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1. Inleiding 
 
Al meer dan drie decennia maakt IKL zich sterk voor landschap in de breedste zin van het woord. Of 
het nu gaat om herstel van cultuurhistorisch erfgoed, onderhoud van landschapselementen, acties ten 
behoeve van bedreigde soorten of grotere, gebied overstijgende projecten: altijd staat het belang van 
het landschap, in relatie tot de mens centraal. IKL wil landschap bewust laten leven en beleven door 
de landschapsdromen van mensen te laten uitkomen. 
Ook in 2016 hebben wij met vele partijen mogen samenwerken aan de kwaliteit en beleving van het 
landschap. Daarbij blijkt steeds meer dat landschap niet alleen een doel is, maar ook een middel om 
andere doelen te bereiken. Zo is al langer bekend dat een aantrekkelijk landschap de sleutel is tot een 
bloeiende toeristische sector. Maar landschap blijkt bijvoorbeeld ook een prima plek te zijn om 
integratie van vluchtelingen te stimuleren en dialoog met de lokale bevolking op gang te brengen. 
Afgelopen jaar hebben wij op vele plekken inwoners betrokken bij hun eigen omgeving door ze in 
participatieprocessen te vragen naar hun mening. Wat vinden mensen belangrijk in hun eigen gebied 
en nog belangrijker: wat willen zij daarbij zelf betekenen? 
Onze maatschappelijke aanbestedingsladder heeft in 2016 verder vorm gekregen. Daarbij hebben wij 
ook geleerd dat niet alle doelgroepen even gemakkelijk te bereiken of te motiveren zijn. Hier zullen wij 
in 2017 extra aandacht op vestigen. 
Alle veranderingen buiten en binnen het IKL hebben het nodige aanpassingsvermogen en energie van 
onze medewerkers gevraagd. Gelukkig mogen wij constateren dat de diverse inspanningen niet voor 
niets zijn geweest: vele mensen en partijen hebben wij mogen ondersteunen, nieuwe 
partnerschappen zijn gevormd en een groot aantal nieuwe projecten staan in de steigers. Financieel 
gezien hebben wij 2016 kunnen afsluiten met een positief resultaat, wat gezien de transitie van de 
afgelopen jaren op voorhand zeker geen vanzelfsprekendheid was. 
 
In hoofdstuk twee lichten wij toe hoe wij onze werkmethode ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!’ in 
2016 verder hebben verfijnd en welke aanbevelingen dit heeft opgeleverd richting 2017. In hoofdstuk 
drie geven wij een overzicht van onze projecten en nog belangrijker, onze vrijwilligers en activiteiten. 
Daarna gaan wij in hoofdstuk vier in op de diverse samenwerkingen met andere partijen.  
 
Cruciaal voor het bereiken en betrekken van mensen is een gerichte communicatie. Hoofdstuk vijf 
gaat hier nader op in. Uiteindelijk valt of staat ons succes, naast de vele vrijwilligers, met de inzet van 
onze medewerkers en de manier waarop wij werken. Dit komt in hoofdstuk zes aan bod. 
Onze activiteiten zullen moeten worden gefinancierd; hoofdstuk zeven beschrijft de subsidieregelingen 
en fondsen waar wij gebruik van hebben mogen maken. 
Bij een maatschappelijk gerichte organisatie als IKL hoort ook een transparante verantwoording van 
ons doen en laten. Daarom is hier een afzonderlijk hoofdstuk aan gewijd: hoofdstuk acht. 
Tenslotte bevat de bijlage een overzicht van gemeentelijke jaarprogramma’s met een weergave van 
de betreffende gemeentelijke financiële bijdragen. 
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Methode ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!:, totaalconcept landschap / leefomgeving – burgerkracht – maatschappelijke meerwaarde 

2. Alle Limburgers maken Limburg mee 
 
IKL wil het landschap bewust laten (be)leven. Daarbij maken wij de leefomgeving relevant voor 
mensen, ongeacht of dit stedelijk of landelijk gebied betreft. Dit doen wij door landschapsdromen te 
laten uitkomen (zie www.landschapsdromen.nl). Zodoende zorgen we voor een springlevend 
landschap, waarin diverse functies worden gecombineerd. Denk hierbij aan natuur, cultuurhistorie, 
economie en toerisme. Daarbij willen wij zo veel mogelijk mensen bij hun leefomgeving betrekken. 
Streven is alle Limburgers Limburg laten meemaken, zowel in letterlijke (fysieke) als in figuurlijke zin 
van het woord (beleving). De methode die wij toepassen heeft dan ook de naam ‘Alle Limburgers 
maken Limburg mee!’ (ALMLM). 
 
 

 
Binnen de  methode ALMLM roept IKL burgers en organisaties op om met hun eigen landschaps-
dromen te komen en hiervoor gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen; burgerparticipatie en 
maatschappelijke realisatie. We streven ernaar een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde 
te realiseren, bovenop de ecologische en landschappelijke waarde. Het landschap is hierbij niet alleen 
een doel, maar tevens een middel om betrokkenheid te realiseren van mensen bij hun leefomgeving. 
 
De methode ALMLM is opgebouwd uit drie verschillende fasen: 

1. Mobilisatie van burgerkracht; 
2. Participatieprocessen; 
3. De uitvoering van landschapsprojecten. 

 
Fase 1 gebeurt middels lokale werkdagen of workshops/cursussen etc. We willen mensen 
enthousiasmeren en mobiliseren om zelf initiatief te nemen in het landschap. Ze worden dan ook 
uitgedaagd om deel te nemen aan fase 2, welke bijvoorbeeld kan plaatsvinden in de vorm van een 
‘dromen’ workshop. Doel is om wensen of dromen om te zetten in concrete projecten. Vervolgens 
worden de projecten in fase 3 uitgevoerd. Dit doen wij via onze ‘maatschappelijke 
aanbestedingsladder’. 
 

  

http://www.landschapsdromen.nl/
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3. Vrijwilligers en projecten/processen 
 
Het betrekken van burgers bij de zorg voor natuur en landschap staat centraal bij alle activiteiten van 
IKL. Ook in 2016 vond hiervoor een scala van activiteiten plaats, gericht op uiteenlopende 
doelgroepen als scholen, bedrijven, lokale vrijwilligersgroepen, bewoners- en jongerenorganisaties en 
zorginstellingen.  
Doel is om de burgers te binden aan hun leefomgeving door het aanspreken van hun persoonlijke 
motieven. De motieven waarom de leefomgeving voor iemand relevant is, verschillen van persoon tot 
persoon. Ons aanbod is dan ook divers, gericht op verschillende doelgroepen.  

 
IKL ondersteunt groepen, verenigingen en organisaties die natuur- en landschapsbeheer uit willen 
voeren. Deze groepen kunnen bij IKL terecht voor advies, hulp bij de voorbereiding, begeleiding van 
dagen en mogelijk voor de uitleen van gereedschap. In 2016 namen in totaal 13.312 mensen deel aan 
onderhoudsactiviteiten in het landschap, er is dus sprake van een lichte groei. Die groei is vooral toe 
te schrijven aan de toename van activiteiten leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs. Het 
totale aantal georganiseerde werkdagen steeg naar >350. 
Het totale aantal door vrijwilligers in het landschap gewerkte uren vertoonde een stijging naar meer 
dan 81.560 uur. Niet alle uren van alle vrijwilligers worden geregistreerd. Het genoemde aantal is 
exclusief de tijdsbesteding van vrijwilligers die actief zijn met paddenoverzetacties, 
weidevogelbescherming en afhandeling van klachten over vleermuizen. De door vrijwilligers in 2016 
geleverde inzet voor het landschap in Limburg komt overeen met meer dan 6 mensjaren. 
Onderstaand een selectie van activiteiten die IKL afgelopen jaar heeft uitgevoerd.  
 
