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Helaas hebben er in 2020 geen groepsbijeenkomsten, velddagen en workshops kunnen plaats vinden i.v.m. de Co-
vid-19 restricties. De natuur, maar ook onze coöperatie, zit echter niet stil en in het veld is er dus veel gebeurd.  
 
Het ontwikkelen van struwelen en het robuuster maken van de elementen zoals de heggen, blijkt lokaal al een posi-
tief effect te hebben op bijvoorbeeld de doelsoort Grauwe klauwier. Ook dit jaar is deze soort tijdens het broedsei-
zoen weer op meer plaatsen gesignaleerd in het ANLb beheer, verspreid over Zuid-Limburg.  
 
Kikkersvisjes van de Vroedmeesterpad zijn aangetroffen in poelen waar de soort nog niet bekend was, vlakbij be-
staande vindplaatsen. Het versterken van de bestaande populaties heeft dus effect. Verder zijn bij verschillende 
deelnemers ook maatregelen getroffen om voortplantingsplekken te creëren voor de Geelbuikvuurpad. Dit is ge-
beurd in samenwerking met het IKL en Bureau Natuurbalans.   
 
Enkele deelnemers hebben ook hun ANLb beheer versterkt door het nemen van extra maatregelen op hun percelen 
door de aanleg van robuuste hagen en herstel van graften. Dit gaat ongetwijfeld een flinke impuls geven aan het 
ANLb. Dit is in samenwerking met de Bosgroep Zuid en ARK uitgevoerd.   
 
In het kader van het project Hommellandschap Geuldal hebben deelnemers extra mengsels ingezaaid waar wilde 
bijen en hommels van kunnen profiteren. Het project wordt gecoördineerd door Wageningen Universiteit & Re-
search en is een initiatief binnen de Nationale Bijenstrategie..  
 
In de toekomst willen we meer van deze samenwerkingen oppakken. Bij de deelnemer begeleiding in 2021 zal dit 
een belangrijk aspect worden. Kijkend in het veld blijkt echter ook dat er nog enkele grote uitdagingen liggen.  
Lokaal wordt het ontwikkelen van robuustere knip- en scheerheggen al goed opgepakt. Maar op andere plekken 
blijft dit nog te veel achter. Zie de nieuwsbrief van Natuurrijk Limburg hoe je ervoor kunt zorgen dat de heggen ook 
daadwerkelijk een grotere rol gaan spelen voor bevordering van biodiversiteit: https://bit.ly/2WgVWiv 
Hetzelfde geldt ook voor het toepassen van goed hakhoutbeheer op graften. Zie hiervoor ook de onderstaande link: 
https://bit.ly/3mtFpCF 
 
Voor adviezen en vragen kunt u altijd contact opnemen met uw veldmedewerker. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/bijen-vlinders-en-bestuivers-behouden-en-bevorderen
https://bit.ly/2WgVWiv
https://bit.ly/3mtFpCF

