
PROJECT 

FACILITEREN IN DE ORGANISATIE VAN LANDSCHAPSBEHEER 

Project “Faciliteren in de organisatie van landschapsbeheer” 
 
In januari 2020 is Natuurrijk Limburg Zuid gestart met het project “Faciliteren in de organisatie van landschapsbe-
heer”, een project dat mede mogelijk gemaakt wordt door Natuurrijk Limburg. Ter bevordering van de leefgebie-
den van doelsoorten en het versterken van de biodiversiteit wil het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid acties in 
gang zetten ter stimulering van een efficiënter en effectiever Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op 
bedrijfsniveau c.q. voor een particulier, in onze Zuid-Limburgse leefomgeving. Binnen het project zullen er moge-
lijkheden van samenwerking worden onderzocht en gefaciliteerd zodat leden die hier behoefte aan hebben een-
voudiger kunnen samenwerken met andere leden of externe partijen zoals o.a. loonwerkers, collectieven en groen-
beheerders. 
 
Uitgaande van de gedachte van het “Lerend beheren”, waarbij leden met dezelfde behoeften worden gefaciliteerd 
om samen het beheer uit te voeren, geheel of gedeeltelijk, worden vooralsnog twee deelprojecten opgestart.  
 
A. Begrazings- en hooilandbeheer 
Het eerste deelproject, met de focus op begrazings- en hooilandbeheer, werd op 21 januari 2020 opgestart met 
een goed bezochte ledenbijeenkomst en leidde tot een reeks concrete samenwerkingsverbanden tussen de leden. 
Een vervolgbijeenkomst staat gepland voor begin 2021, mits de Covid 19 restricties dit weer mogelijk maken. Ver-
der zal er in 2021 onderzocht worden hoe op basis van vraag en aanbod leden met elkaar verbonden kunnen wor-
den middels een (IT)-platform op de site van Natuurrijk Limburg Zuid. 

 



 

 
 
 
B. Onderhoud landschapselementen 
Als gevolg van Covid 19 restricties is er even pas op de plaats gemaakt met de start van het tweede deelproject. Bij 
dit tweede deelproject ligt de focus op het onderhoud van landschapselementen zoals o.a. het snoeien van heggen 
en struwelen alsook het onderhouden van (hoogstam)boomgaarden. Maar ook het onderhoud van poelen en het 
afvoeren van snoeiafval en strokenmaaisel, al dan niet als toekomstige biomassa, zal binnen dit deelproject samen 
met de leden verder uitgewerkt worden. 
Het bestuur gaat samen met de leden en professionele groenbeheerders niet alleen aan de slag met het uitwisse-
len van kennis en ervaring over landschapselementen en leefgebieden, maar samen gaan we ook werken aan een 
doelmatigere uitvoering van werkzaamheden. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht, waarbij er ook oog is 
voor die leden die in de tijd gezien steeds minder tijd aan de uitvoering kunnen of willen besteden. Mogelijkheden 
van samenwerking met buurtgenoten en/of vrijwilligers worden hierbij ook in kaart gebracht.  
Educatie, voorlichting en collectieve doelgerichte begeleiding gaat een belangrijk onderdeel van de uitvoering van 
dit project vertegenwoordigen. Hierbij zal ook de expertise van de werkorganisatie van Natuurrijk Limburg in Roer-
mond en onze veldmedewerkers een rol van betekenis gaan spelen. 
Een heel belangrijke rol binnen dit deelproject is weggelegd voor kennis-, netwerk- en ledenbijeenkomsten, zowel 
op basis van het type beheerpakket als op regio.   
 
Wij hopen dat de te organiseren bijeenkomsten hiertoe in het voorjaar van 2021 weer fysiek kunnen plaatsvinden 
en dat de successen van de leden tijdens deze ontmoetingen gedeeld kunnen worden. Achter de schermen is er al 
hard gewerkt aan de noodzakelijke voorbereidingen voor het organiseren van deze bijeenkomsten. We kunnen dan 
ook direct aan de slag zodra een versoepeling van de Covid 19 restricties het weer mogelijk wordt om deze te orga-
niseren. Zo niet dan zullen wij u op een andere adequate wijze hierbij betrekken en nader informeren. 
 
Indien u op voorhand vragen of suggesties heeft, aarzel dan niet en neem contact op met onze projectmanager 
Ruud Belleflamme via secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl 
 
 