Adoptiescholen 
Werkdagen met basisscholen vormen een basis van onze activiteiten. We zijn van menig dat 
betrokkenheid bij het landschap onderdeel zou moeten uitmaken van basisvorming van kinderen. In 
2016 werden voor 169 basisscholen en 26 middelbare scholen een ochtend of middag georganiseerd 
om samen de handen uit de mouwen te steken in het landschap. In de periode van het voortgezet 
onderwijs is het voor jongeren heel belangrijk om ook buiten aan de slag te gaan, er zijn steeds meer 
opleidingen dit deze kans grijpen en met groepen leerlingen naar buiten gaan. Daarbij worden 
ouders/grootouders verzocht om deel te nemen, om de betrokkenheid en spin-off zo groot mogelijk te 
krijgen. Daarnaast worden reeds actieve vrijwilligers verzocht om mee te begeleiden. De klussen die 
met de scholen worden opgepakt dragen bij voorkeur bij aan een actueel project. 
 
Hakhoutbrigades 
Een andere manier om mensen bij het landschap te betrekken is het organiseren van een 
hakhoutdag. Weliswaar nemen mensen hier veelal niet aan deel vanuit ecologische motieven, ze 
verrichten evenwel nuttig werk in natuur en landschap. 
Doel van deze dag is voor de deelnemer het zelf omzagen van bomen en zodoende aan het einde 
van de dag met een volle aanhanger stookhout naar huis te kunnen terugkeren. Op deze manier 
wordt voor deze doelgroep (personen met een houtkachel) betrokkenheid gegenereerd en het 
landschap relevant gemaakt. In 2016 waren er 45 groepen actief in het landschap. 
 
Workshops 
IKL heeft in 21 gemeenten een participatieproces opgestart, per gemeente kon het proces verschillen. 
De opzet van de workshops is erop gericht buurtbewoners te betrekken bij het landschap en 
landschapsdromen op te halen en concreet om te zetten naar realistische uitvoerbare projecten, 
waarbij de betrokken bewoners zelf een rol hebben in de uitvoering.  
 
Nationale Natuurwerkdag  
Op de eerste zaterdag van november vond de Nationale Natuurwerkdag plaats. In Limburg 
organiseerde IKL samen met IVN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, 
Scouting Nederland en plaatselijke vrijwilligers op 33 locaties een activiteit, 2 minder dan vorig jaar.  
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Vrijwillige weidevogelbescherming  
In 2016 waren in Limburg 40 vrijwilligers actief met het beschermen van nesten van weidevogels. In 
samenwerking met boeren werden nesten opgespoord, gemarkeerd en tijdens het werk ontzien. 
 
Paddenoverzetacties 
Op veel locaties in Limburg zijn jaarlijks in het voorjaar vrijwilligers actief met het overzetten van 
padden, om te voorkomen dat deze door het verkeer worden doodgereden. IKL organiseert jaarlijks 
een startbijeenkomst voor deze mensen waar ervaringen worden uitgewisseld en een presentatie 
wordt gegeven met amfibieën als thema. Van de groepen die de vangsten registreren, worden de 
resultaten verzameld en deze worden in een verslag verwerkt dat aan de vrijwilligers wordt uitgereikt. 
Ook kunnen door IKL middelen (rasters en vangemmers) aan groepen beschikbaar worden gesteld. 
 
Boomfeestdag 
Op verzoek stond IKL diverse gemeenten bij met de organisatie en realisatie van de boomfeestdag. In 
dat verband verstrekte IKL adviezen, droeg zorg voor het aanleveren van geschikte plantlocaties en 
zorgde voor gereedschap en de begeleiding van de aanplant door leerlingen. 
 
Kenniscentrum natuur en landschap 
De IKL-organisatie heeft in de loop der jaren veel kennis vergaard, ontwikkeld en verspreid met 
betrekking tot natuur en landschap. Dit op basis van onze praktijkervaringen, contacten met 
samenwerkingspartners en via onze koepelorganisatie Landschapsbeheer Nederland / 
Landschappen.nl. Dit betreft onder meer kennis op het gebied van ecologie, cultuurhistorie, 
landschapsonderhoud, landschapsinrichting en –ontwerp en vermaatschappelijking van natuur en 
landschap. 
Mede op basis van vragen vanuit de maatschappij heeft Provincie Limburg onderkend dat IKL een 
aantal basistaken vervult op het gebied van natuur en landschap. Dit betreft onder andere het 
ontwikkelen en verspreiden van kennis, het leveren van advies en het vervullen van een 
vraagbaakfunctie voor particulieren, grondeigenaren, maatschappelijke organisaties en overheden. 
Activiteiten en taken in dit kader betreffen onder andere taken op het gebied van landschapsbeheer 
(b.v. kennis- en adviesfunctie met betrekking tot hoogstamboomgaarden), soortenbescherming en 
communicatie- / voorlichtingsfunctie met betrekking tot belang natuur en landschap naar een breed 
publiek (b.v. bouwen kennis- en communicatiestructuur, lezingen geven, deelname aan 
klankbordgroepen inzake ruimtelijke ontwikkelingen). In tegenstelling tot voorgenoemde, meer 
algemene adviesfunctie, worden specifieke adviesvragen, bijvoorbeeld de uitwerking van plannen van 
een individuele grondeigenaar, uitgevoerd op basis van betaalde opdrachten of in de vorm van 
projecten. 
 
Klachtenafhandeling vleermuizen en steenmarters 
IKL helpt gemeenten bij het afhandelen van klachten over vleermuizen en steenmarters. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten die betrekking hebben op beschermde dieren 
maar het ontbreekt hen vaak aan de mogelijkheden om dit te doen. Burgers die klachten over 
vleermuizen hebben of vleermuizen met problemen hebben gevonden kunnen contact opnemen met 
hun gemeente. Gemeentelijke meldpunten kunnen voor vleermuisklachten een door IKL ingesteld 
netwerk van lokale vrijwilligers inschakelen die de klacht bij de melder thuis afhandelen. Dit netwerk 
van vleermuiswerkers werd ook in 2016 door IKL gecoördineerd. Voor klachten die betrekking hebben 
op steenmarters geldt een vergelijkbare structuur. Alleen worden hier de meldingen afgehandeld door 
een professioneel bedrijf voor bestrijding van dierenoverlast. 
Hoewel de gemeente verantwoordelijk blijft voor de afhandeling van steenmarterklachten draagt IKL 
financieel en qua doorverwijzing bij aan de praktische afhandeling van klachten door het bedrijf BDL / 
Bestra.  
Met dit particulier bedrijf zijn afspraken gemaakt waarbij naast een eigen bijdrage van de melder, IKL 
een deel van de onkosten dekt. 
 
Hoogstamboomgaarden 
IKL zet zich in om het beheerwerk in hoogstamboomgaarden duurzaam te maken. Hierbij is de 
gedachte dat het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers en hoogstameigenaren van essentieel 



 

   

7 
 

belang is. Hoge bomen snoeien is voor een leek niet gemakkelijk en bovendien gevaarlijk. IKL 
probeert eigenaren en vrijwilligers in een bepaalde regio bij elkaar te brengen in zogenaamde 
hoogstambrigades. Deze groepen worden geschoold in het snoeien op een ARBO-verantwoorde 
wijze. Zij snoeien op vaste dagen onder begeleiding van een professionele snoeier en met 
gebruikmaking van professioneel gereedschap.  
 
In 2016 vonden in 25 gemeenten activiteiten plaats in en rond hoogstamboomgaarden. Denk daarbij 
aan beheer, herstel, inrichting, snoeidemonstraties en cursussen. Het aantal bestaande boomgaarden 
dat sinds het begin van het hoogstamproject is onderhouden of hersteld bedraagt inmiddels meer dan 
2.500 boomgaarden.  
 
