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I n l e I d I n g

In 2012 hebben we een breed scala van projecten 
en activiteiten uitgevoerd. De rode draad van al het 
werk: actieve betrokkenheid van de samenleving 
bij de zorg voor het landschap. 

Het  eerste hoofdstuk is om die 

reden gewijd aan burgerparticipatie 

en de ondersteuning van vrijwilligers bij 

natuur en landschap. Vervolgens komen groene 

landschapselementen & erven, biodiversiteit & 

leefgebieden en cultuurhistorie & aardkunde 

aan bod.  Aansluitend volgt de weerslag van 

de geleverde inspanningen op het gebied van 

subsidieregelingen, advies en uitvoering van 

landschapswerk. 

In de aanvullende hoofdstukken komen personeel, 

bestuur, financiën en communicatie aan de orde. In 

hoofdstuk 12 is een beknopt overzicht van de baten en lasten 

over 2012 opgenomen.

Een  uitgebreide versie van de jaarrekening kan opgevraagd worden  

bij de stichting IKL.
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Kampen	 Deelnemers	 Dagen	 Uren	

2012 180 13 2259
2011 200 18 2613 
2010 155 13 2259

aDoptieproject	Kleine	lanDschapselementen	
Aan het in 1990 door de stichting IKL gestarte  adoptieproject kleine 
landschapselementen voor het basisonderwijs nemen 100 scholen 
deel. Via dit educatieproject voeren  de leerlingen daadwerkelijk zelf 
onderhoud uit aan hun eigen landschapselement. IKL verzorgt bij 
meer dan 70 scholen de begeleiding van de werkdagen. Bij de andere 
scholen gebeurt dit door medewerkers van educatieve diensten 
(Maastricht, Kerkrade en Venlo), vrijwilligers of gemeente. Het 
Waterschap Peel en Maasvallei begeleidt samen met IKL vanaf 2006 
drie scholen. Bij alle werkdagen worden vrijwilligers ingeschakeld. 
Vanuit school komen natuurouders mee en IKL probeert lokale 
vrijwilligers actief bij de werkdagen te betrekken. Door een bijdrage 
van de provincie konden het afgelopen jaar vijftien nieuwe scholen 
aan het project deelnemen. Door fusies en sluiting vielen er echter 
ook scholen af, waardoor het totale aantal gelijk bleef.

aDoptieproject	 Deelnemers	 Dagen	 Uren	

2012 3240 117 9025
2011 3143 106 7882
2010 2891 95 7200

Voortgezet	onDerwijs	
In 2012 vonden 26 werkdagen met jongeren plaats, waarbij  1.170 
jongeren de kans kregen om in de natuur aan de slag te gaan. 
In totaal werd 5.241 uur gewerkt. De belangstelling vanuit  het 
voortgezet onderwijs voor deze invulling van maatschappelijke 
stages of projectweken groeit. Voor veel jongeren vormt het 
landschapsonderhoud een bijzondere uitdaging, goed voor de 
ontwikkeling van de individuele deelnemers en de groep als geheel.  

De organisatie van maatschappelijke stages in het landschap gebeurt 
zo veel mogelijk in nauwe samenwerking met lokale vrijwilligers. 
Een knelpunt is de soms ontbrekende financiering voor de personele 
inzet. Per activiteit wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten 
volledig gedekt te krijgen, waarbij aan terreineigenaren, scholen of 
gemeenten een bijdrage gevraagd wordt. 

Voortgezet	onDerwijs	 Deelnemers	 Dagen	 Uren	

2012 1170 26 5241
2011 973 30 5889 
2010 608 34 4102

natUUrwerKDag
Op de eerste zaterdag van november vindt elk jaar de nationale 
Natuurwerkdag plaats. In Limburg organiseerde IKL samen met IVN, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, Scouting 
Nederland en plaatselijke vrijwilligers op maar liefst 47 locaties 
onderhoudsactiviteiten. Dat was een toename van vier werkplekken 
ten opzichte van het voorgaand jaar. In totaal ging het om meer dan 
1.389 deelnemers. De samenwerking met jeugdorganisaties komt ook 
terug in de groei van de scoutinggroepen die deelnemen. 

