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Notulen 8e Algemene Ledenvergadering van de 
Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
Gehouden op woensdag 13 november 2019 in café Keulen te 
Klimmen.  

Thema: Het algemeen belang van 
natuuronderzoek 

Aanwezig: 114 mensen aanwezig volgens de presentielijst. 

 

1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter, de heer Johannes d’Ansembourg 

Voorzitter Johannes d’Ansembourg heet allen welkom en vraagt de vergadering of nog iemand iets 
aan de agenda wil toevoegen. De agenda wordt iets gewijzigd, op voorstel van de voorzitter gaat de 
vergadering ermee akkoord dat punt 4 (Begroting 2020) verschoven wordt tot na de projecten.  
 
 
2. Mededelingen 

- De oprichting van het secretariaat, een noodzakelijk iets bij een bestand van ruim 900 leden, en de 
wijze waarop hiermee contact kan worden opgenomen werd onder de aandacht gebracht. 

- Kort werden de aanwezige leden voorgesteld aan de nieuwe directeur van Natuurrijk Limburg, de 
heer Eppo Timmer, die de vergadering ook bijwoonde. 

 

3. Verslag zevende algemene ledenvergadering 20 juni 2019 

De voorzitter stelt het verslag van 20 juni 2019 aan de orde, zowel inhoudelijk als tekstueel. Er zijn 
geen vragen en het verslag werd vastgesteld. De opsteller ervan, de heer Gaston Lemlijn werd 
bedankt, waarna de voorzitter een korte toelichting gaf op enkele functiewisselingen in het bestuur 
en dat de functie van secretaris in juni werd overgenomen door de heer Leon Hupperichs. 

 

5. Project faciliteren in landschapsbeheer 

Voorzitter Johannes d’Ansembourg gaf een toelichting op de gang van zaken rondom het project 
faciliteren in landschapsbeheer. Het project heeft enige tijd stilgelegen als gevolg van een wisseling 
van de projectleider. Nieuwe projectleider is de heer Richard Smeets, terwijl vanuit het bestuur de 
projectondersteuning door de heer Leon Hupperichs zal worden uitgevoerd. Met het deelproject 
begrazingsbeheer zal op korte termijn gestart worden en de geïnteresseerde leden zullen dan ook 
binnenkort d.m.v. een brief op de hoogte worden gesteld van de verdere uitvoering ervan. Nog niet 
geregistreerde geïnteresseerden kunnen zich melden bij de heer Leon Hupperichs. Vanuit de zaal 
waren er verder geen vragen. 
 
 
6. Project bloeiende bermen en akkerranden 
 
De heer Ruud Belleflamme gaf d.m.v. een inzichtelijke presentatie een verslag van de voortgang en 
het verloop van het project bloeiende bermen en akkerranden. De problemen rondom de uitvoering 
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van dit project via LEADER, zoals bureaucratische en ambtelijke obstakels, financiële toezeggingen 
die niet verzilverd worden en het onoverkomelijk probleem van een niet sluitende voorfinanciering, 
werden door Ruud Belleflamme uitvoerig uit de doeken gedaan. Het besluit van het bestuur om de 
uitvoering van het project via LEADER stop te zetten werd door de aanwezige leden dan ook zonder 
vragen goedgekeurd. Het project zal wel worden doorgezet, maar in een ander formaat. 
Dit nieuwe projectformaat, gebaseerd op het Duitse adoptieproject “Vielfaltaktivist”, werd door 
voorzitter Johannes d’Ansembourg uitvoerig uitgelegd aan de aanwezige leden.  
Dit leidde tot enige vragen en opmerkingen uit de zaal: 
 
- Kan dit project in aanmerking komen voor fondsen die beschikbaar komen voor de 
stikstofproblematiek? Waarschijnlijk niet, deze fondsen zullen vermoedelijk alleen maar voor de 
versterking van de Natura 2000 gebieden beschikbaar komen. 
 
- De gemeente Eijsden-Margraten heeft een subsidiepot voor particulier landschapsbeheer, kan dit 
potje ook voor dit project aangesproken worden? Nog niet bekend, misschien wel. 
 
- Bedrijven zul op de langere termijn iets terughoudender worden, er is dus een grotere rol 
weggelegd voor de provincie, de gemeenten en terrein beherende instanties. 
 
- Een deel van de toeristenbelasting zou naar dit project kunnen vloeien. 
 
- Op de vraag of en hoe er gestart gaat worden, antwoordde de voorzitter; we kijken naar wat we via 
fondsenwerving en donaties binnen krijgen en voeren hierna uit. Een gemeente die niets bijdraagt 
heeft ook geen inspraak. We starten gewoon en beginnen klein. 
 
- Hoe zit het met de voortzetting van de huidige ANLb en het landschapsfonds? Hierover is nog geen 
politiek besluit genomen. Dit nieuwe project moeten we voorlopig dan ook los zien van het ANLb 
beleid. Wij gaan voorlopig onze eigen weg voor onze leden en proberen burgers, bedrijven en 
bezoekers hierbij te betrekken. 
 