In 2004 startte IKL met het uitvoeren van de reguliere snoei van boomgaarden bij eigenaren die geen 
kans zien om dit zelf te doen. Dat gebeurt in nagenoeg alle gevallen via de subsidie SNL. IKL vraagt 
onderhoudssubsidie aan op basis van bruikleenovereenkomsten met de eigenaren. In 2016 waren op 
deze wijze nog 36 boomgaarden in regulier beheer bij IKL.  
Per 01-01-2016 is de SNL regeling gewijzigd. De nieuwe subsidieovereenkomst wordt afgesloten met 
de perceel eigenaar. De eigenaar is daardoor aan zet betreffende de uitvoering van het beheer. Deze 
kan hiervoor een professioneel bedrijf inschakelen of zelf het beheer uitvoeren. IKL ondersteunt de 
eigenaren en vrijwilligers die zelf het beheer ter hand nemen. Het gaat hierbij om kennisoverdracht, 
organisatie en begeleiding van beheersactiviteiten en facilitering.  
 
Aanplant 
Waar in het verleden nieuwe aanplant uitgevoerd werd door aannemers is in het plantseizoen 2015-
2016 het aanplanten door de deelnemers en vrijwilligers gestimuleerd. Er werden 1.240 nieuwe 
hoogstamfruitbomen geplant in combinatie met 5.170 meter aan heggen en 2.250 stuks 
struweelplantsoen. Het aantal geplante hoogstamfruitbomen sinds het begin van de hoogstamactie in 
1989 steeg daarmee tot 46.875. De totale lengte van aangeplante heggen bedraagt inmiddels 258 
kilometer. 
De aanleg van nieuwe boomgaarden en heggen vond voornamelijk plaats in het kader van de, 
regeling Aanplant in Nationaal Landschap Zuid-Limburg en het provinciale project Bloesemfest in 
Noord- en Midden-Limburg, beide gekoppeld aan de gemeentelijke jaarprogramma’s en een eigen 
bijdrage door de deelnemers. 
In Ohé en Laak en Stevensweert zijn er in het kader van de compensatieregelingen rond de 
dijkverhoging en daar meer gepaard gaande bomenkap door het Waterschap Roer en Overmaas, 145 
nieuwe bomen door vrijwilligers en perceel eigenaren aangeplant. 
 
Kenniscentrum Hoogstamboomgaarden  
IKL vormt voor hoogstameigenaren en vrijwilligers het orgaan dat adviezen vertrekt ten aanzien 
aanleg en beheer van hoogstamboomgaarden maar ook voor specifieke vaktechnische zaken 
aangaande het ARBO, veiligheid en biologische ziekten- en plagenbestrijding in hoogstamfruitbomen. 
In 2016 werden in dit vakgebied aan grondeigenaren, gemeenten en overige ruim 300 adviezen 
verstrekt. 
 
Cursussen 
In 2016 verzorgde IKL 8 cursussen Hoogstambeheer, georganiseerd in Eijsden-Margraten, Brunssum, 
Peel en Maas, Maastricht, Maasgouw en Gulpen-Wittem. Hier hebben in totaal 75 personen aan deel 
genomen. Verder zijn er twee instructiedagen georganiseerd voor in totaal 56 deelnemers (door 
middel van ANWB-snoeikampen). 
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Thema- en instructiedagen 
In 2016 zijn 6 thema- en instructiedagen georganiseerd rond het beheer van hoogstamboomgaarden. 
Deze activiteiten waren toegankelijk voor vrijwilligers en eigenaren van boomgaarden. Thema’s die 
hierbij behandeld zijn: 
• Herstelsnoei oude fruitbomen; 
• Eerste vormsnoei nieuwe aanplant; 
• Praktijkkennis biologische bestrijding ziekten en plagen; 
• Zomersnoei in pruimenbomen te Sweikhuizen; 
• Vormsnoei voor bomen tussen 10 en 20 jaar oud. 
 
Nieuwsbrief Hoogstamnieuws  
In september 2015 heeft IKL een nieuwsbrief rond het thema beheer en instandhouding van 
hoogstamboomgaarden in Limburg gelanceerd. In deze maandelijkse nieuwsbrief worden alle 
activiteiten, tips en leermomenten rond het thema hoogstam in Limburg gepubliceerd. Denk hierbij aan 
cursussen, instructiedagen, themadagen, biologische ziekten- en plagenbestrijding, oogst en 
verwerking en ontwikkelingen rond subsidieregelingen. In 2016 is deze nieuwsbrief maandelijks 
verstuurd aan hoogstameigenaren en vrijwilligers. Inmiddels heeft deze nieuwsbrief meer dan 1.500 
lezers.  
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Bloesemtochten 
Jaarlijks in de maand april organiseert IKL plaatselijke bloesemtochten langs de mooiste 
boomgaarden in Zuid-Limburg. Het gaat om tochten onder begeleiding van plaatselijke vrijwilligers en 
IKL medewerkers, begeleiders die kunnen vertellen over de historie van het landschap ter plekke en 
de waarden van de hoogstamboomgaarden in het landschap. In 2016 zijn op deze wijze 9 
bloesemtochten georganiseerd waaraan 138 wandelaars hebben deelgenomen. 
 

Ommetjes 
De  afgelopen jaren heeft het project ‘Ommetjes 
Nieuwe Natuur’ “gelopen”. In dit project, dat in 
samenwerking met IVN is uitgevoerd, zijn in 
totaal door heel Limburg 22 ommetjes 
gerealiseerd. Stichting IKL en IVN waren in deze 
de faciliterende partijen; de initiatieven en de 
verdere uitwerking werd door lokale 
personen/partijen opgepakt. Waar nodig heeft IKL 
deze initiatieven samen met de initiatiefnemers 
verder uitgewerkt. ‘Ommetjes Nieuwe Natuur’  
was een zeer succesvol project; voornamelijk 
omdat de initiatieven en de verdere uitwerking 
door lokale bewoners werd gedaan. 
 

 
Aanplantregeling & bloesemfest 
Hoogstamboomgaarden, heggen, knotbomen, loofbomen en graften rond de woonkernen zijn op veel 
plaatsen markante en streekeigen elementen in het Limburgse landschap. Via de plantcampagne 
Bloesemfest wordt een brede impuls gegeven aan versterking van dit landschap rond de woonkernen. 
Dit gebeurt middels nieuwe aanplant op basis van burgerinitiatieven. Burgers, plaatselijke organisaties 
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en verenigingen zijn uitgenodigd om geschikte projecten aan te melden. De insteek daarbij is dat ze 
ook zelf gaan aanplanten. Daarbij worden er cursussen en informatiedagen georganiseerd om het 
beheer met de burgers op te pakken. Indien mensen zelf de bomen en struiken aanplanten worden de 
materialen gratis ter beschikking gesteld. Naast de aanplant door burgers en organisaties is het ook 
mogelijk, als de werkzaamheden niet zelf uitgevoerd kunnen worden, om de aanplant door een 
aannemer uit te laten voeren. In dat geval betalen de deelnemers een eigen bijdrage. 

De werving voor de aanplantregeling is in januari / februari van 2016 van start gegaan. De 
aanplantwerkzaamheden vonden in het najaar van 2016 plaats.  

 
Biodiversiteit en leefgebieden 
Het landschap als leefgebied van planten en dieren krijgt bijzondere aandacht van IKL. In de gehele 
Provincie Limburg komen op uiteenlopende plekken in het cultuurlandschap bijzondere, vaak ook 
kwetsbare en bedreigde soorten voor. IKL zet zich in voor behoud en verbetering van hun leefgebied.  
 
Soortenprojecten  
In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s van IKL krijgt het herstel en behoud van leefgebieden van 
planten en dieren in het cultuurlandschap veel aandacht. De maatregelen zijn erg divers van aard en 
schaal. Het grootste deel van de maatregelen is primair gericht op soorten die op Europese schaal 
bedreigd zijn. De belangrijkste soorten zijn de Hazelmuis, de Vroedmeesterpad, de Geelbuikvuurpad, 
de Knoflookpad, het Vliegend Hert en de Zeggekorfslak. Werkzaamheden die voor deze soorten 
worden uitgevoerd komen ten goede aan een groot aantal minder kritische soorten en dragen hiermee 
bij aan het algehele behoud van de biodiversiteit in Limburg.  
Voor het Limburgs Landschap zijn maatregelen uitgewerkt voor het optimaliseren van het leefgebied 
van de Vroedmeesterpad bij Holset. In Midden-Limburg werkte IKL - evenals de voorgaande jaren – 
mee aan het reddingsplan voor de Knoflookpad in Limburg. Rond vijf poelen zijn rasters en 
vangemmers ingegraven waarin alle naar het water trekkende amfibieën gevangen worden. Omdat 
knoflookpadden individueel herkenbaar zijn, kan op deze manier het succes van het reddingsplan 
gevolgd worden. De dagelijkse controles van de rasters is door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de 
Zeggekorfslak en Gevlekte Orchissen zijn maaiwerkzaamheden uitgevoerd in de gemeente Nuth.  
 