Vrijwillige	weiDeVogelbescherming	
In 2012 waren in Limburg 154 mensen betrokken bij de Limburgse 
weidevogelbescherming. In totaal  beschermden ze 809 nesten. Naast 
de markering van de nesten is voorlichting aan boeren cruciaal. 
Op deze wijze kunnen boeren de gemarkeerde nesten ontzien bij 
het voorjaarswerk. Verleden jaar ging het om zeventien groepen 
vrijwilligers. In totaal waren het 58 vrijwilligers en 96 boeren. Het 
mooie van dit beschermingswerk is dat er samengewerkt wordt 
en beschermers met boeren praten in plaats van over. De stichting 
organiseert jaarlijks een contactmoment voor de betrokken mensen 
en werft en leidt nieuwe vrijwilligers op.

VleermUiswerKers	en	steenmarterKlachten	
Burgers die klachten over vleermuizen hebben of vleermuizen met 
problemen hebben gevonden, kunnen contact opnemen met hun 
gemeente. In elke gemeente is een vrijwilliger actief, die klachten  
thuis bij de melder kan afhandelen. Dit netwerk van vleermuiswerkers 
werd ook in 2012 door de stichting IKL gecoördineerd. Jaarlijks 
handelt dit netwerk circa 100 meldingen  af. Voor klachten over  
steenmarters geldt een vergelijkbare structuur. Alleen handelt hier 
een professioneel bedrijf voor de bestrijding van dierenoverlast de 
klachten af.

paDDenoVerzetacties	
In de hele provincie zetten lokale vrijwilligers al dan niet met steun 
van gemeenten en IKL  paddenoverzetacties op. In 2012 ging het om 
22 locaties waarbij 333 vrijwilligers actief betrokken waren. In het 
vroege voorjaar plaatsen ze schermen, graven emmers in en zetten 
vanaf de allereerste trekbewegingen padden en andere amfibieën 
over. In totaal werden 37.766 dieren overgezet.

zorg	Voor	natUUr	en	lanDschap
Met Landschapsbeheer Nederland (LBN) werd een samenwerkings-
overeenkomst afgesloten voor het project Zorg voor Natuur en 
Landschap. Dit project is gericht op het uitwisselen van kennis 
over natuur en zorg door het aangaan van een structurele samen-
werking tussen natuurorganisaties en zorginstellingen. In het 
kader van dit landelijke project zette IKL in Limburg de al lang 
bestaande samenwerking met Pedagogisch Sociaal Werk Midden-
Limburg (PSW) voort. In 2012 werd een samenwerking met RIAGG 
Midden-Limburg aangegaan. De stichting heeft een workshop voor 
medewerkers uit de zorg georganiseerd. Deze workshop was een 
wederzijdse zoektocht naar mogelijkheden en beperkingen met 
het doel gezamenlijk oplossingen te vinden. Een aantal van de 

1  B u r g e r -

p a r t I c I p a t I e  e n 

v r I j w I l l I g e r s -

w e r k

Bij alle activiteiten van IKL staat de 
betrokkenheid van mensen bij het 
landschap centraal. In fysieke zin 
betrekken we mensen bij een scala 
van activiteiten, opgezet met lokale 
vrijwilligers, bewonersgroepen en 
jongerenorganisaties, scholen, bedrijven 
en zorginstellingen. Burgers voelen zich 
in toenemende mate  betrokken bij natuur en 
landschap. Dat zelforganiserend vermogen van 
burgers, vrijwilligers en particulieren stimuleert IKL ook 
heel nadrukkelijk. Als geen ander weten we dat lokaal draagvlak, 
samenwerking en verbondenheid met de plaatselijke omgeving de 
sleutels zijn voor een gedragen natuur en landschapsbeheer. Gerichte 
participatie-activiteiten werden onder meer georganiseerd op verzoek 
van de gemeenten Maastricht, Venray en Roermond.

