
Projecten en projectideeën

ALV 28 november 2018 



Aanleiding:

• Regelmatig steenuilen in hoogstamboomgaarden: BELANGRIJK BIOTOOP!

• Oude holle bomen vallen om => nestplaatsen verdwijnen

• Vaak aantreffen van oude en kapotte nestkasten  => vervangen

Project:

• Centrale inkoop/vervaardiging  van grote partij van nieuwe 
steenuilennestkasten

• Aanbieden tegen gereduceerd tarief aan leden 

Interesse?

Aanmelden bij puts@natuurrijklimburg.nl!

Steenuilennestkasten 

in boomgaarden



Aanleiding:
• Vragen van leden voor geschikte uitvoerende partijen  aannemers/uitvoerders 

voor uitvoeren beheer
• Bij geringe omvang van beheer toch kostendekkend werken
• Samen op lokaal niveau beheer uitvoeren of organiseren

Project:
• Onderzoeken welke leden belangstelling hebben voor  gezamenlijk beheer en 

deze met elkaar in contact brengen
• Indien voldoende belangstelling => In beeld brengen hoeveelheden en locaties
• Opstellen Programma van eisen voor uitvoerders en geschikte uitvoerende 

partijen laten inschrijven

Maar ook: vraag en aanbod bij elkaar brengen met betrekking 
tot hooien en begrazen van weilanden en boomgaarden!

Gezamenlijk organiseren van

beheer en onderhoud



Denk aan:



Belangstelling?

Aanmelden bij Dominic Neven

Email: puts@natuurrijklimburg.nl

Tel: 06- 25163350 Dominic  of 06-54946066 Pieter



Aanleiding:

• Interesse vanuit leden 

• Diverse gesprekken met de gemeente Eijsden-Margraten en Natuur en 
Milieufederatie Limburg

• Verschillende visies van partijen over beheer en functie van bermen en 
aangrenzende perceelsranden (biodiversteit, onkruidbeheersing, 
landschappelijke beleving, waterremmend, etc.)

Momenteel nog in een verkennende fase!

Nog geen concreet uitvoerbaar project, maar Natuurrijk Limburg Zuid is 
betrokken bij overleg

Bloeiende bermen /akkerrandenproject



Bestuur wordt hierbij ondersteund door:

Ruud Belleflamme



Biomassa voor de biomeiler



Een Biomeiler: wat is het

Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte onttrokken wordt. 
De warmte kan opgevangen worden en bijvoorbeeld gebruikt voor het 
bijverwarmen van een huis of stal. 
De opbouw is heel simpel, in de afgelopen jaren is bovendien veel ervaring 
opgedaan om de opbouw en afbraak makkelijker en sneller te maken. 
We organiseren een workshop i.s.m. stichting Biomeiler om de beschikbare 
kennis en ervaring te verspreiden.

http://biomeiler.nl/




Een Biomeiler: waarom?

Het snoeisel van veel heggen en hoogstambomen wordt in de buitenlucht 
verbrand. Veel energie verdampt in de lucht en fijnstof daalt neer in de 
omgeving. In een elementrijke omgeving bij een gemiddeld dorp is de 
fijnstof die vrijkomt door te verbranden te vergelijken met 80.000!! auto km 
per inwoner. 

De energie is beter te gebruiken als bijverwarming van bijvoorbeeld 
gebouwen of zwembaden. 

Door het composteren ontstaan er goede compost. De vraag naar dit 
product is aan het toenemen. Compost is goed voor de bodembiologie en 
draagt bij aan een verbeterde productie van de landbouwgrond



Een biomeiler: vimeo

https://vimeo.com/117902306



Een Biomeiler: oproep

Interesse in meer informatie of meedoen?

Wegwijs in de biomeiler: 14 december 13.00-16.00 u, café Keulen Klimmen

Een biomeiler bouwen: 11 en 12 januari, vanaf 10.00 uur 
Rooseveld Biomassa bv Valkenburgerweg 85 Voerendaal 

Wat zoeken we:
Heggensnoeisel: van minstens 10 kilometer haag (gratis op te halen of te brengen)
Geïnteresseerden in de aanleg van een biomeiler

Meer informatie: F. Blezer IKL 06 42 45 09 81



Project: 

Bakken voor de Geelbuik



Geelbuikvuurpad

• Plat padje

• Maximaal 4-5 cm lang

• Hartvormige pupil

• Bovenkant wrattig donkerbruin tot grijs met zwarte puntjes

• Geeloranje buik met zwarte vlekken



Geelbuikvuurpad



Hartvormige oogjes



Biotoop





In de zomer veel in water



Trosjes eieren



Verspreiding 2000 – 2017: 

een echte Zuid-Limburger!



Verspreiding 2000 - 2017



Leefgebieden:

versterken, uitbreiden en verbinden

1 Stokhem-Beertsenhoven 2 Teggert Sibbergrubbe

3 Bruisterbosch-de Wolfskop 4 Heerkuil-St. Geertruid

5 Noordal-Altembroek 6 Cottessen-Vijlen



Tijdelijke wateren belangrijk als 

voorplantingswater

Grubben en holle wegen

Brongraslanden en overstromingszones in 

beekdalen



Natuurlijk processen



Rijsporen en greppels



Groeves



Basisbiotoop



Maar ook: drinkbakken



Veedrinkbak



Of een variant hier op..



Project: Bakken voor de Geelbuik

• Samenwerking Natuurrijk Limburg Zuid, IKL, 

Natuurbalans

• Aanleg eenvoudige voorplantingswatertjes/bakken in 

clusters van 2-4 bakken

• Nabij bestaande leefgebieden/herintroductielocaties of als 

stapsteen ertussen

• Landbiotoop en onderlinge samenhang biotopen moet 

geschikt zijn 



Project: Bakken voor de Geelbuik

• Zonnige locaties in hoogstamboomgaarden, extensieve 

graslanden, overhoeken, natuurlijke tuinen, erf, etc. 

• Beheer: 

 droogzetten in de periode september – april. Daarna 

natuurlijk vol laten lopen of zelf vullen

 Vrijhouden van woekerde vegetatie

 Zorgen voor in- en uitstapmogelijkheden

• 50% bijdrage voor inrichting, 

overige 50% eigen arbeid, inzet vrijwilligers, etc.

Interesse => mail naar puts@natuurrijklimburg.nl 





Liefst in een helling.



Na 2 jaar



Putberg nabij Daelsweg



Resultaat.



Veedrinkbakken herstellen



Herstellen



Kunststofbak met afvoer



Pioniersfase



Afwisselend landschap



Structuur en oude schuurtjes



Tuin/erf



Interesse => mail naar puts@natuurrijklimburg.nl 



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?