De verspreiding van de Eikelmuis is beperkt tot een klein deel van het Savelsbos bij Rijckholt. In de 
aan het Savelsbos grenzende boomgaarden is een struweelhaag aangeplant op eigendom van de 
Waterleidingmaatschappij Limburg ten behoeve van deze soort. 
 
Bijzondere kalkgrasland vegetaties in groeve Craubeek en de Sevensprung zijn in opdracht van de 
Waterleidingmaatschappij Limburg gemaaid. Tevens is een inventarisatie van vegetatie, wilde bijen en 
wespen op deze locaties uitgevoerd. Het doel van deze inventarisaties was om te bepalen of het 
gevoerde beheer nog voldoet aan de ontwikkelingen in het terrein. Bij deze inventarisatie werd een 
voor Nederland nieuwe vliegensoort ontdekt. 
 
SKP 
In 2015 heeft IKL een evaluatie uitgevoerd voor de Standaard Kostprijzen (SKP) onderdeel 
Landschap (landschapselementen). Vanaf eind jaren zeventig wordt er al betaald voor onderhoud aan 
het landschap. De vraag rijst of de cultuurhistorische pakketten ook meegegroeid zijn met de huidige 
beheer- en kosten inzichten. De Taakgroep index SNL en BIJ12 onderzoeken iedere vijf jaar of de 
standaardkostprijzen op orde zijn. Via de SKP worden de vergoedingen bepaald voor de 
Subsidieverordeningen Natuur- en Landschapsbeheer (SvNL). In vervolg op de goed ontvangen 
evaluatie is in 2016 een vervolgopdracht gegeven voor de onderdelen, fortterrein, historische 
bouwwerken en erven, historische tuin en aardwerk en groeve. 
 
Cultuurhistorie en erfgoed 
Loop, fiets of rij door het Limburgse landschap, dan kom je ze overal tegen: bakhuisjes, kruisen, 
kapellen, kalkovens, groeves, oude knot- en leibomen, holle wegen, graft- en houtwalcomplexen. Het 
zijn deze typische elementen die het landschap karakter geven. Ze dragen in belangrijke mate bij aan 
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de identiteit van Limburg en de Limburgers. De betrokkenheid van mensen bij deze elementen is 
groot, wat zich uit in de vele betrokken vrijwilligers die helpen bij behoud en herstel van ons  erfgoed. 
Al jaren stimuleert IKL mensen en partijen om aan de slag te gaan met deze waardevolle elementen. 
Het jaar 2016 stond in het teken van nieuw provinciaal erfgoedbeleid. Een bijzonder onderdeel uit het 
monumentenbeleid vormt het onderdeel Erfgoed en gemeenten. In dit deel staat het kleinschalig 
erfgoed benoemd waar IKL zich al jaren voor inzet en een maatschappelijke aanpak voor heeft 
ontwikkeld. In opdracht van en samen met de Provincie Limburg coördineerden wij een provinciale 
inventarisatie naar lokaal gedragen kleinschalig erfgoedprojecten. Onze samenwerking met onze 
partners uit het erfgoedplatform Limburg en de Limburgse gemeenten was hierbij van grote waarde 
omdat we samen met hen veel lokale mensen en partijen konden bereiken. 
Samen met Duitse projectpartners voerden we een cultuurhistorische inventarisatie uit in het kader 
van het INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis digitaal. Dit groots opgezette toeristisch project 
met focus op cultuurhistorie wordt geleid door natuurpark Maas-S(ch)walm-Nette. IKL voerde de 
inventarisatie uit aan de Nederlandse kant van het Natuurpark dat een groot deel van Midden-
Limburg, van Echt-Susteren tot en met Venlo bestrijkt. 
Het eerder genoemde erfgoedplatform Limburg resulteerde ook in het ondertekenen van een 
Molenbiotoop convenant op de Frankenhofmolen in Vaals, tijdens de Limburgse Molendag. Het 
convenant, bedoeld om de molenbiotopen op orde te krijgen en houden, werd ondertekend door 
Provincie Limburg, Molenstichting Limburg, het Limburgs Landschap en IKL.  
Samen met Sprinthils stelden we, in opdracht van de gemeente Simpelveld het rapport “Simpelveld in 
de sporen van het Romeins verleden” op. Dit rapport is erop gericht om Romeinse sporen in de 
gemeente Simpelveld en met name rond Bocholtz zichtbaar te maken, recreatief te ontsluiten en 
toeristisch op de kaart te zetten. Daarbij is nadrukkelijk de relatie met ondernemerschap gezocht en 
vanuit een integrale benadering verbindingen gelegd met initiatieven in de regio. 
Gemeente Gulpen-Wittem blijft koploper in de maatschappelijke aanpak voor het kleine erfgoed. Net 
als in voorgaande jaren werkten we, in opdracht van deze gemeente, aan veertien erfgoedprojecten. 
Het ging onder andere om een motte, een groeve, kapellen en kruisen, blus- en dorpspoelen en 
landschappelijk erfgoed als historische knot- en leibomen en holle wegen. Kenmerkend voor de 
aanpak is dat de projecten lokaal zijn aangedragen en dat bij de uitvoering zoveel mogelijk mensen 
betrokken worden. 
 

 
Ook in andere gemeenten werkten we aan bijzondere erfgoedprojecten waarvan we er hier enkele 
beschrijven. Samen met lokale initiatiefnemers onderzoeken we de mogelijkheden om het 
openluchttheater in Spaubeek weer in gebruik te nemen. Eerder onderzocht IKL al de 
restauratiekosten voor dit theater. Ook in Spaubeek werd de groene, verwaarloosde omgeving van de 
Sint Jansmolen, opnieuw landschappelijk ingericht. We lieten in 2016 een tuinhistorisch onderzoek 
opstellen voor kasteel Borgharen waar we in 2017 het ontwerp voor de kasteeltuin gaan maken. Ook 
in Maastricht, herstelden en stabiliseerden we de groeve-ingang van de Apostelgroeve, behorende bij 
de Apostelhoeve. Speciale aandacht, bij de voorbereiding en uitvoering, was voor de hier levende 
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vleermuiskolonies. Voor kasteel Vaeshartelt maakten we samen met lokale partijen het ontwerp voor 
een buitenspeelplaats. In Echt-Susteren onderhielden we de motte Bolleberg samen met een 
zorgboerderij. 
Tot slot schenken we in het bijzonder aandacht aan de landschapsdroom van de 89 jarige mevrouw 
Gijsen uit Munstergeleen. Het was haar langgekoesterde droom, om weer door “haar” Engelse 
landschapstuin van het klooster Abshoven te kunnen lopen. Een groot deel van haar leven woonde en 
werkte ze op de boerderij bij het klooster. Daarbij onderhield ze ook het park. Tot haar grote verdriet 
zag ze het park de laatste 30 jaar meer en meer verwaarlozen. Daarom diende ze haar 
landschapsdroom in bij IKL. Dankzij een bijdrage van de provincie Limburg en de eigenaar 
Bouwontwikkeling Jongen kon IKL aan de slag met ruim 230 lokale mensen en partijen om het park 
weer toegankelijk, open en veilig te maken. In enkele weken tijd  werkten we met IVN Munstergeleen, 
asielzoekers, diverse basisscholen, voortgezet- en speciaal onderwijs  en inwoners van 
Munstergeleen aan de transformatie van het park. Mevrouw Gijsen bleef al die tijd een energieke, 
stimulerende kracht en ze heeft inmiddels weer door “haar” park kunnen  wandelen.  
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4.  Samenwerking met partners 
 
Provincie Limburg 
De Provincie Limburg is voor het IKL een belangrijke samenwerkingspartner, als opdrachtgever voor de 
uitvoering van de gestelde doelen. Sinds 2016 heeft de provincie de subsidie aan het IKL drastische 
bijgesteld. De provinciale basissubsidie bedroeg voor 2016: € 405.000. 
 
