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Geachte heer, mevrouw, 
 
Onlangs heeft u interesse getoond in deelname aan de pilot Begrazingsbeheer van de coöperatie Natuurrijk 
Limburg Zuid U.A. door enerzijds aanwezig te zijn op de informatiebijeenkomst op 21 januari jl. of anderzijds 
heeft u per email aangegeven dat u graag op de hoogte wil blijven van het vervolg. 
 
Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 januari jl. zijn een tweetal presentaties gegeven welke u als één 
bijlage aantreft. Tevens treft u een kort verslag van de bijeenkomst aan in de bijlage. De presentatie en het 
verslag staan ook op: www.natuurrijklimburgzuid.nl. 
De bijeenkomst is afgesloten met de conclusie dat men voor nu voldoende informatie heeft om samenwerking 
op het gebied van begrazings- en/of hooilandbeheer tot stand te brengen. Om deze samenwerking te kunnen 
concretiseren is het verzoek vanuit de leden om zowel “het aanbod” als de “de vraag” op deelnemersniveau in 
kaart te brengen en vervolgens met toestemming van de betreffende deelnemer te delen binnen deze 
ledengroep. Daartoe treft u bijgaand een invulformulier aan met het verzoek om dit formulier zo volledig 
mogelijk in te vullen en daarbij aan te kruisen dat u toestemming geeft voor het delen van ingevulde gegevens 
met alleen andere deelnemers aan deze pilot. Het verzoek is om het ingevulde formulier uiterlijk 6 februari 
2020 te retourneren aan: secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl. 
 
Hoe verder? 
De volledig ingevulde en akkoord verklaarde formulieren worden verwerkt tot een groot overzicht en ter 
beschikking gesteld aan die leden die ook het invulformulier hebben ingevuld. Op deze wijze wordt in beeld 
gebracht waar welke hoeveelheid aan begrazings- en hooilandbeheer “vraag” is en waar welke hoeveelheid 
aan begrazings- en hooilandbeheer “aanbod” ligt. Vraag en aanbod kunnen elkaar op deze benaderen met als 
einddoel een samenwerking tot stand te brengen die bijdraagt aan een verbetering van de biodiversiteit in de 
regio Zuid--Limburg. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen dan kunt u via bovenstaande contactgegevens 
contact opnemen met Richard Smeets, projectleider van dit project.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid, 
 
 
Johannes d ‘Ansembourg, voorzitter

Aan leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. die interesse 
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