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Beste leden van Natuurrijk Limburg Zuid, 
 
De leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. dragen elke dag praktisch bij aan de 
instandhouding van een groot aantal  landschapselementen. Onderhoud van heggen, graften, half- 
en hoogstamboomgaarden, kruidenrijke akkers en weilanden, poelen en knotbomen zijn essentieel 
en tevens beeldbepalend voor onze waardevolle leefomgeving. De inzet hiertoe is een bewuste keuze 
van u en u versterkt hiermee bovendien de biodiversiteit. Om uiteenlopende redenen van leeftijd tot 
prioriteit ontstaat er bij de ANLb-deelnemers steeds meer behoefte aan ondersteuning bij de 
uitvoering van deze beheerswerkzaamheden. Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsberichten op 
onze site (www.natuurrijklimburgzuid.nl/nieuws/) zijn er hiertoe binnen het project “Faciliteren in de 
organisatie van het landschapsbeheer” al diverse acties in gang gezet. 
 
Om in te kunnen spelen op de behoefte om het landschap samen en op de juiste wijze te beheren en 
om eventueel werkzaamheden uit te besteden aan een gerenommeerde derde partij zetten we nu 
samen met jullie een volgende stap middels het organiseren van een pilot “samen het landschap 
beheren”. Samen het landschap beheren kan eenvoudig bestaan door met een deelnemer uit de 
buurt samen te werken in de uitvoering van het beheer tot het volledig uitbesteden aan een derde 
partij (een aannemer, loonwerker of gespecialiseerd bedrijf in het onderhoud van landschaps-
elementen). Na een jaar ervaring opdoen worden de resultaten geëvalueerd en de bevindingen van 
de deelnemers in kaart gebracht, waarna ook de overige deelnemers hier weer gebruik van kunnen 
maken, learning by doing.  
 
Deze uitnodiging is dan ook nadrukkelijk bedoelt voor die leden die nu concreet ervaring willen 
opdoen om het landschap samen en op de juiste wijze te beheren en/of met het uitbesteden van de 
uitvoering van het beheer aan een derde partij nu praktisch aan de slag willen. Hiertoe organiseren 
wij een eerste themabijeenkomst “samen het landschap beheren” en wel op woensdag 30 juni 2021 
om 19:45 uur in zaal Keulen te Klimmen. Gelet op de geldende Corona beperkingen kunnen wij niet 
alle deelnemers ontvangen en zullen er bij voldoende belangstelling meerdere bijeenkomsten 
plaatsvinden. Bovendien richten wij ons nu concreet op de drie meest gangbare pakketten waarvoor 
de meeste ondersteuning gewenst was.  
 

Aan leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
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Het betreft de ANLb pakketten: 

• Knip- en scheerheggen (pakket L22) 
• Half- en hoogstamboomgaarden (pakket L26) 
• Hakhoutbeheer (pakket L20) 

 
Dus beheerd u een van deze pakketten en wilt u concreet op korte termijn starten meld u dan aan.  
Dit kan via het beantwoorden van de e-mail aan secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl met opgave van 
de gevraagde gegevens. 
 
Doe dit zo snel mogelijk voor dinsdag 15 juni, u ontvangt vervolgens van ons een bericht met een 
bevestiging van deelname en de definitieve agenda. Of u ontvangt een bericht dat u in een vervolg-
bijeenkomst geplaatst bent vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen bij de eerste 
bijeenkomst. Gelet op de Corona regels kunnen we jammer genoeg geen toegang verlenen aan 
deelnemers die van ons geen bevestiging hebben ontvangen, wij rekenen op uw begrip hiervoor. 
 
Tijdens de themabijeenkomst staan vijf onderwerpen op de agenda: 

A. Project faciliteren in de organisatie van het landschapsbeheer 
B. Nieuwe instructiekaarten en ecologische aspecten (veldmedewerker Natuurrijk Limburg) 
C. Samenwerking met aanwezige leden 
D. Contractvorming en juridische aspecten (Arvalis) 
E. Uitbesteden in de praktijk (Luijten Groep) 

 
Wij hopen u hietoe in goede gezondheid te kunnen ontvangen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid, 
Johannes d’Ansembourg, voorzitter 
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