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Geachte leden, 
 
Middels deze notitie treft u een terugblik aan van hetgeen het afgelopen jaar is gebeurd in relatie tot 
de pilot als de follow-up van “Landschapsbeheer en uitbesteden”. Een initiatief van het 
uitvoeringscollectief Natuurrijk Limburg Zuid. Aller eerst treft u een korte terugblik en programma 
aan van de zeer geslaagde demo bijeenkomst op vrijdag 7 oktober 2022 te Cartils. Aan deze dag 
hebben een totaal van circa 80 ANLb deelnemers van Natuurrijk Limburg Zuid deelgenomen. In het 
tweede deel treft u een evaluatie aan met bijbehorende aanbevelingen.  
 
Deel 1 - Inleiding: 
 
Op vrijdag 7 oktober 2002 werd een dag georganiseerd op het landgoed Cartils van de familie 
Hupperichs te Wijlre. Deze dag bestond uit twee qua programma gelijke sessies, respectievelijk 
startend om 11:00 uur en om 15:00 uur met een duur van circa 3 uur en met 5 boeiende sprekers. 
Voor het programma zie schema. 
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Ontvangst 

Welkom bestuur Natuurrijk Limburg Zuid: Gaston Lemlijn 

Uitbesteden: Ruud Belleflamme Green Courage 

Evaluatie pilot met firma Luijten:  Remy Luijten Luijten Groep 

ANLb versus ECO-punten: Gido Lemmens Arvalis 

Duurzaam beheer van Heggen/Graften: Robert Ceelen Stichting Heg&Landschap 

Biomelier, energiebesparen en duurzame compostering van snoeiafval  

Irma Corten Zilverberg advies / WUR 

Naar buiten 

Demo hagenprofi: Niki Jasper Greenspot@co 

Aandachtspunten graften en hoogstambomen Anke Brouns NaLi 

 

Aan : Leden Natuurrijk Limburg Zuid 
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Tel.: 06 – 51 60 28 87  
 

Email: ruud@greencourage.eu 

Kenmerk: RBel/NL 

Betreft: Evaluatie project “Faciliteren in de organisatie van het landschapsbeheer” 

Bijlage(n): Presentaties sprekers (demo dag 7 oktober 2022)  

Datum: 19 december 2022 (versie 2.0)  

   



 

 
Met deze, voor de ANLb deelnemers georganiseerde follow-up op de themabijeenkomst “samen het 
landschap beheren” van 30 juni 2021 te Klimmen, ronden we het project ”Faciliteren in de 
organisatie van het landschapsbeheer” voor deze pilot fase af. 
Langs deze weg tref u een overzicht aan van hetgeen die dag gerealiseerd is met enkele 
evaluatiepunten voor toekomstig nieuwe projecten of desgewenst een verdere uitbouw van de pilot 
uitbesteden Toekomstig wordt bezien of mede gelet op de lopende pilot “uitbesteden” met de firma 
de Luijten Groep (het huidige GreenSpot&Co) wij jullie nog verder van extra service kunnen voorzien 
c.q. jullie nog verder kunnen ontzorgen in de adequate (uitbesteding van de) uitvoering van het 
landschapsbeheer.  
 
Alle voor onze leden relevante informatie over dit project, als de presentaties/powerpoints van de 
sprekers op 7 oktober j.l,  en de daaruit voortvloeiende acties  zijn door het gelijktijdig plaatsen van 
een nieuwbericht op de site van Natuurrijk Limburg Zuid verspreid. 
 
 
Deel 2 – Evaluatie en aanbevelingen: 
  

A. Verhoog aantal deelnemers aan pilot door intensievere communicatie en begeleiding, cq 
verbinden met andere marktpartijen:  

a. Sneller bedanken en vragen om feedback 
b. Powerpoints centraal, binnen een week, beschikbaar stellen op web-site ( NaLiZ site) 
c. Plaats onder andere alle actuele requirements/vlog/blog/Youtube en tips, per pakket, 

centraal op een servicepagina op de Natuurrijk Limburg site 
d. Inzet sociaal media over succesvolle bijeenkomst 
e. Pers uitnodigen voor mooie kiekjes en kort verhaal tbv pr naar leden maar vooral de 

inwoners van Limburg, als onderdeel van de biodiversiteitsversterkende activiteiten 