Groen en Doen 
Op basis van het door de Tweede Kamer gesteund amendement 
Koopmans investeert het  ministerie van Economische Zaken sinds 
2011 in het groene vrijwilligerswerk. Via onze koepelorganisatie 
Landschapsbeheer Nederland kwam hierdoor budget beschikbaar 
voor stimulering en ondersteuning van vrijwilligerswerk in Limburg. 
Na de zomer 2012 is met de uitvoering van maatregelen uit dit 
programma Groen en Doen begonnen. IKL vergroot in dit verband 
het aantal mensen dat (werk)activiteiten kan begeleiden. Hierbij 
werken we nauw samen met andere organisaties, in het bijzonder 
met de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) en de daarbij 
aangesloten landelijke organisaties voor de bescherming van soorten.

Deelnemers	en	actiViteiten	
IKL ondersteunt groepen, verenigingen en organisaties die natuur- 
en landschapsbeheer willen uitvoeren. Deze groepen kunnen bij de 
stichting terecht voor advies, hulp bij de voorbereiding, begeleiding 
en gereedschap. In 2012 ging het om 968 werkdagen. In totaal 
namen 7302 mensen deel aan onderhoudswerk in het landschap. In 
het voorgaande jaar ging het om 6811 deelnemers. Er is dus sprake 
van groei, met name door de toename van activiteiten met en voor 
leerlingen van voortgezet onderwijs.
In 2012 werkten 1170 scholieren uit het voortgezet onderwijs een of 
meer dagen in de natuur. Vanuit het basisonderwijs werkten 3240 
leerlingen een dagdeel in de natuur: Een groei van 97 leerlingen. 
Er vonden drie vakantiekampen voor landschapswerk plaats. Ook 
voor bedrijven en personeelverenigingen organiseert de stichting 
IKL werkdagen in de natuur onder het motto Buiten Bedrijf. In 2012 
ging het om twee bedrijfswerkdagen met in totaal 71 deelnemers. 
Steeds vaker krijgen (lokale) vrijwilligers een belangrijke rol bij de 
begeleiding van verschillende activiteiten. Deze mooie match wordt 
het best verzilverd als er grote groepen scholieren aan het werk gezet 
worden in het kader van maatschappelijke stages of projectweken. In 
het kader van het programma Groen en Doen wordt deze aanpak ook 
verder uitgewerkt. 

aantal	
VrijwilligersUren

Het totale aantal door vrijwilligers in 
het landschap gewerkte uren vertoonde 
een stijging naar 52.277 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 
2012 geleverde inzet voor het landschap in Limburg komt overeen 
met meer dan 33 mensjaren.

weeKenDVrijwilligers	
Vijfentachtig actieve groepen werden geregistreerd: dat zijn er 
vijf meer dan in het voorgaande jaar. Het aantal vrijwilligers dat 
activiteiten organiseerde, steeg naar 315. Het aantal deelnemers 
steeg naar 2.415. Het aantal georganiseerde activiteiten daalde naar 
741. Er werd in totaal 32.717 uur gewerkt. 

weeKenD		 aantal	 aantal	 aantal	 aantal

Vrijwilligers		 Vrijwilligers	 Deelnemers	 Dagen	 Uren	

2012 315 2415 741 32717
2011 274 2174 817 29120
2010 277 2696 739 26524

VaKantieKampen	Voor	lanDschapswerK	
In 2011 beëindigde de ANWB de organisatie van zomerkampen. 
VOBULA heeft een aantal van de vaste kamplocaties van de ANWB 
overgenomen, maar niet alle vrijgekomen kamplocaties konden van 
begeleiding worden voorzien. In totaal namen 180 mensen deel aan 
drie vakantiekampen. De belangstelling daalde met 20 deelnemers. 
Het ANWB-ledenhulpcorps organiseert jaarlijks in Zuid-Limburg met 
succes vier kampen voor het snoeien van hoogstamfruitbomen. De 
belangstelling is steevast goed. Afgelopen jaar konden 90 deelnemers 
worden verwelkomd. Op deze dagen verzorgt IKL de instructie en 
begeleiding van het werk. De stichting VOBULA organiseerde kampen 
in Simpelveld (in samenwerking met de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij).
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e l e m e n t e n  e n  e r v e n

De aandacht van de stichting IKL richt zich vanouds vooral op de groene 
landschapselementen in het agrarische cultuurlandschap: houtwallen, 
knotbomen, graften, holle wegen en alle andere beplantingsvormen 
die het landschap aantrekkelijk maken en een eigen identiteit geven. 
Herstel en onderhoud van deze groenelementen is een substantieel 
onderdeel van de uitvoeringsprogramma’s van de buitendienst.
 

lanDschapselementen
De nadruk in de gemeentelijke programma’s lag zoals gebruikelijk op 

het herstel en onderhoud van lijnvormige landschapselementen 
als houtwallen, houtsingels, graften en holle wegen. 

