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DATUM ONDERWERP LOCATIE

N.v.t. Maatwerkadvies weidevogelbeheer heel rivierengebied

16 juni Praktijkcursus graslandbeheer Deest

24 juni Praktijkcursus graslandbeheer Zoelen

25 juni Praktijkcursus graslandbeheer Huissen

18 juni Praktijkcursus akkerbeheer Beesd

30 juni Praktijkcursus akkerbeheer Groesbeek

1 juli Praktijkcursus akkerbeheer Zevenaar

2 juli Praktijkcursus akkerbeheer Homoet

13 oktober Excursie bodemverbetering Persingen

18 oktober Excursie bodemverbetering Hedel

2 november Bijeenkomst meerwaarde kruidenrijk grasland 
en weidevogelbeheer

Echteld

9 november Bijeenkomst meerwaarde kruidenrijk grasland 
en weidevogelbeheer

Bruchem

16 november Bijeenkomst meerwaarde kruidenrijk grasland 
en weidevogelbeheer

Zoelen

23 november
Bijeenkomst meerwaarde kruidenrijk grasland 
en weidevogelbeheer Zevenaar

3 november Bijeenkomst meerwaarde kruidenrijk grasland Huissen

10 november Bijeenkomst meerwaarde kruidenrijk grasland Echteld

13 november Cursus hakhoutbeheer Zevenaar

26 november Cursus hakhoutbeheer Deil

26 november Snoeicursus hoogstamfruit Lienden

18 december Snoeicursus hoogstamfruit Nijmegen

21 januari Snoeicursus hoogstamfruit Zoelen

Uitgebreid aanbod

Collectief Rivierenland heeft ook voor 2021 een uitgebreid aanbod samengesteld aan cur-
sussen, workshops en excursies. Deze zijn met name gericht op onze deelnemers aan de re-
geling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, maar ook niet-leden zijn van harte welkom. 

In deze brochure kunt u het hele aanbod terugvinden, evenals uitleg over de wijze waar-
op u zich kunt aanmelden. Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus hanteren 
we dit jaar weer een maximum aantal van 15 deelnemers per bijeenkomst. 

Doordat ook dit jaar het maximum aantal deelnemers is verlaagd, hanteert Collectief 
Rivierenland een voorrangsbeleid wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. Dit 
varieert per bijeenkomst en is op de desbetreffende pagina vermeld. 



MAATWERKADVIES WEIDEVOGELBEHEER
Het collectief heeft de mogelijkheid om kostenloos een maatwerkadvies op te stellen 
voor een aantal agrariërs in weidevogelgebieden. Het doel van het advies is voor u in-
zichtelijk te maken welke combinatie van beheermaatregelen op uw percelen optimaal 
zijn voor de weidevogels, en welke financiële vergoeding daar voor u tegenover staat.

Het maatwerkadvies wordt opgesteld door Karen Hinkamp, een externe weidevogel-
adviseur, in samenwerking met uw lokale veldcoördinator van Collectief Rivierenland.

WAAROM IS DEELNAME INTERESSANT 
VOOR U?
Deelname is interessant als u verder wil met wei
devogelbeheer na afloop van uw huidige beheer
contract, of juist overweegt hiermee te starten. Na 
2021 lopen de huidige beheercontracten af. Col
lectief Rivierenland moet dan keuzes maken welke 
beheercontracten wel en niet verlengd worden. Dit 
doen we op basis van beschikbaar budget en de 
meerwaarde voor biodiversiteit. Het maatwerkad
vies biedt u handvatten om het beheer verder te 
verbeteren en uw kansen te vergroten ook na 2021 
een beheervergoeding te ontvangen.

VOORWAARDEN DEELNAME
We hebben in de periode t/m 2021 ruimte voor het 
opstellen van maximaal 75 maatwerkadviezen 
voor heel het Rivierengebied. Om in aanmerking 
te komen voor een advies, gelden drie voorwaar
den waaraan u moet voldoen:
•  U heeft percelen binnen de aangewezen weide

vogelgebieden;
•  U staat open voor aanpassing van uw beheer. 

U bent niet verplicht het maatwerkadvies op te 
volgen, maar wanneer u bij voorbaat niets wil ver
anderen, kunnen we dit advies beter aan iemand 
anders aanbieden;

•  U wil het weidevogelbeheer zelf graag voortzet
ten (of starten) na 2021.

