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Notulen 6e Algemene Ledenvergadering van de 

Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 

Gehouden op woensdag 28 november 2018 in café Keulen          

te Klimmen.  

Thema: Bijen en biodiversiteit  

Aanwezig: 160 personen aanwezig volgens de presentielijst. 

1. Opening en vaststellen agenda 

Vicevoorzitter Johannes d’Ansembourg heet iedereen welkom. Wegens een gezondheidsprobleem 

kan voorzitter Richard Smeets niet aanwezig zijn. Op voorstel van de vicevoorzitter gaat de 

vergadering ermee akkoord dat punt 4 (Begroting 2019) verschoven wordt tot na de lezing.  

2. Mededelingen 

 Er is een ‘Manifest Samenwerking Uitvoering Projecten in het Nationaal Landschap Zuid- 

Limburg’ ondertekend, onder andere door LLTB, VVV en Waterschap. 

 De leden worden aangemoedigd de discussieplatforms op de website te gebruiken voor 

onderlinge kennisuitwisseling 

 

3. Verslag 5e Algemene ledenvergadering 30 mei 2018 

De vicevoorzitter stelt het verslag van 30 mei 2018 aan de orde. Er zij geen opmerkingen. Het verslag 

wordt met dank aan de secretaris vastgesteld. 

5. Lezing David Kleijn 

De lezing over het ‘Initiatief hommellandschap Geuldal’ wordt mede namens Ivo Ramaekers en Harm 

Kossen gepresenteerd. Hommels worden hier tot de wilde bijen gerekend. 

Uitval van bestuivers als wilde bijen veroorzaken een groot probleem m.b.t. de vruchtzetting van 

fruit en zaadproductie voor groenten. Oorzaken zijn habitatvernietiging, ziekten en plagen, 

gewasbeschermingsmiddelen (bv. insecticiden) en gebrek aan voedsel en waardplanten. Het laatste 

probleem kan gecompenseerd worden door aanplant van bloemenstroken, bv. naast akkers. 

Het Geuldal is een goed projectgebied omdat het van nature al rijk is aan wilde bijen, dank zij de 

bestaande (kalkrijke) natuurreservaten. De Boshommel is als ‘gidssoort’ gekozen om het verhoopte 

succes van het project gedurende 4 à 5 jaar aan af te meten. De Boshommel geldt momenteel als 

‘uitgestorven’ maar komt incidenteel terug uit het buitenland. Het project beoogt bloemrijke 

verbindingen tussen de natuurgebieden te creëren, via wegbermen, waterbuffers, seizoens-

begraasde matig voedselrijke graslanden, akkerzomen en scheerheggen. Geïnteresseerde leden met 

percelen in het studiegebied worden opgeroepen daaraan mee te werken (aanmelden bij Harm 

Kossen). 

Na verwerking van enkele vragen en opmerkingen wordt David bedankt en krijgt hij een mand met 

streekproducten aangeboden. Hierna is er een korte pauze. 
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4. Begroting 2019  

Penningmeester Louis Gerrickens licht de begroting voor 2019 toe. Er zijn opstartbudgetten 

uitgetrokken voor een aantal projecten (zie onder punt 6). Er zijn geen vragen of opmerkingen; de 

begroting 2019 wordt goedgekeurd. 

6. Projecten – een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit 

Veldmedewerker Pieter Puts presenteert een vijftal projecten: 

1. Steenuilennestkasten in hoogstamboomgaarden 

Door het omvallen van oude bomen, kapotte kasten of kasten die niet ‘steenmarterproof’ zijn is 

plaatsing van deze nestkasten soms aan te bevelen. Op het terrein moeten oude bomen (>20 jaar) 

aanwezig zijn. Als geïnteresseerden zich melden bij Pieter Puts kunnen de nestkasten centraal 

worden gemaakt en voordelig worden ingekocht. 

2. Gezamenlijk organiseren van beheer en onderhoud 

Om diverse redenen kan beheer of onderhoud voor sommige leden lastig zijn. Zij kunnen zich melden 

bij Pieter Puts of Dominic Neven (06-54946066). Laatstgenoemde gaat dit project voor de leden van 

NaLi Zuid trekken. 

3. Bloeiende bermen en akkerranden 

Er lopen gesprekken met de Gemeente Eijsden-Margraten over een project met deze doelstelling. 

Ruud Belleflamme zal voor NaLi Zuid een studie doen naar de haalbaarheid van dit project. 

Geïnteresseerde leden kunnen zich melden bij Pieter Puts. 

4. Biomassa voor de ‘biomeiler’ 

De biomeiler kan gezien worden als een grote composthoop, opgebouwd met snoeiafval. Die 

produceert door broei warmte en uiteindelijk compost. Op 14 december as. is er in Klimmen een 

voorlichtingsavond over dit project. Leden die graag snoeiafval willen leveren (wordt gratis 

opgehaald!) kunnen zich melden bij Frans Blezer (06-42450981). 

5. Bakken voor de Geelbuikvuurpad 

De Geelbuik gebruikt poelen als verblijfswater maar heeft voor de voorplanting watertjes nodig die 

soms droogvallen. Dat kunnen karrensporen zijn maar ook speciale bakken waarvan er twee à vier in 

de buurt van een verblijfspoel kunnen worden ingegraven. Daar moet in voorjaar en zomer water in 

staan, maar in herfst en winter moeten ze droogstaan. Er zijn 60 bakken aangevraagd; 

belangstellenden daarvoor in het areaal van de Geelbuik kunnen zich melden bij Pieter Puts. 

6. Bosrandenproject 

De vicevoorzitter vermeldt een bosrandenproject dat geïnitieerd is door Staatsbosbeheer en IKL. Het 

gaat erom geleidelijke overgangen tussen grasland of akker en bos te creëren. Te zijner tijd zal er 

meer informatie over dit project volgen. 

Uit de zaal wordt opgemerkt dat er bij Vaals en Wolfhaag vergelijkbare projecten zijn uitgevoerd, in 

het laatste geval ter bevordering van de Hazelmuis.  

7. Rondvraag  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

De vicevoorzitter deelt nog mee dat er in het bestuur een vacature is voor de functie van secretaris. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de (vice-)voorzitter. 
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Hij verzoekt de leden die dat nog niet hebben gedaan hun e-mail adres aan het secretariaat door te 

geven en degenen die hun contributie over 2018 nog niet hebben betaald dat vóór het eind van het 

jaar te doen. 

8. Sluiting 

De vicevoorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng  en sluit de vergadering. 

 