Het bestuur verzocht de aanwezige leden om goedkeuring om overgebleven financiële middelen uit 
de begroting 2019 te mogen overhevelen naar 2020 om ze hier te kunnen inzetten voor het nieuwe 
projectformaat. Dit werd goedgekeurd maar leidde tot enkele vragen: 
 
- Hoe groot is het over te hevelen bedrag? De vraag werd door penningmeester Louis Gerrickens 
beantwoord met € 8.000,- tot € 10.000,-. 
 
- Is dit bedrag genoeg? Naast de uit 2019 overgehevelde middelen komt er ook geld beschikbaar uit 
de begroting van 2020. Daarnaast zal ook getracht worden om extra middelen via projectdeelnemers 
(IVN, Elisabeth Strouven Fonds, gemeente Eijsden-Margraten) binnen te halen. 
 
- Waren er toezeggingen in het LEADER projectformaat? Ja, o.a. van het Waterschap, het Elisabeth 
Strouven Fonds en de gemeente Eijsden-Margraten. 
 
- Kunnen deze toezeggingen ook ingezet worden voor het nieuwe projectformaat? Hierover is nog 
niet onderhandeld. 
 
Door de voorzitter werd de aanwezige leden uitgelegd dat om tot een uitvoering van het nieuwe 
projectformaat te komen, de oprichting van een ANBI Stichting noodzakelijk is. De oprichting van de 
stichting werd dan ook door de leden goedgekeurd. 
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6. Begroting 2020 
Penningmeester Louis Gerrickens lichtte de begroting voor 2020 toe, die daarop werd goedgekeurd, 
maar wel tot enige vragen vanuit de zaal leidde; 
 
- Meer dan de helft overheadkosten? Klopt, de penningmeester en de voorzitter gaven daarop in een 
korte toelichting aan dat de eerste vier posten op de begroting (o.a. bestuurskosten) hetzelfde zijn 
als in vorige jaren. Alleen het secretariaat is nieuw, het opzetten en laten draaien ervan kost geld.  
Een professioneel secretariaat is bij een ledenbestand van ruim 900 leden onontbeerlijk, het oude 
systeem werkte niet.  
 
- Contributie, verrekenen via uitbetaling ANLb, spaart tijd en onkosten? In principe klopt dit, maar 
Natuurrijk Limburg Zuid en Natuurrijk Limburg zijn echter twee verschillende organisaties. 
 
- In 2019 werd er €47.000,- uitgetrokken voor projecten, is hier nog iets van over? 
Ja, ca. € 16.000,-. 
 
- Veel projecten, kan dat financieel wel en waarom moet er ook nog geld vanuit 2019 overgeheveld 
worden naar 2020 voor het secretariaat? Veel projecten betekend ook veel secretariaatswerk. 
 
- Kost het bestuur te veel geld? Het bestuur is teruggebracht van 8 naar 5 personen die echter 
dezelfde hoeveelheid werk blijven doen en hier heel veel onbetaalde uren aan besteden. 
 
Hierna volgde een korte pauze. 
 
7. Thema: Het algemeen belang van natuuronderzoek   
 
Voor dit thema kwamen een drietal sprekers aan het woord:   
- De heer Ton Lenders, coördinator natuuronderzoek in Nationaal Park de Groote Peel, de Meinweg 
en de Maasduinen nam 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. Tientallen prachtige dia’s van beheertypen, biotopen en indicatorsoorten maakten 
de lezing tot een kijkplezier. 
- De heer Harm Kossen, coördinator Natuurrijk Limburg, ging in zijn presentatie “Van rapport naar 
uitvoering” specifiek voor de regio Zuid-Limburg in 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. Aan de hand van drie 
voorbeeld soorten; grauwe klauwier, patrijs en wilde bij loodste hij ons door een interessante lezing. 
- De heer Pieter Puts, veldmedewerker, gaf met zijn presentatie “Mooie ontwikkelingen buiten” 
vervolgens een overzicht van mooie resultaten die hij afgelopen jaar tegengekomen is bij ANLb 
deelnemers uit Zuid-Limburg en de bijdrage daarvan op de versterking van biodiversiteit.    
Na verwerking van enkele vragen en opmerkingen werden Ton, Harm en Pieter bedankt en kregen zij 
een mand met streekproducten aangeboden. 
 
 
Introductie nieuwe directeur van Natuurrijk Limburg 
Na de thema-lezingen nam de heer Eppo Timmer even het kort het woord. De heer Timmer, 
oorspronkelijk afkomstig uit Drenthe, is sinds 1 oktober 2019 de nieuwe directeur van Natuurrijk 
Limburg. In een korte introductie stelde hij zich aan de leden en het bestuur van Natuurrijk Limburg 
Zuid voor. 

 



Pagina 4 van 4 
 

8. Rondvraag 

Hier werd, met een vraag vanuit de zaal, kort gebruik van gemaakt; 
- In hoeverre werkt ons uitvoeringscollectief samen met de overige landelijke collectieven en zijn we 
samen sterk genoeg om een vuist te kunnen maken tegen het ministerie? Harm Kossen, coördinator 
Natuurrijk Limburg, beantwoordde de vraag; de samenwerking is goed opgezet, alle collectieven 
werken samen in BoerenNatuur. 
  
 
9. Sluiting 

De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, bood hen nog een 
consumptie aan en sloot de vergadering. 