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar info@collectiefrivierenland.nl met daarin: 
• Uw naam 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer
Na aanmelding neemt de veldcoördinator van het 
collectief contact met u op. Als u zich op basis 
van een eerdere mailing al heeft aangemeld bij 
het collectief, hoeft u dat niet nogmaals te doen.

KOSTEN
Deelname is gratis. Wel vragen we u tijd vrij te 
maken (circa 2 uur) voor het bespreken van het 
maatwerk advies bij u op het bedrijf. 

Deze maatwerkadviezen worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP3-subsidie.

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland



PRAKTIJKCURSUSSEN GRASLANDBEHEER
In deze cursus leert u welke beheermaatregelen invloed hebben op de kruidenrijkdom 
en fauna en hoe u kunt bepalen welke maatregelen relevant zijn voor uw eigen grasland-
percelen. In veel situaties kunnen aanpassingen in het beheer zorgen voor bloemrijke 
percelen, die daardoor veel aantrekkelijker zijn voor insecten en (weide)vogels. 

De cursus zal bestaan uit een informatieve presentatie met aansluitend een veldbezoek. 
Rob Geerts (vegetatiedeskundige bij Wageningen University & Research) en Henk van 
Ziel (ecoloog bij Collectief Rivierenland) verzorgen de cursus.

AANMELDEN 
Alle data betreffen dezelfde cursus, het heeft 
daarom geen meerwaarde om u aan te melden 
voor meerdere bijeenkomsten. Er is ruimte voor 
maximaal 15 deelnemers per cursus. Bij meer 
aanmeldingen dan plaatsen, krijgen agrariërs en 
deelnemers ANLb met graslandbeheer voorrang.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar info@collectiefrivierenland.nl met daarin:
• Uw naam 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer
• Indien u agrariër bent: KvK nummer * 
• Cursusdatum waarop u wil deelnemen 
 
Na opgave ontvangt u ongeveer een week voor 
aanvang nadere informatie via de mail (cursus
locatie, etc.). 
 

DATA EN LOCATIE
>  Woensdag 16 juni: Deest
>  Donderdag 24 juni: Zoelen
>  Vrijdag 25 juni: Huissen

Alle cursussen zijn van 12.30 uur tot uiterlijk 
17.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis. 

* We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër bent. Om aanspraak te mogen 
maken op de benodigde subsidie voor de cursus, moet Collectief Rivierenland laten 
zien dat er minimaal 10 agrariërs hebben deelgenomen.

Deze cursussen worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP3-subsidie.

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland



PRAKTIJKCURSUS AKKERBEHEER
Deze gratis cursus bestaat uit een dagdeel, waarin u leert over mengselkeuze, aanleg en 
beheer van kruidenrijke akkers en akkerranden. Omgaan met probleemsoorten komt ook 
aan bod, net als de meerwaarde van het beheer voor akkervogels zoals de patrijs. 

De cursus zal bestaan uit een informatieve presentatie met aansluitend een veldbezoek. 
Rob Geerts (vegetatiedeskundige bij Wageningen University & Research) en Henk van 
Ziel (ecoloog bij Collectief Rivierenland) verzorgen de cursus.

AANMELDEN 
Alle data betreffen dezelfde cursus, het heeft 
daarom geen meerwaarde om u aan te melden 
voor meerdere bijeenkomsten. Er is ruimte voor 
maximaal 15 deelnemers. Bij meer aanmeldin
gen dan plaatsen, krijgen agrariërs en deelne
mers ANLb met akkerbeheer voorrang.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: info@collectiefrivierenland.nl met daarin: 
• Uw naam 
• Woonplaats 
• Telefoonnnummer
• Indien u agrariër bent: KvK nummer * 
 
Na opgave ontvangt u ongeveer een week voor 
aanvang nadere informatie via de mail (cursus
locatie, etc.). 

DATA EN LOCATIE
>  Vrijdag 18 juni: Beesd
>  Woensdag 30 juni: Groesbeek
>  Donderdag 1 juli: Zevenaar
>  Vrijdag 2 juli: Homoet

De cursus is van 12.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis. 

Deze cursussen worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP3-subsidie.

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland

* We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër bent. Om aanspraak te mogen 
maken op de benodigde subsidie voor de cursus, moet Collectief Rivierenland laten 
zien dat er minimaal 10 agrariërs hebben deelgenomen.



