
Hoe draagt ANLb bij aan 
een natuurrijk Limburg



Agrarisch 
natuurbeheer

• Maatregelen op agrarische gronden ten gunste van natuur 

• Actieve deelname: meer ecologisch resultaat.

• Passie en kennis delen



Natuurrijk Limburg

• Collectief van 1500 gemotiveerde boeren en particulieren

• Verbinden van mensen met dezelfde gedachten: namelijk 
dat natuur en landbouw meer bereiken als ze hun krachten 
bundelen.

• Geen top-down benadering. Wij gaan uit van de kracht van 
de deelnemers.

• Een toenemende zelfsturende zwerm.



https://www.youtube.com/watch?v=Byf7mEYL
e1w&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Byf7mEYLe1w&t=1s


Collectief beheer: gerichte 
samenhang







Lerend beheren



Lerend beheren

Onze overtuiging is dat betrokken deelnemers de sleutel zijn 
tot ecologisch betere resultaten.

• Experiment

• Uitwisselen kennis en ervaringen

• Individuele begeleiding door veldmedewerker

• Beheermonitoring door NaLi

• Bijsturen indien nodig!





Forum over beheer

• Graslandbeheer

• Hoogstamboomgaard

• Poelen

• Heggen

• Akkerbeheer

Interesse? Meldt u dan bij de 
webmaster aan: 

webmaster@natuurrijklimburgzuid.nl



Resultaatgericht beheer 
per deelnemer



Beheer gericht op 
soorten

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2huTwO-FeqLd_M&tbnid=F8gvKvvf510lYM:&ved=0CAgQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Neunt%C3%B6ter&ei=a7quUrbTH8GTywOC_4KgCQ&psig=AFQjCNGi1q_lbPftNKTwPFLHHAuAMvJfCQ&ust=1387269099653503


Insteek op soorten 

Samenhang leefgebied

Kwaliteit leefgebied

Diversiteit aan soorten



Hoe

• Weten waarom ANLb

• Enthousiast voor welke soorten

• Wat heeft soort nodig

• Maatwerk op locatie

• Resultaten volgen

• Bijsturen waar nodig







Heggen en struweel

• Hoe breder hoe beter 

• Variatie in soorten

• Bloemrijke rand

• Struweelrand

• Aansluitend op

• Niet snoeien als vogels broeden

• Fasering beheer







Struweelranden

• Aanplanten of spontaan laten ontstaan

• Overmatige begrazing vermijden (zeker 
ontwikkeling)









Graften en holle wegen

• Dicht struweel met overstaanders

• Of: Grazig

• Beschermd tegen vee

• Beheer in najaar/winter 

• Beheer faseren in tijd en ruimte 

• Kleinschalige ingrepen 

• Noot- en besdragende stuiken handhaven 

• Strooisellaag zoveel mogelijk ongemoeid 
laten 







Hoogstamboomgaard

• Kennis mbt snoeien: aanmelden bij IKL

• Dode bomen laten staan (jonge nieuw 
erbij)

• Minder maaien, na de bloeiperiode (half 
juni en augustus/september). Maaisel 
afvoeren of (gedeeltelijk) op een hoop

• Extra’s (steenuilkast, steenhoop e.d.)







Poel

• Heel verschillend per doelsoort

• Algemeen: geen mest en 
bestrijdingsmiddelen in water, niet dicht 
laten groeien, schonen in  najaar, geen vis 
en eenden/ganzen

• Landbiotoop nabij (bosjes, struwelen enz)









Graslandbeheer

• Hoeveelheid maaien afhankelijk van 
ontwikkelingstadium

• Optimaal bemesten met ruige mest (= 
weinig of niet)

• Stroken laten staan (afhankelijk van 
tijdstip maaien)

• Ruimte voor struweel of solitaire struiken

• Zo min mogelijk bloten/slepen







Gras en akkerstroken

• Vergelijkbaar met perceelsgewijs beheer 
(minder/niet bemesten dan aanliggend 
akker/grasland)

• Inzaai met streekeigen flora

• Tijdstip maaien afstemmen mbt 
doelsoorten







Bedankt en tot ziens!


