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Geachte heer, mevrouw, 
 
Bij deze hebben we het genoegen u uit te nodigen voor de 8e Algemene Ledenvergadering van de  
Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A., welke zal plaatsvinden op 
 

WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019 om 20.00 UUR 
Locatie: Zalencentrum – café Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen. (Tel.: 045-4051241) 
 
Thema: het algemeen belang van natuuronderzoek 
De heer Ton Lenders, coördinator natuuronderzoek in Nationaal Park de Groote Peel, de Meinweg en de 

 Maasduinen neemt ons mee in zijn ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens diverse studies in deze 
 natuurgebieden. Een belangrijk onderdeel van natuuronderzoek is hoe je de studieresultaten kunt 
 implementeren in adequaat natuurbehoud waarmee de biodiversiteit wordt behouden of wordt versterkt. 

Specifiek voor de regio Zuid-Limburg zal de heer Harm Kossen, coördinator Natuurrijk Limburg, 
ingaan op de vraag: Hoe kunnen we de resultaten van natuuronderzoek vertalen in adequaat en duurzaam 
onderhoud en beheer van de bestaande natuur- en landschapselementen bij de deelnemers van Natuurrijk 
Limburg Zuid. 
De heer Pieter Puts, veldmedewerker, geeft vervolgens een inkijk op de resultaten van het agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer (ANLb) op deelnemer niveau en de bijdrage daarvan op de versterking van biodiversiteit. 
Meer informatie over de bijeenkomst staat in de agenda (zie bijlage). De in de agenda genoemde bijlagen zijn 
op onze website www.natuurrijklimburgzuid.nl te raadplegen. 
 
Aanmelden 
In verband met de organisatie verzoeken wij u zich aan te melden voor deze ALV op het e-mailadres 
secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl. Aanmelding is mogelijk t/m 8 november a.s. onder vermelding van uw 
lidnummer, naam, adres, woonplaats en aantal personen. 
 
De koffie en thee staan voor u klaar. Het bestuur hoopt u allen welkom te heten. 
Wij vragen u de email als presentieformulier mee te nemen naar de vergadering.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid, 
 
Johannes d ‘Ansembourg, voorzitter 

Aan: 
- de leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
- genodigden 
 
 
 

Coöperatie Natuurrijk Limburg  
Zuid U.A. 

Kapolder 14 
6321 PV  WIJLRE 

 
 

Tel.: 06 – 29 37 69 72  
 

Email: 
secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl 

Kenmerk: RS/NLZ 

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Bijlage(n): 1  

Datum: 30 oktober 2019  

http://www.natuurrijklimburgzuid.nl/
mailto:secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl


 

 

Agenda : 8e Algemene ledenvergadering Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
Datum :  Woensdag 13 november 2019 
Aanvang :  20.00 uur 
Plaats :  Zalencentrum – café Keulen te Klimmen 

 
1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter  
 
 
2. Mededelingen 
 
 
3. Verslag 7e algemene ledenvergadering d.d. 20 juni 2019 Ter vaststelling 
 De notulen vindt u op de website: www.natuurrijklimburgzuid.nl onder: 
 “Activiteiten” → “Algemene ledenvergaderingen” of via onderstaande link: 
 https://www.natuurrijklimburgzuid.nl/activiteiten/algemene-ledenvergaderingen/ 
 
 
4. Begroting 2020 Ter goedkeuring 
 De begroting wordt ter vergadering gepresenteerd en toegelicht. 
  
 
5. Project Bloeiende bermen en akkerranden Ter informatie 
 De heer Ruud Belleflamme geeft een toelichting op de stand van zaken. 
 
Pauze 
 
6. Thema: het algemeen belang van natuuronderzoek 
 Voor dit thema hebben we een drietal sprekers: 
 De heer Ton Lenders, coördinator natuuronderzoek in Nationaal Park de Groote Peel, de Meinweg en de 
 Maasduinen neemt ons mee in zijn ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens diverse studies in deze 
 natuurgebieden. Een belangrijk onderdeel van natuuronderzoek is hoe je de studieresultaten kunt 
 implementeren in adequaat natuurbehoud waarmee de biodiversiteit wordt behouden of zelfs wordt 
 versterkt. 

 De heer Harm Kossen, coördinator Natuurrijk Limburg, zal specifiek voor de regio Zuid-Limburg ingaan op 
 de vraag: Hoe kunnen we de resultaten van natuuronderzoek vertalen in adequaat en duurzaam onderhoud 
 en beheer van de bestaande natuur- en landschapselementen bij de deelnemers van Natuurrijk Limburg Zuid. 
 De heer Pieter Puts, veldmedewerker, geeft vervolgens een inkijk op de resultaten van het ANLb op 
 deelnemer niveau en de bijdrage daarvan op de versterking van biodiversiteit. 
  
 Tijdens de presentaties is ruimte voor specifieke vragen en na afloop is voldoende gelegenheid voor het 
 stellen van vragen en ruimte voor discussie. 
 
 

7.  Rondvraag 
 
 
8. Sluiting  
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