EXCURSIE BODEMVERBETERING
Tijdens deze excursie zijn we welkom op het bedrijf van een agrariër die ervaring heeft 
met diverse vormen van bodembetering zoals bokashi en het benutten van gewasresten 
voor bodemverbetering. Zij delen hun ervaring met de mogelijkheden voor het verbete-
ren van het organische stofgehalte van de bodem, waarbij er volop gelegenheid is voor 
het stellen van vragen.

AANMELDEN 
Per excursie is ruimte voor maximaal 15 deelne
mers. 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: info@collectiefrivierenland.nl met daarin: 
• Uw naam 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer
• Indien u agrariër bent: KvK nummer * 
• Cursusdatum waarop u wil deelnemen 
 
Na opgave ontvangt u ongeveer een week voor 
aanvang nadere informatie via de mail (cursus
locatie, etc.). 

DATA EN LOCATIE
>  Woensdag 13 oktober: Persingen
>  Maandag 18 oktober: Hedel

De excursie is van 13.30 uur tot uiterlijk 16.30 
uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.

Bron foto: HOEduurzaam Bron foto: HOEduurzaam

Deze cursussen worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP3-subsidie.

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland

* We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër bent. Om aanspraak te mogen 
maken op de benodigde subsidie voor de cursus, moet Collectief Rivierenland laten 
zien dat er minimaal 10 agrariërs hebben deelgenomen.



KENNISBIJEENKOMST MEERWAARDE 
KRUIDENRIJK GRASLAND VOOR 
WEIDEVOGELBEHEER ÉN HET  
AGRARISCH BEDRIJF
Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt steeds actueler. Kruidenrijk 
grasland past uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering en is een cruciaal on-
derdeel voor succesvol weidevogelbeheer.

Maar wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland of weidevogelbeheer voor uw 
(melkvee)bedrijf? Hoe past kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering? Wat is de op-
brengst en kwaliteit van het ruwvoer en hoe gaat de koe er mee om? 

Collectief Rivierenland biedt een kennisbijeenkomst aan waarbij we onder meer deze 
vragen willen beantwoorden. Rob Geerts (vegetatiedeskundige bij Wageningen Universi-
ty & Research) verzorgt de bijeenkomst samen met weidevogeladviseur Karen Hinkamp.

AANMELDEN
Alle data betreffen dezelfde bijeenkomst, het 
heeft daarom geen meerwaarde om u aan te mel
den voor meerdere data. Er is ruimte voor maxi
maal 15 deelnemers per bijeenkomst. Bij meer 
aanmeldingen dan plaatsen, krijgen agrariërs 
voorrang.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: info@collectiefrivierenland.nl met daarin:
• Uw naam
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Datum waarop u wil deelnemen

Na opgave ontvangt u ongeveer een week voor 
aanvang nadere informatie via de mail (locatie, 
etc.).

DATA EN LOCATIE
> Dinsdag 2 november: Echteld
> Dinsdag 9 november: Bruchem
> Dinsdag 16 november: Zoelen
> Dinsdag 23 november: Zevenaar

Alle bijeenkomsten zijn van 13.00 uur tot uiterlijk 
16.30 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.

Deze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP3-subsidie.

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland

* We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër bent. Om aanspraak te mogen 
maken op de benodigde subsidie voor de cursus, moet Collectief Rivierenland laten 
zien dat er minimaal 10 agrariërs hebben deelgenomen.



KENNISBIJEENKOMST MEERWAARDE 
KRUIDENRIJK GRASLAND
Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt steeds actueler. Kruidenrijk 
grasland past uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering en staat momenteel 
flink in de belangstelling. Deels vanuit het streven om de biodiversiteit in het landelijk 
gebied te versterken, maar ook vanuit de eisen in duurzaamheidsprogramma’s van zui-
velbedrijven. 

Maar wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor uw (melkvee)bedrijf? Hoe past 
kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering? Wat is de opbrengst en kwaliteit van het ruw-
voer en hoe gaat de koe er mee om? 

Collectief Rivierenland biedt een kennisbijeenkomst aan waarbij we onder meer deze 
vragen willen beantwoorden. Rob Geerts (vegetatiedeskundige bij Wageningen Univer-
sity & Research) verzorgt de bijeenkomst met een focus op natuurlijk (extensief) krui-
denrijk grasland. Daarnaast is een collega agrariër aanwezig om te vertellen over zijn 
ervaringen met productieve kruidenmengsels. 