Gemeenten 
Als basis voor de medefinanciering van de IKL-activiteiten door gemeenten hanteert IKL het concept 
van het gemeentelijk jaarplan. Dit is een geïntegreerd jaarprogramma voor alle IKL-activiteiten binnen 
de gemeentegrenzen, dat zijn nadere uitwerking vindt in concrete activiteiten en maatregelen. Aan alle 
projectgemeenten werd een jaarprogramma 2016 gepresenteerd met de bijbehorende rekening voor 
een bijdrage in de totale kosten. De totale gemeentelijke bijdrage voor de jaarprogramma’s bedroeg in 
2016 circa € 521.110.  
 
Landschapsbeheer Nederland 
De twaalf organisaties voor landschapsbeheer in Nederland, waaronder IKL maken deel uit van de 
koepelorganisatie Landschappen.nl. IKL gaf mede uitvoering aan diverse door Landschappen.nl 
georganiseerde landelijke projecten, waaronder de Nationale Natuurwerkdag. IKL kreeg via 
Landschappen.nl in 2016 opnieuw de beschikking over een deel van de sponsorbijdrage van de 
Nationale Postcodeloterij voor medefinanciering van uiteenlopende projecten.  
 
Sociale werkvoorziening en bedrijfsleven 
In toenemende mate werkt IKL op basis van de maatschappelijke aanbestedingsladder met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Een van de concrete uitwerkingen was de ontwikkeling van het 
services-team Leudal voor beheer en onderhoud van (nieuwe) landschapselementen en gemeentelijke 
bosgebieden. 

 
Buitenkracht de samenwerking met TBO’s 
IKL zoekt actief de samenwerking op met de terreinbeheerders en andere organisaties voor 
natuurbescherming en stelt haar ervaring en expertise voor advies, voorbereiding en uitvoering van 
landschapswerk graag ter beschikking. Vanaf 2016 is Buitenkracht ontwikkeld, waarbij de 
gezamenlijke intentie is uitgesproken om een Shared Service Center te ontwikkelen waar natuur en 
landschapsklussen in Limburg acties worden verbonden met burgers die de handen uit de mouwen 
willen steken.   
 
Vereniging Kleine Kernen Limburg 
In 2016 werd de samenwerking met de VKKL vastgelegd in een overeenkomst. In het kader van de 
vermaatschappelijking willen we het landschap inzetten als decor. Zo maken we het landschap 
relevant voor de ontwikkeling van nieuwe lokale samenwerkingsverbanden.  
De samenwerking leidde tot een gezamenlijke aanvraag voor het koepelproject van LEADER.  
 
IVN 
In het IVN vindt IKL van oudsher een samenwerkingspartner. Projecten zoals het ommetjesproject en 
Natuurwerkdag zijn ook projecten waarin we samenwerken om een groter doelbereik verkrijgen. 
Daarnaast willen we door periodiek overleg onderzoeken of er basis is voor het vinden van nieuwe 
samenwerkingsverbanden.   
 
Natuurrijk Limburg 
Samen met Natuurrijk Limburg hebben we een intensieve samenwerking opgezet om de leden van 
Natuurrijk Limburg te adviseren over landschap en het ecologische beheer van de afgesproken 
landschapspakketten. Gezamenlijk hebben we een collectief opgericht om de Limburgse 
grondeigenaren die buiten Nali vallen alsnog op te nemen in een collectief.  
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5. Communicatie 
 
Algemeen 
We willen het belang van het landschap en de betrokkenheid van burgers daarbij actief uitdragen. We 
communiceren actief voor het verwerven van draagvlak, het ophalen van nieuwe initiatieven en de 
steun te blijven krijgen van de lokale politiek, plaatselijke organisaties en zoveel mogelijk inwoners. 
Daarom worden gedurende het jaar diverse voorlichtings- en communicatieactiviteiten gepland. 
Tegenwoordig wordt daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de sociale media. 
Sinds 2016 hebben we vanwege verdere inkrimping van de organisatie geen vaste communicatie-
medewerker meer in dienst en zijn de taken onderverdeeld bij de projectleiders. Projectleiders 
communiceren actief over de projecten met de betrokkenen en via sociale media. Ondanks dat we 
zoekende zijn naar een meer gestructureerde aanpak van communicatie hebben we in 2016 het 
volgende gedaan; 
 
Social media  
Social media wordt een steeds belangrijkere manier van communiceren met de groepen om ons heen. 
Het is een snelle manier van communiceren waarbij actualiteit van belang is, daarom zijn de instructeurs 
en de projectleiders de aangewezen personen om via Twitter en Facebook te communiceren. 
Gezamenlijk hebben onze medewerkers met IKL samen een bereik met meer dan 5.000 volgers en dit 
neemt nog steeds toe.  
IKL heeft de Facebookpagina IKL-limburg.nl, hierop hebben we 1.600 vind-ik-leuks en een gemiddeld 
bereik van 900  per bericht 
En we hebben een LinkedIn profiel dat ook groeiend is in aantal contacten. 
 
Lezingen en excursies 
Voor onze samenwerkingspartner Natuurrijk Limburg hebben we lezingen en excursies georganiseerd 
waarbij we ecologische kennis van het beheer van landschapselementen hebben toegelicht. 
Biodiversiteit en variatie waren hierin centrale thema’s voor de leden van Natuurrijk Limburg. We 
hebben ruim 375 enthousiaste leden bereikt op 7 verschillende excursie locaties.  
 
Natuurlijk voor elkaar 
We hebben een drie-delige TV serie gestart waarbij we mensen met een landschapsdroom hebben 
verrast om samen met bekende en vrijwilligers uit hun directe omgeving en groepen vrijwilligers de 
landschapsdroom te realiseren. De serie werd op L1 tv uitgezonden in de weekend carrousel en is nu 
vindbaar via youtube. 
 
Eigen publicaties en artikelen 
Naast social media en internet berichten blijft de krant en persberichten een groot deel van onze 
communicatie. Ook hebben we interviews gegeven op lokale radio en TV zenders in de directe 
omgeving van projecten.  
 
Website 
Het vernieuwen van de IKL website is een doorlopende klus om mensen aan ons te blijven binden. De 
vernieuwde website is toegankelijker voor bezoekers en overzichtelijker van opzet.  
 
Hoogstamnieuwsbrief 
Maandelijks geven wij een hoogstamnieuwsbrief uit waarvoor hoogstamliefhebbers zich kunnen 
aanmelden. Middels de nieuwsbrief worden tips gegeven over snoeien en recepten uit de boomgaard 
en worden events bekend gemaakt.   
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6. Personeel en organisatie 
 
De maatschappij verandert en wel steeds sneller. Nieuwe partijen manifesteren zich en IKL zal zich 
voortdurend moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om snel en accuraat op externe 
ontwikkelingen in te kunnen spelen is een slagvaardige, flexibele organisatie nodig. Een organisatie 
die op meerdere niveaus tegelijk kan schakelen en acteren, die kansen uit de markt weet op te pikken 
en die deze kan vertalen naar een efficiënte en effectieve aanpak. Uiteraard stelt het voorgenoemde 
de nodige eisen aan onze interne werkwijze en aan onze medewerkers. Sleutelwoorden hierbij zijn: 
doel- en klantgerichtheid, slagvaardigheid en efficiëntie. 
 
