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Beste leden van de coöp. Natuurrijk Limburg Zuid 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de coöperatie 

Natuurrijk Limburg Zuid. Doordat we ook in november geen 

ALV konden organiseren vanwege de geldende restricties 

inzake de COVID-19 hebben we als bestuur besloten jullie 

middels een nieuwsbrief kort over de verschillende lopende 

en geplande activiteiten/projecten te informeren. Voor 

meer uitgebreide info zie www.natuurrijklimburgzuid.nl. 

 
Bestuur 
Of en indien zo ja onder welke voorwaarden en op welke 
locatie er in het voorjaar 2021 een ALV kan plaats vinden zal 
het bestuur in de komende maanden nader onderzoeken en 
U hierover nader berichten.  
 
Financiën 
De kascontrole m.b.t. jaarcijfers 2019 heeft plaats-
gevonden en de Cie adviseert positief richting de leden ter 
vaststelling van de jaarcijfers 2019. Het bestuur stelt voor 
om op basis van de goedgekeurde begroting 2020 voorlopig 
ook in het nieuwe jaar 2021 te werken onder voorbehoud 
van definitieve goedkeuring op de eerstvolgende ALV.  
 
Uit het veld  
De groepsbijeenkomsten en workshops hebben helaas niet 
plaats gevonden i.v.m. Covid-19 restricties. In het veld is 
echter veel gebeurd. Talrijke positieve ontwikkelingen heb-
ben het afgelopen jaar plaats gevonden door goed ANLb 
beheer in Zuid-Limburg. Wilt u meer weten over o.a. de 
uitbreiding van doelsoorten zoals de Grauwe klauwier, de 
Geelbuikvuurpad en de Vroedmeesterpad, de aanleg van 
graften en het Hommellandschap Geuldal? Lees dan eens in 
alle rust het uitvoerige verslag van Pieter Puts en Harm 
Kossen door, te vinden op: https://bit.ly/2KEVSXp. 

 
 

 
 

NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER MET PASSIE 

 

 
 
 
 
 
Project faciliteren van landschapsbeheer  
Als gevolg van de Covid 19 restricties is er even pas op de 
plaats gemaakt met de uitvoering van dit project. Achter de 
schermen is er echter gewerkt aan de noodzakelijke 
voorbereidingen voor het organiseren van bijeenkomsten 
voor onze leden. We kunnen dan ook direct aan de slag 
zodra het weer mogelijk wordt om deze te organiseren. 
Aanvullende informatie vindt u op: https://bit.ly/3h72Tfq. 
 

 
 
Project Stichting Limburg bloeit op 
Op 3 september 2020 heeft er het mediamoment van de 

Stichting Limburg Bloeit Op plaatsgevonden in St. Geer-

truid. Een 40-tal organisaties die werkzaam zijn in het 

landelijke gebied waren hierbij aanwezig. Een groot succes 

voor een nieuwe en nog kleine organisatie die zich inzet 

voor het aanleggen en beheren van aanvullende flora- en 

faunastroken. De Stichting is op zoek naar nieuwe partners 

(burgers, bedrijven, overheden) die zich willen aansluiten 

om met financiële middelen en hun netwerk het initiatief 

verder te laten groeien. Wilt u partner of donateur worden, 

meer weten over de Stichting of heeft u vragen, graag 

verwijzen wij u naar de website https://limburgbloeitop.nl. 

 

Project toekomst en of aanvulling beheer 

In de zomer is er een korte enquête onder de leden 

gehouden naar hun wensen m.b.t. toekomstige aanvul-

lingen, uitbreidingen en aanpassingen van hun lopende 

basis ANLb-contract. Bijna 40 % van alle leden heeft zich de 

tijd en moeite genomen om de enquête in te vullen. Graag 

willen we deze leden hiervoor hartelijk bedanken. Het 

bestuur is zeer positief verrast van de uitslag en gaat graag 

samen met de Stichting Limburg Bloeit Op voor u aan de 

slag om u zoveel mogelijk aanvullend beheer te kunnen 

aanbieden. De resultaten van de enquête en een 

uitgebreide toelichting hierop vindt u op: 

https://bit.ly/2KIn6wh. 

 

Namens het bestuur wens ik u allen fijne kerstdagen en 

gelukkig nieuwjaar en vooral een goede gezondheid toe! 

Johannes d’Ansembourg, Voorzitter   
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