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• Inheemse granen/flora t.b.v. behoud akkerflora.

• Combinatie ecologie/landschap/recreatie/erosiebeperking

• Stimuleren natuurlijke plaagbestrijders en bestuivers.

• Draagvlak vergroten voor landbouw als beheerders van het 
landschap.

Verbindende akkerranden



• Groep van lokale initiatiefnemers.

• In samenhangend gebied samen werken aan combinaties 
tussen recreatie, landbouw, landschap, natuur, vermarkten
producten of diensten, educatie, etc.

• Combinatie stad-land wellicht erg interessant.

• Voorbeeld: Initiatief Biodiversiteitsplan Torenmolen Maastricht.

Gebiedsontwikkeling op maat



• Voorlichtingstraject naar agrariërs en particulieren in landelijke 
gebied.

• Tips en tricks om de biodiversiteit op je erf, je land en je 
huisperceel op een eenvoudige manier te stimuleren.

• Bewustwording van wat jezelf kunt betekenen voor natuurwaarden.

• Combineren met budget voor treffen van inrichtingsmaatregelen. 

Biodiversiteit op je bedrijf of 

in je achtertuin



• Behoud cultuurhistorische landschapselementen.

• Bijvoorbeeld hagen en boomgaarden rondom hoeves en 
dergelijke.

• Combinaties maken met landschap en recreatie.

• Mogelijkheden voor landschapsfonds?

Cultuurhistorisch landschap



• Bosrandenbeheer (ten behoeve van biodiversiteit door 
structuurrijke bosranden en landbouwkundige voordelen).

• Optimaliseren van productie op aangrenzende 
landbouwpercelen (minder schaduwwerking, leefgebied 
bestuivers en natuurlijke bestrijders verbeteren)

• Verhogen biodiversiteit en lokaal essentieel voor behoud van 
doelsoorten (o.a. hazelmuis).

• Voorkomen van overlast op aangrenzende percelen.

• Biomassa / brandstof oogsten uit bossen.

• Aansluiting/uitbreiding lopend IKL-project

Bosrandenbeheer 



• Ultieme Zuid-Limburgse landschapselement.

• Ontstaan door landbouwkundig gebruik.

• Cultuurhistorisch en landschappelijk zeer waardevol

• Veel achterstallig beheer.

• Belangrijkrijk voor fauna in landelijke gebied.

• Voorkomen van overlast op aangrenzende percelen.

• Hout oogsten uit graften.

Graften-project



• Bevorderen natuurlijke bestuivers en plaagbestrijders.

• Winst voor ecologie op het bedrijf. 

• Economische voordelen.

Bijenlandschap



• Lopende pilot van IKL en Zilverberg advies eventueel opschalen.

• Afzet van houtresten combineren en vermarkten.

• Samenwerking tussen particulieren, agrariërs, gemeenten en 
terreinbeheerders.

• Groene energie.

• Behoud kwaliteit landschap.

• Economische benutting van landschapselementen.

Bio-massa uit landschap



Meldt u dan bij veldmedewerker Pieter Puts!

Samen kunnen wij kijken naar mogelijkheden om de ideeën verder 
uit werken of om aan te sluiten bij lopende initiatieven.

Telefoon: 06-54946066

Email: puts@natuurrijklimburg.nl

Heeft u een idee of initiatief?