In Noord- en Midden-Limburg werd daarnaast 
veel gewerkt aan bosjes. De onderstaande tabel 

geeft voor de belangrijkste groepen van 
landschapselementen aan hoeveel er op 

enigerlei wijze onderhouden of hersteld 
werden. Ter vergelijking zijn ook de cijfers 

van het voorgaand jaar opgenomen. 

hoogstamboomgaarDen
In 2012 vond in negentien gemeenten 
herstel en onderhoud plaats in 
hoogstamboomgaarden. Het aantal 

bestaande boomgaarden dat sinds het 
begin van het hoogstamproject onder 

handen werd genomen bedraagt 1910.
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 
Programma Beheer/SNL. IKL vraagt onderhoudssubsidie 

aan op basis van bruikleenovereenkomsten met de 
eigenaren. In 2012 waren op deze wijze 7328 hoogstambomen in 

regulier beheer bij de stichting IKL

In het kader van de aanleg van nieuwe hoogstamboomgaarden zijn 
in 2012 in totaal 1.115 hoogstamfruitbomen geplant. Bovendien 
vervingen we in bestaande boomgaarden 219 bomen. Het aantal 
geplante hoogstamfruitbomen sinds het begin van de hoogstamactie 

(‘89) steeg daarmee tot 42.695. In 2012 plantten we 9, 6 km aan 
hagen. De totale lengte van aangeplante heggen bedraagt inmiddels 
246 kilometer.
De aanleg van nieuwe boomgaarden en heggen vond voorname-
lijk plaats voor de Dienst Landelijk Gebied in het kader van herin-
richtingproject Mergelland Oost. Daarnaast werden boomgaarden 
aangeplant met financiering middels bijdragen van de eigenaren, 
de gemeenten, Europa (POP), Provincie Limburg en de Nationale 
Postcode Loterij.

Ander werk voor het hoogstamproject bestond uit het afhandelen 
van advieswerk. In  2011 kregen alle eigenaren van hoogstam-
boomgaarden waar IKL in het verleden werk heeft uitgevoerd, 
het schriftelijk aanbod voor een kosteloos beheeradvies. In totaal 
zijn 2350 eigenaren aangeschreven, waarvan er 590 reageerden 
met een verzoek om advies. In 2011 werd een start gemaakt 
met het daadwerkelijk bezoek van de boomgaardeigenaren en 
werd ongeveer de helft van de eigenaren bezocht. De resterende 
adviesaanvragen zijn allemaal in 2012 afgehandeld.  De adviezen 
richten zich op de snoei van bomen,  herplant van afgestorven bomen, 
bestrijding van ziekten en plagen en de beschikbare subsidies voor 
hoogstamboomgaarden. Eigenaren die zelf niet meer in staat waren 
de bomen te onderhouden kregen het aanbod om het snoeiwerk in 
hun opdracht uit te voeren.

In 2012 verzorgde IKL twee reguliere hoogstamcursussen, waaraan 
30 personen deelnamen. Daarnaast verzorgde IKL een aparte 
snoeicursus voor de hoogstameigenaren in de kern Catsop bij Elsloo 
waarvoor eigenaren van boomgaarden uit de hele gemeente Stein 
uitgenodigd werden. De belangstelling was groot. We ontvingen maar 
liefst 28 cursisten. Verder werden vier instructiedagen georganiseerd 
voor de 90 deelnemers aan de ANWB-snoeikampen.