In 2016 is veel aandacht besteed aan het in stelling brengen van de medewerkers. Wie kan en wil 
welke rol spelen? Daarbij zijn individuele doelstellingen bepaald die gedurende het jaar periodiek zijn 
gemonitord. Waar nodig hebben ondersteuning en bijsturing plaatsgevonden. Feitelijk maakt de 
medewerker zelf zijn of haar baan. 
In de komende jaren zal dit niet anders zijn. De eisen van deze tijd vragen van IKL ook in de toekomst 
een flexibele opstelling, een werkwijze ‘van buiten naar binnen’ en een interne organisatie en 
gemotiveerde medewerkers, die zijn toegerust om de hoge verwachtingen en ambities waar te maken. 
 
Vernieuwde organisatie 
In de opzet van de interne organisatie is in 2016 veranderd dat de projectleiders steeds meer in hun 
rol zijn gekomen. Daarbij hebben zij elk een aantal gemeenten onder hun hoede gekregen, waardoor 
de regiomanagers zich meer kunnen richten op hun gemeentegrensoverstijgende acquisitie-, 
coördinerende en managementtaken. 
Per 1 januari 2016 had IKL 20 medewerkers in vaste dienst, per 31 december 2016 15 medewerkers. 
Daarnaast heeft voor de directie- en controlfunctie inhuur plaatsgevonden op basis van een 
managementcontract. Tevens is een beperkt aantal personen op meer flexibele basis ingehuurd. 
Verder zijn in 2016 twee medewerkers aan de slag gegaan bij IKL in kader van een reïntegratietraject. 
Aan het hoofd van de organisatie staat een directeur-bestuurder. 
Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder, controller en twee regiomanagers (regio 
Noord- en Midden-Limburg en regio Zuid-Limburg). Verder zijn er zes projectleiders, twee 
projectmedewerkers, vijf uitvoerders, drie instructeurs en twee administratief medewerkers werkzaam 
per 1 januari 2016.  
 
IKL heeft gekozen om, binnen de werkmethode ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!’ te werken met 
een maatschappelijke aanbestedingsladder. Inherent aan deze keuze is geweest dat steeds minder 
wordt gewerkt met aannemers. Dit heeft in 2016 ingrijpende gevolgen gehad voor een aantal 
medewerkers. In dit kader hebben wij in 2016 helaas definitief afscheid moeten nemen van twee 
uitvoerders. Verder hebben wij in 2016 de omvang van de administratie in lijn gebracht met de 
omvang van de totale organisatie, die flink is gekrompen ten aanzien van de situatie vóór de 
reorganisatie in 2014. Dit heeft er toe geleid dat wij bij de administratie afscheid hebben genomen van 
een medewerker. 
Verder is het contract van een tijdelijke medewerker niet verlengd. 
Een projectleider heeft zelf de keuze gemaakt om van baan te veranderen. 
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7. Financiën & Regelingen 
 
Onderstaand volgt een balans ultimo 2016, een  verkorte versie van de rekening van baten en lasten 
over het jaar 2016, de begroting voor het jaar 2017 en de lastenverdeling naar de doelstellingen. 
Voor belangstellenden is een volledige versie van het financiële jaarverslag opvraagbaar bij IKL.  
BPV Accountants BV geeft aan dat de in dit jaarverslag gepresenteerde gecomprimeerde cijfers zijn 
ontleend aan en consistent zijn met de gecontroleerde jaarrekening, waarbij een goedkeurende 
controleverklaring is verstrekt. 
 

Balans per 31 december 2016 
    

ACTIVA    
    

Omschrijving rekening  rekening 

  2016   2015 

Vaste activa    

Materiële vaste activa 68.524  113.745 

    

Vlottende activa    

 I. Vorderingen    

    1. Debiteuren 95.063  181.025 

    2. Overlopende activa 10.579  41.024 

    3. Onderhanden werk  40.459  0 

    4. Te vorderen subsidies 99.128  243.566 

    

II. Liquide middelen 0  206.061 

    

    

Totaal 313.753  785.421 

    

PASSIVA    

    

Omschrijving rekening  rekening 

  2016   2015 

Eigen vermogen    

   I. Stichtingskapitaal 45  45 

  II. Reserves    

      Continuïteitsreserve, vastgelegd -82.128  -16.182 

      Bestemmingsreserve, vrij besteedbaar 0  0 

    

III. Nog te bestemmen resultaat 2016 resp. 2015  19.142  -65.946 

 -62.940  -82.083 

    

Kortlopende schulden    

    1. Rekening courant ING 43.276   

    2. Crediteuren  177.474  410.041 

    3. Overlopende passiva 155.944  457.463 

   867.504 

Totaal 313.753  785.421 

Rekening van baten en lasten jaar 2016 
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BATEN      

      

Omschrijving rekening  begroting  rekening 

  2016   2016   2015 

      

Subsidie provincie Limburg      

reguliere bijdrage (PMJP) 405.000  405.000  865.670 

 405.000  405.000  865.670 

      

Subsidie provincie Limburg      

diverse projecten 340.378  520.000  575.265 

 340.378  520.000  575.265 

      

      

Overige bijdragen      

Diverse gemeenten 10.000  0  0 

Diverse terreinbeheerders/eigenaren 294.126  210.000  552.964 

LandschappenNL / Landschapsbeheer Nederland 16.711  10.000  27.659 

Natuurmonumenten 1.256  15.000  0 

Ministerie LNV/DLG 57.727  200.000  166.425 

Europese Gemeenschap  27.008  200.000  20.518 

Postcodeloterij 187.500  187.500  187.500 

Cursussen, brochures 10.584  5.000  1.594 

Rente -386  2.000  -607 

Uitleen personeel / machines 1.650  7.500  8.379 

Adoptie scholen 2.945  0  3.920 

Overige bijdrage 39.187  428.500  10.977 

Opbrengsten verkoop machines 4.086  0  28.361 

Nalatenschap / donaties 535  0  33.892 

Baten en lasten voorgaande jaren 11.684  0  12.463 

 664.614  1.265.500  1.054.045 

      

Opbrengsten Zorgplannen gemeenten 733.645  740.000  644.838 

      

Mutatie lopende projecten en subsidies 113.302  0  442.597 

      

Totaal baten 2.256.939  2.930.500  3.582.415 
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LASTEN      

      

Omschrijving rekening  begroting  rekening 

  2016   2016   2015 

      

Personeelskosten      

bruto salarissen, sociale lasten en bijkomende kosten 1.143.464  1.586.300  1.280.646 

Ingehuurd personeel 304.960  0  447.328 

-/-ontvangen ziekengeld -10.652  -15.000  -83.378 

 1.437.773  1.571.300  1.644.596 

      

Transitiekosten 0  0  48.419 

      

Apparaatskosten      

Opleiding en vakliteratuur 30.515  12.500  13.294 

Propaganda- en voorlichtingskosten 817  1.000  4.807 

Huur kantoren 7.800  22.000  43.748 

Kantoorkosten 18.287  5.000  20.327 

C.v. en energiekosten 5.646  14.000  10.906 

Huur werkplaats en opslag, inclusief bijkomende kosten 7.727  6.000  24.868 

Verzekeringen 13.652  18.000  17.428 

Vergader- en representatiekosten 13.969  15.000  13.895 

Accountants-, wervings- en advieskosten 110.119  90.000  105.920 

Kosten GroenHuis, diverse organisatiekosten 815  60.000  10.559 

Reis- en verblijfkosten 127  5.000  5.689 

Porti- en telefoonkosten 13.261  15.000  14.206 

Kantoorartikelen, teken- en kaartmateriaal 1.562  2.000  733 

Drukwerk en kopieerkosten 6.816  9.000  11.866 

Automatisering 45.015  35.000  36.618 

Onderhoud/verbruik materieel 18.285  28.000  19.769 

Afschrijving apparatuur en bedrijfsmiddelen 34.253  20.000  24.871 

Directe kosten diverse projecten 471.357  900.000  1.575.842 

Exploitatieresultaat verslagjaar  19.143  101.700  -65.946 

 819.166  1.359.200  1.889.400 

      

      

Totaal lasten 2.256.939  2.930.500  3.582.415 
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Begroting jaar 2017  
 
