inzet afgelopen jaar! De resultaten 

hiervan kunt u op de website van Collectief Rivierenland bekijken. 

https://collectiefrivierenland.nl/weidevogels-2022/ 

 

Resultaten Patrijzen 

Binnen het werkgebied van Collectief Rivierenland worden door agrariërs akkerranden, 

bloemblokken, wintervoedselakkers en keverbank beheerd. In de gebieden waar patrijzen 

voorkomen worden deze door vrijwilligers gemonitord. Ook afgelopen jaar zijn deze 

gebieden wederom geteld. Ook iedereen die hier aan bijgedragen heeft, bedankt voor de inzet! 

De resultaten hiervan kunt u op de website van Collectief Rivierenland bekijken. 

https://collectiefrivierenland.nl/patrijzen-2022/ 

 