B. Stem vooraf doelstellingen af met Natuurrijk Limburg ( beroeps als bestuur) en trek meer 
samen op; 

C. Transparantie van vraag (naar ondersteuning bij de uitvoering) en aanbod (leveranceirs) mbt 
uitvoering van het beheer zal de kans op “matching / koppeling “ vergroten en tevens 
bijdragen aan een efficiënter beheer; 

D. Biomassa is een topic in het kader van circulaire economie en kringlooplandbouw, verken de 
Biomeiler nader (o.a. gestructureerd inzamelen, bokashi, biomeiler) als toegevoegde waarde 
voor de leden door aanvullende gebiedspilots te organiseren; 

E. Instructiekaarten, checklisten en stroomschema’s zijn aardig en noodzakelijk nemen echter 
eventuele aarzeling niet weg. Wel met bijeenkomsten als in Cartils waarin men laagdrempelig 
en niet “pucherig” kan “ervaren” hoe het uitbesteden echt kan werken; 

F. Blijf vooralsnog focussen op Knip- scheerheggen (Pakket L22) , Half en 
hoogstamboomgaarden (pakket L26) en Hakhoutbeheer (pakket L20); 

G. Vermeld duidelijk op de instructiekaart “Knip- en scheerheggen (Pakket L22) hoe het 
scheerafval verwerkt dient te worden (inmiddels ook in een nieuwsitem van Natuurrijk 
Limburg gepubliceerd);  

H. Marktconsultatie verder vertalen naar twee of drie firma’s (groene bedrijfsleven, uit de groep 
van 50 uitvoerende “groene aannemers”) die professioneel gaan participeren in de uitvoering 
van het beheer. Dus werven van meerdere groen-aannemers voor de pilot fase 3 (voor de 
duur van 1 jaar); 

 
 
 
 



 

I. Afstemming en testen van geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen  leden en 
aannemer met Natuurrijk Limburg. Middels shape-files uit SCAN en uiteindelijk via interfacing 
met BOOM (Beheermonitoring en Onderhoud Op Maat). Geografische (GIS) en locatie 
informatie als gegevens mbt de kwantiteiten van de Beheereenheden kan de efficiency en 
effectiviteit sterk verbeteren; 

J. Kijk naar nadere juridisch en inkoop kennis om het proces van “uitbesteden” te 
vereenvoudigen adhv bijvoorbeeld opgestelde standaard / model 
uitbestedingsovereenkomsten.  

K. Kijk nog eens naar de aanbevelingen nav het project van afgelopen jaar (zie rapportage aan 
Natuurrijk Limburg dhr. Harm Kossen d.d. 7 september 2021) 

L. Organiseer bij toekomstige projecten voldoende capaciteit op het vlak van communicatie, 
secretariaatsondersteuning en veldmedewerker vanuit Natuurrijk Limburg  

M. Organiseren een vervolg thema ledenbijeenkomst in 2023, “samen het landschap beheren”, 
er staan nog mensen op de wachtlijst, eventueel met een aanvullende scope.  

N. Onderzoek de mogelijkheden van de toekenning van een kwaliteitskeurmerk voor de 
uitvoering van het ANLb door de “groene aannemers”, bundel de ervaringen van de leden na 
een pilotperiode van één jaar 

O. Monitor gedurende een jaar (tm aug 2023) en evalueer de pilot “uitbesteden” met 
GreenSpot&Co. Maak nadere afspraken over evaluatiecriteria en verdere uitrol.  

P. Mogelijke uitrol van deliverables naar andere uitvoeringscollectieven dient nog onderzocht en 
ingevuld te worden 

 

 

Deel 3, Tot slot: 

 
Wij kunnen desgewenst onze leden verder faciliteren middels een follow-up van de opgestarte pilot 
“uitbesteden” in lijn met de twee succesvol gehouden themabijeenkomst hierover, op 7 oktober 
2022. Natuurrijk Limburg Zuid zal derhalve samen met Natuurrijk Limburg effort blijven stoppen in 
het verder faciliteren van onze leden.  
 
Graag vernemen wij jullie reactie en indien er nog andere inhoudelijke vragen zijn laat het Ruud 
Belleflamme (06 5160 2887) of mij dan weten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid, 
 
Gaston Lemlijn 