BATEN  

  

omschrijving Begroting 2017  

  

Subsidie ministerie  

reguliere bijdrage (LNV/DLG) 60.000 

  

Subsidie provincie Limburg  

reguliere bijdrage /projecten  900.000 

  

Overige bijdragen  

diverse terreinbeheerders/eigenaren 600.000 

Europese Gemeenschap 100.000 

Postcodeloterij 187.500 

overige opbrengsten 10.000 

  

 1.857.500 

  

Opbrengsten Zorgplannen gemeenten 550.000 

  

Totaal begroting baten 2017 2.407.500 

  

  

LASTEN  

  

omschrijving Begroting 2017 

  

Personeelskosten 1.716.000 

  

Apparaatskosten  

Opleiding en vakliteratuur 12.500 

Propaganda- en voorlichtingskosten 10.000 

Huur kantoren 40.000 

C.v. en energiekosten 10.000 

Huur werkplaats en opslag, inclusief bijkomende kosten  

Schoonmaak en onderhoud 10.000 

Brandstof auto’s en onderhoud 10.000 

Verzekeringen 16.000 

Vergader- en representatiekosten 6.000 

Accountants-, wervings- en advieskosten 100.000 

Porti- en telefoonkosten 14.000 

Drukwerk en kopieerkosten 10.000 

Onderhoud kantoormachines/automatisering 38.000 

Afschrijving apparatuur en bedrijfsmiddelen 20.000 

Overige kosten 37.500 

Onvoorzien 150.000 

Exploitatieresultaat verslagjaar 207.500 

  

Totaal begroting lasten 2017 2.407.500 
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Lasten verdeling naar doelstelling: 

 
 

 
 
 
Regelingen en fondsen 
 
In 2016 is de ingeslagen weg, om breder te kijken dan naar de reguliere inkomstenstromen zoals die 
van de provincie en gemeente, voortgezet. Het verdiepen in de vele regelingen en fondsen en ook het 
opbouwen van een netwerk heeft zijn tijd nodig. Ieder programma heeft zo zijn voorwaarden, een 
bijdrage van 100 procent is nagenoeg overal uitgesloten, het merendeel vergoed tussen de 25 tot 50 
procent. Dit houdt in dat er geschipperd dient te worden tussen de eisen van de regeling of het fonds 
en de uitdagingen die de maatschappij en het landschap vraagt.  
 
Goede ideeën en vooral wensen van de omgeving omvormen tot een aanvraag leidt helaas niet altijd 
tot het gewenste resultaat. Zo zijn twee projecten ingediend bij het Oranje Fonds voor de thema’s 
verdieping Buitenkracht en samenwerken met vluchtelingen. De sociale component was onvoldoende 
beschreven of aanwezig, zodat samenwerking voor deze thema’s via dit fonds niet gelukt is. 
Aanvragen bij het Oranje Fonds programma NLDoet zijn dan wel weer toegekend, dit doen we dan 
samen met een buurtschap of vereniging. Een voorbeeld hiervan is de aanplantactie in de 
Nieuwenhofstraat te Heerlen, het herstellen van twee bomenrijen uit de jaren 1970 met en vooral door 
de buurt in samenwerking met IKL.  
 
Met het in kaart brengen van de fondsen en de fondsvorming zijn ook contacten gelegd met regionale 
fondsen zoals Het Elisabeth Strouven Fonds en de Weldadige stichting Jan de Limpens. De contacten 
hebben er toe geleid dat voor het Elisabeth Strouven Fonds een verkenning is uitgevoerd om de 
kansen voor natuur en landschap voor dit fonds in kaart te brengen. In juni 2017 wordt de 
besluitvorming over eventuele verbreding van het werkgebied verwacht. Bij de Weldadige stichting 
Jan de Limpens zijn de kansen nagegaan om, samen met buurtbewoners, het beheer te organiseren 
voor het religieus erfgoed, in het bijzonder de begraafplaatsen en de directe omgeving. Ook hier 
verwachten we in juni 2017 een beslissing. 
 
Bijzonder om te melden is een aanvraag die mede op initiatief van IKL ingediend is door onze 
Koepelorganisatie LandschappenNL bij de Postcodeloterij voor het project wilde bijenlinie. Tijdens de 
Goed Geld Gala van de postcodeloterij is ondertussen bekend gemaakt dat de aanvraag is 
toegekend. 
 
Ook zijn projecten ingediend bij diverse fondsen met een geringere financiële omvang. Bijvoorbeeld 
via de vereniging van bos- en natuureigenaren (VBNE) is samen met Zilverberg Advies een aanvraag 
toegekend om het verwerken van biomassa in kaart te brengen via de applicatie BOOM (Beheer en 

Bestemming

landschapsbeheer soortenbescherming archeologie vrijwilligerswerk Beheer en administratie Totaal 2016 Begroot 2016 Totaal 2015

70% 15% 10% 5%

€ € € € € € € €

Salarissen/sociale lasten 847.364 181.578 121.052 60.526 1.210.520 1.322.300 1.438.914

Pensioenlasten 137.686 29.504 19.669 9.835 196.694 230.000 201.273

Overige personeelskosten 21.391 4.584 3.056 1.528 30.559 19.000 4.409

Reis-/verblijfskosten 89 19 13 6 127 5.000 5.689

Huisvestingskosten 5.460 1.170 780 390 7.800 22.000 43.748

Kantoorkosten 16.753 3.590 2.393 1.197 23.933 19.000 31.233

Overige algemene kosten 207.765 44.521 29.681 14.840 296.806 413.200 347.253

Directe projectkosten 329.950 70.704 47.136 23.568 471.357 900.000 1.575.842

Kosten beheer en administratie (apparaatskosten), toegekend aan doelstellingen: 276.128

12%

1.566.458 335.670 223.780 111.890 2.237.797 2.930.500 3.648.361

Doelstelling
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Onderhoud Op Maat) . Het onderzoek wordt gedaan rondom de landschapselementen van 
Natuurmonumenten, SBB en de leden van Natuurrijk Limburg in Noorbeek en Eckelrade.  
 
Naast het ontwikkelen van een netwerk is ook gewerkt aan het opstarten van een eigen fonds. Immers 
IKL heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is hiervoor  CBF-gekeurd (Centraal 
Bureau voor Fondsenwerving). In 2017 zal dit onderwerp verder worden uitgewerkt door het opstellen 
van een plan van aanpak.  
 
De verkenningen voor het oprichten van een eigen fonds zijn ook debet geweest om gesprekken te 
voeren met diverse partijen om een groot landschapsfonds voor Limburg op te zetten, samen met 
onze partner de stichting Natuurrijk Limburg. Ook dit thema staat prominent op onze agenda voor 
2017. 
 
Naast fondswerving kunnen ook geldstromen gegenereerd worden via regelingen, hiermee heeft IKL 
in het verleden al ervaringen opgedaan. In 2016 zijn nieuwe aanvragen ingediend bij de regelingen 
POP3 (Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020) voor de maatregelen 1, 
samen met Natuurrijk Limburg en Zilverberg Advies: het organiseren van workshops voor biodiversiteit 
en –massa en voor het programma Leader samen met de Vereniging van Kleine Kernen Limburg 
(VKKL) het Koepelproject (coördineren van aanvragen minder dan € 10.000) en samen met de 
Kunradersteengroeve: workshop stapelmuren bouwen met Kunradersteen voor de vroedmeesterpad.   
 
Ook is aangesloten bij initiatieven van andere partijen, zoals het Interreg Live BOVAR programma 
herstel biotopen voor de Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad (project Berglandamphibiën). De 
penhouder is de Duitse BUND. 
 
In 2016 is het bij Interreg V aangevraagde project Pittig Fruit goedgekeurd. De penhouder is het 
Belgische Regionaal Landschap Zuid. Voor Nederlands Limburg is de contactorganisatie Natuurrijk 
Limburg, IKL werkt samen in de uitvoering van het project . 
 
