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Beste leden van de coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid, 
   

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de coöperatie Natuurrijk 
Limburg Zuid. Doordat we in juni geen ALV konden organiseren 
vanwege de geldende restricties inzake de COVID-19 hebben 
we als bestuur besloten jullie middels een nieuwsbrief over de 
verschillende lopende en geplande activiteiten/projecten te 
informeren.  

 

Bestuur 
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden enkele malen 
vergaderd via het digitale communicatiekanaal. Een nieuwe 
ervaring voor alle bestuursleden, inhoudelijk zeker niet 
slechter dan een fysieke bijeenkomst op locatie. Of en zo ja 
onder welke voorwaarden en op welke locatie er in het najaar 
een ALV kan plaats vinden zal het bestuur in de komende 
maanden nader onderzoeken en hiervoor nader berichten. 

 

   Uit het veld door Pieter Puts en Harm Kossen 

Het afgelopen voorjaar is wat betreft de ANLb - deelnemer 
begeleiding anders gelopen dan gepland in verband met de 
COVID-19 maatregelen. Toch zijn de veldmedewerkers 
regelmatig buiten geweest om het ANLb-beheer te bekijken en 
om maatwerkafspraken met deelnemers te maken. Het is goed 
om te zien dat steeds meer deelnemers die een vorm van 
ANLb-graslandbeheer hebben stroken of plukken tijdens het 
maaien overlaten staan voor o.a. insecten en vogels. Zie 
hiervoor de laatste nieuwsbrief van Natuurrijk Limburg 
https://bit.ly/3k0J3n8  Deze beheermaatregelen kunnen 
natuurlijk ook van toepassing zijn op de grasmat in de 
hoogstamboomgaarden. Leuke waarnemingen komen ook 
binnen bij de veldmedewerkers. Zo zijn er nabij Noorbeek op 
een nieuwe plek in het ANLb-beheer Vroedmeesterpadden 
gesignaleerd, zijn er weer Vliegende herten en patrijzen actief 
bij Wijlre en jagen Grauwe klauwieren op insecten op 
kruidenrijke akkers in Pesaken.  Ook de zogenaamde pleeg-
akkers (ANLb-akkers waar zeldzame en bedreigde akker-
kruiden zijn ingezaaid) presteren weer goed volgens akkerflora 
specialist Peter Verbeek van Bureau Natuurbalans (zie foto).  

Mogelijk heeft u ook al gemerkt 

dat de NVWA regelmatig het 

ANLb -beheer controleert. Soms 

zijn hun opmerkingen niet in de 

lijn van het ontwikkelen van 

ecologische meerwaarde in het 

ANLb -beheer. Denk bijvoorbeeld 

aan het aanleggen van takkenhopen of het niet snoeien van 

delen van een heg. Verwijs bij dergelijke opmerkingen altijd 

naar maatwerkafspraken en neem contact op met uw 

veldmedewerker. 

 
Projecten / activiteiten 
Als bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid werken we graag 
samen met onze leden aan nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Ook dit jaar leidde dat weer tot het 
opstarten van een aantal projecten.  
 

Project faciliteren in de organisatie van landschapsbeheer 
Op 21 januari vond er een informatiebijeenkomst plaats voor 
leden die belangstelling hebben voor het samenwerken op 
het gebied van begrazings- en/of hooilandbeheer. De goed 
bezochte avond was het startpunt voor een samenwerkings-
groep van geïnteresseerde leden. Deelname is nog steeds 
mogelijk per email info@natuurrijklimburgzuid.nl  
Uit de behoeftepeiling in 2019 onder de leden is onder andere 
naar voren gekomen dat veel leden willen samenwerken op 
het gebied van landschapsbeheer, omdat men dit zelf niet 
meer kan of wil uitvoeren. Medio augustus 2020 start de 
uitvoering van het volgende deelproject. Er worden op basis 
van behoefte per beheergroep en per regio bijeenkomsten 
georganiseerd (indien weer mogelijk). Ook een selectie groen-
aannemers zal worden aangeboden (o.a. via de website), die 
hierin kan voorzien binnen de gestelde subsidievoorwaarden. 
Ook samenwerking tussen leden en met externen zal op gang 
wordt gebracht. Tijdens de ALV in het komende najaar zullen 
wij nader op de resultaten hiervan ingaan. 

Project Stichting Limburg bloeit op 
Op 30 december 2019 is op initiatief en mede met de toe-

gezegde financiële ondersteuning van Natuurrijk Limburg 

Zuid de Stichting Limburg Bloeit Op opgericht. Het bestuur en 

de projectmanager hebben de afgelopen maanden hard 

gewerkt aan het realiseren van het geformuleerde doel; het 

aanleggen van additionele flora- en faunastroken. Op 17 april 

werden de eerste 2.800 meter aan stoken (1,7 hectare) 

ingezaaid. Een speciale dank aan de deelnemende leden 

/agrariërs is zeker op zijn plaats. Wilt u meer weten over de 

Stichting Limburg Bloeit Op, onze resultaten, onze plannen, 

de verdere uitrol van het project of heeft u vragen, graag 

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

Project toekomst en of aanvulling beheer 

In augustus 2020 wordt er een korte enquête onder de leden 

gehouden om hen zo te laten meedenken over de toekomst 

van het ANLb. Door middel van deze inventaris-erende 

enquête kunnen de leden hun wensen m.b.t. toekomstige 

aanvullingen, uitbreidingen en aanpassingen van hun lopende 

basis ANLb-contract kenbaar maken. 
 

Lid ledenraad 

Het bestuur is op zoek naar een nieuw lid voor de ledenraad 

van de coöperatie Natuurrijk Limburg. Voor meer informatie 

zie www.natuurrijklimburgzuid.nl  
 

Namens het bestuur wens ik u allen een goede gezondheid en 

voor zover mogelijk een hele prettige vakantie toe! 
 

Johannes d’Ansembourg, Voorzitter   
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