AANMELDEN
Beide data betreffen dezelfde bijeenkomst, het 
heeft daarom geen meerwaarde om u aan te mel
den voor beide data. Er is ruimte voor maximaal 
15 deelnemers per bijeenkomst. Bij meer aanmel
dingen dan plaatsen, krijgen agrariërs voorrang.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: info@collectiefrivierenland.nl met daarin:
• Uw naam
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Datum waarop u wil deelnemen

Na opgave ontvangt u ongeveer een week voor 
aanvang nadere informatie via de mail (locatie, 
etc.).

DATA EN LOCATIE
> Woensdag 3 november: Huissen
> Woensdag 10 november: Echteld

Alle bijeenkomsten zijn van 13.00 uur tot uiterlijk 
16.30 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.

Deze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP3-subsidie.

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland

* We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër bent. Om aanspraak te mogen 
maken op de benodigde subsidie voor de cursus, moet Collectief Rivierenland laten 
zien dat er minimaal 10 agrariërs hebben deelgenomen.



CURSUS HAKHOUTBEHEER
Op de cursus starten we in de ochtend met een uitleg over het ontstaan van het hakhout-
beheer en ontdekt u welke waarde hakhoutbeheer heeft voor de biodiversiteit. Welke 

soorten profiteren van deze vorm van beheer? Wat is de meerwaarde ten opzichte van 

bomenrijen of bos? Teveel zagen in een houtsingel of bosje is niet de bedoeling, te weinig 
zagen levert ook niet het gewenste resultaat. U leert hoe u hier een goede balans in kunt 
vinden en welke waardevolle soorten het best bespaard kunnen worden. 

In de middag gaan we een aantal locaties samen bekijken. Zo bezoeken we locaties waar 
onlangs gezaagd is, een locatie met achterstallig onderhoud en laten we enkele waardevol-
le soorten zien. We nemen ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over wat we zien. 

De cursus wordt verzorgd door Henk van Ziel (ecoloog bij Collectief Rivierenland). 
Daarnaast zal ook de veldcoördinator van Collectief Rivierenland aanwezig zijn. Voor de 
duidelijkheid: dit betreft géén zaagcursus.

AANMELDEN 
Per cursus is er ruimte voor maximaal 15 perso
nen. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen, krijgen 
deelnemers ANLb met hakhoutbeheer voorrang.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: info@collectiefrivierenland.nl met daarin: 
• Uw naam 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer
• Cursusdatum waarop u wil deelnemen

DATA EN LOCATIE
>  Zaterdag 13 november: Zevenaar
>  Vrijdag 26 november: Deil

De cursus is van 9.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.

Na opgave ontvangt u ongeveer een week voor aanvang nadere informatie via de mail (cursuslocatie, etc.). 



SNOEICURSUS HOOGSTAMFRUIT
In deze cursus leert u hoe u de bomen in uw boomgaard het best kunt beheren. Eerst een 
theoretische inleiding, en dan onder leiding van een deskundige zelf aan de slag. Aan-
plant en vormsnoei, onderhoudssnoei, gereedschappen, en biodiversiteit van de boom-
gaard: het komt allemaal aan de orde op de praktijkdag. Tijdens de terugkomochtend in 
de zomer van 2022 blikken we kort terug, bekijken we samen hoe de snoeiwerkzaamhe-
den in de boomgaard hebben uitgepakt en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgt de cursus. Daarnaast zal ook de 
veldcoör dinator van Collectief Rivierenland aanwezig zijn. 

AANMELDEN 
Als u zich opgeeft voor de praktijkdag, bent u ook 
meteen aangemeld voor de bijbehorende terugko
mochtend in 2022. Aanmelden is voor deze cursus 
alleen mogelijk als u via Collectief Rivierenland 
een beheercontract heeft voor een boomgaard. Er 
is ruimte voor maximaal 15 personen per cursus. 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: info@collectiefrivierenland.nl met daarin: 
• Uw naam 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer
• Cursusdatum waarop u wil deelnemen 
 
Na opgave ontvangt u ongeveer een week voor 
aanvang nadere informatie via de mail (cursus
locatie, etc.). 

DATA EN LOCATIE
> Vrijdag 26 november: Lienden
> Zaterdag 18 december: Nijmegen
> Vrijdag 21 januari: Zoelen

De praktijkdagen zijn van 9.30 - 16.00 uur. Infor
matie over de terugkomochtenden volgt tijdens 
de praktijkdagen.

KOSTEN
Deelname is gratis.
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