Door ons uitvoering te verdiepen in regelingen en fondsen, het opzetten van een eigen fonds en 
nieuwe relaties aangaan, willen we aanspreekpunt worden voor particulieren, gemeenten, 
ondernemingen, fondsen en andere partijen. Op deze manier kunnen wij de ideeën en wensen op het 
gebied van landschap, natuur en participatie ook daadwerkelijk een stap verder brengen. Het IKL 
programma Buitenkracht is hierbij de verbindende factor. 
 
Soorten subsidies 
In 2016 zijn diverse projectaanvragen met betrekking tot soortenbescherming voorbereid en bij de 
betreffende subsidieverstrekkers ingediend. Dit betreft de volgende projecten: 

 LIFE; BOVAR (Europese Uni); 

 POP3; Cursusprogramma Biodiversiteit (provincie Limburg); 

 Vrijwilligersnetwerken soortenbescherming (provincie Limburg); 

 De Wilde Bijenlinie (Nationale Postcode Loterij). 

 
In samenwerking met enkele Duitse partners is een LIFE aanvraag voor het project BOVAR ingediend 
dat zich in Nederland richt op de ontwikkeling van leefgebieden van de Geelbuikvuurpad en 
Vroedmeesterpad. De looptijd van het project is acht jaar en start in het voorjaar van 2018.  
De projectaanvraag is in september 2016 ingediend en inmiddels is het door de eerste 
beoordelingsronde heen gekomen, de definitieve beoordeling wordt in de tweede helft van 2017 
verwacht. 
 
Het cursusprogramma Biodiversiteit richt zich op de bewustwording en het bevorderen van de variatie 
aan planten en dieren bij een breed publiek. Door middel van een combinatie van lezingen, excursies 
en werkdagen wordt een breed publiek geïnformeerd over het belang van het behoud van 
biodiversiteit en wat mensen in hun eigen omgeving kunnen doen (of laten) om dit te bevorderen. Het 
project is in oktober 2016 ingediend,  
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Bij de provincie Limburg is een projectaanvraag voorbereid voor het opzetten/uitbreiden en faciliteren 
van een aantal vrijwilligersnetwerken voor soortenbescherming. Door middel van 
voorlichtingsavonden, excursies en werkdagen worden lokaal geprobeerd om mensen te werven die 
zich actief willen inzetten voor de bescherming van enkele bedreigde diersoorten in Limburg. Het 
betreft het opzetten van nieuwe netwerken voor de Hazelmuis, het Vliegend Hert en de Knoflookpad 
en het voortzetten en uitbreiden van het bestaande netwerk voor de Geelbuikvuurpad en 
Vroedmeesterpad. Het project is in april 2017 goedgekeurd door de provincie Limburg en loopt tot 1 
januari 2019. 
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8. Verantwoording 
 
Algemeen 
IKL onderschrijft het principe van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) dat de functie van 
toezicht houden gescheiden is (en dient te zijn) van de uitvoering van het beleid. De toezichthoudende 
taken (Raad van Toezicht) zijn dan ook strikt gescheiden van de dagelijkse leiding van IKL (directeur-
bestuurder, die zich hierbij laat ondersteunen door de overige leden van het managementteam). 
IKL streeft steeds naar de meest effectieve en doelmatige wijze van besteding van de beschikbare 
middelen. Tevens wordt ingezet op een optimale informatieverschaffing aan en communicatie met 
belanghebbenden. De leden van de Raad van Toezicht onderhouden onderling geen familie- of 
vergelijkbare relaties, ook niet met medewerkers of de directeur-bestuurder. Evenmin vervullen zij 
bestuurs- of toezichtsfuncties bij, of zijn zij in dienst van een organisatie die statutair of financieel aan 
IKL is verbonden. 
 
Toezicht houden, besturen en uitvoeren  
In de statuten en van IKL is geregeld hoe de functies van toezicht houden, besturen en uitvoeren 
worden onderscheiden. De taak van toezicht houden wordt ingevuld door de Raad van Toezicht. Deze 
heeft in 2016 zeven keer vergaderd. De auditcommissie vanuit de Raad van Toezicht heeft in 2016 
eveneens zeven keer vergaderd. De Raad van Toezicht volgt koers, beleid en organisatie van IKL op 
hoofdlijnen. Uitvoering van beleid en de dagelijkse leiding zijn in handen van de directeur-bestuurder. 
De auditcommissie volgt namens de Raad van Toezicht de specifieke gang van zaken op het gebied 
van financiën en control. 
 
Optimaliseren effectiviteit en efficiency van de besteding van de middelen 
Richtinggevend voor de inspanningen van de IKL-organisatie en de besteding van de beschikbare 
middelen is een jaarlijkse afspraak tussen provincie Limburg en IKL, in welk kader de eerstgenoemde 
een basissubsidie verleent. Hierbij zijn concrete en meetbare doelen en prestaties geformuleerd. 
Jaarlijks legt IKL verantwoording af aan de provincie middels een voortgangsrapportage, een 
uitgebreid inhoudelijk jaarverslag en een jaarrekening, dat wordt voorzien van een goedkeurende 
accountantsverklaring. De tussentijdse voortgang komt periodiek aan de orde in overleggen tussen 
provincie Limburg en IKL als ook in overleggen van het managementteam als ook in vergaderingen 
van de Raad van Toezicht. 
Andere subsidiegevers die projecten financieren worden, afhankelijk van afspraken en 
subsidievoorwaarden, door middel van tussentijdse- en eindrapportages en financiële overzichten op 
de hoogte gehouden. 
 
Omgaan met belanghebbenden 
IKL legt afspraken met grondeigenaren voor uitvoering van werkzaamheden altijd vast in een 
standaard overeenkomst waarin de voorwaarden duidelijk beschreven zijn. IKL beschikt over een 
actuele klachtenprocedure. 
 
Nevenfuncties en bezoldiging 
De leden van de Raad van Toezicht vervullen geen nevenfuncties die belangenverstrengeling met de 
IKL-organisatie kunnen opleveren. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging. 
De bezoldiging van de directeur-bestuurder en medewerkers is gebaseerd op de functie-indeling en 
bijbehorende salarisschalen zoals vastgesteld in het Ondernemingsdeel De Landschappen van de 
CAO Bos en Natuur. 
 
Gouvernance 
De directeur-bestuurder is Dhr. H. Vrehen. De Raad van Toezicht wordt gevormd door Dhr. D. 
Akkermans, Dhr. J. Penders en Dhr. L. Wassen. 
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BIJLAGE 1  Jaarprogramma’s 2016 
 
Overzicht van gemeentelijke jaarprogramma’s met de bijdrage per gemeente. 
 

Gemeente 2016

Gemeente Beek 17.513,00       

Gemeente Beesel -                    

Gemeente Bergen

Gemeente Brunssum -                    

Gemeente Echt -Susteren 29.400,00       

Gemeente Eijsden Margraten 61.000,00       

Gemeente Gennep -                    

Gemeente Gulpen Wittem 21.605,00       

Gemeente Heerlen 5.000,00         

Gemeente Horst aan de Maas 21.889,00       

Gemeente Kerkrade 4.500,00         

Gemeente Landgraaf 14.000,00       

Gemeente Leudal 100.000,00     

Gemeente Maasgouw 45.000,00       

Gemeente Maastricht 32.000,00       

Gemeente Meerssen 25.287,00       

Gemeente Mook en Middelaar 9.090,00         

Gemeente Nederweert 1e termijn 2.668,00         

Gemeente Nuth 24.000,00       

Gemeente Onderbanken -                    

Gemeente Peel en Maas 25.000,00       

Gemeente Roerdalen 9.500,00         

Gemeente Roermond -                    

Gemeente Schinnen -                    

Gemeente Simpelveld 17.500,00       

Gemeente Sittard Geleen -                    

Gemeente Stein 15.000,00       

Gemeente Vaals 11.000,00       

Gemeente Valkenburg aan de Geul 10.054,00       

Gemeente Venlo -                    

Gemeente Venray 20.105,00       

Gemeente Voerendaal -                    

gemeente Weert -                    

totaal 521.111,00 

 
 