planten	nU!	
In 2012 voerde de stichting IKL in opdracht van ARK 
Natuurontwikkeling in Vaals, Gulpen-Wittem en het Nederlands 
deel van het Kempenbroek (Weert en Nederweert) de campagne 
Planten Nu! uit. Particuliere eigenaren van percelen kunnen via 
een aantrekkelijke regeling in aanmerking komen voor de aanleg 
van een landschappelijke beplanting op, rond en buiten het erf. In 
2012 stelden we voor 33 belangstellende eigenaren van erven en 
percelen in het buitengebied beplantingsplannen op die ook werden 
uitgevoerd. Het ging daarbij om de aanleg van 198 loofbomen, 226 
hoogstamfruitbomen, 3742 meter heg en 4950 stuks bosplantsoen.

type	lanDschapselement	 aantal	(stUKs)	 lengte	(meter)	 opperVlaKte(are)	 aantal	(stUKs)		 lengte	(meter)	 opperVlaKte	(are)

 2012 2012 2012 2011 2011 2011

Graft 16 2.352 121 8 760 48
Holle weg 1 85 17 4 535 87
Overige lijnvormige element 47 6.894 873 10 1.945 500
Bos 90 nvt 6.07 86 nvt 1.397
Knotboom 319 nvt nvt 166 nvt nvt
Heg 157 34.694 nvt 133 39.991 nvt
Hoogstamboomgaard 575 nvt nvt 392 nvt nvt
Poel 1 nvt nvt 4 nvt nvt
Bomen 66 nvt nvt 46 nvt nvt
Hooiland en overig natuurterrein (30) nvt (870) 30 nvt 870

Bijlage 2 is een overzicht van de aantallen en hoeveelheden behandelde landschapselementen per gemeente. De cijfers in de bovenstaande 
tabel zijn van het overzicht afgeleid. Niet alle hooilandjes en natuurterreinen zijn in dit overzicht opgenomen. 

deelnemers heeft zich meteen ingeschreven voor de praktijkcursus in 
2013 en er is besloten om in 2013 nog een workshop te organiseren. 

Dorpen	in	het	groen
In de afgelopen vier jaar werden in het kader van het project Dorpen 
in het Groen de bewoners van  12 geselecteerde woonkernen 
betrokken bij de aankleding van de dorpen en de zorg voor natuur 
en landschap. Het effect en de uitstraling van deze aanpak bleef niet 
onopgemerkt. Zo dongen afgelopen jaar de gemeente Weert (met 
het dorp Laar) en Schin op Geul (Valkenburg) mee met de nationale 
competitie Entente Florale, voor de prijsvraag Groenste Stad en 
Dorp 2012. Met haar inzending sleepte Weert de landelijke titel 
binnen.  Schin op Geul mocht naar huis met de tweede plaats, onder 
meer vanwege aanplant van hoogstambomen door de plaatselijke 
bevolking. 

boomfeestDag
De stichting stond diverse gemeenten op verzoek bij met de 
organisatie van de jaarlijkse Boomfeestdag. In dat verband verstrekt 
IKL adviezen, draagt zorg voor het aanleveren van geschikte 
plantlocaties en zorgt ze  voor gereedschap en de begeleiding 
van de aanplant door leerlingen. Daarnaast heeft IKL zitting in de 
provinciale commissie Boomfeestdag die gemeenten stimuleert tot 
plantactiviteiten en de provinciale accentviering organiseert.

bloesemtochten
In samenwerking met gidsen van lokale IVN-afdelingen en leden 
van het Pomologisch Genootschap Limburg (PGL) organiseerde IKL 
op tweede Paasdag maar liefst veertien bloesemtochten langs de in 
bloei staande boomgaarden. Elk jaar weer leveren deze excursies 
veel publiciteit op voor de reddingsactie die IKL de laatste 22 jaar 
op touw heeft gezet voor dit beeldbepalende erfgoed van Limburg. 
inspanningen tot het behoud van de boomgaarden. Daarnaast 
attenderen we recreanten en toeristen ook op andere activiteiten die 
er in en rond de boomgaarden en bloesem georganiseerd worden 
via de door IKL geïnitieerde website www.bloeseminlimburg.nl. 
Voor het eerst werd in samenwerking met de wandelvereniging Vilt 
vanuit Gronsveld de Bloesemparade opgezet. Deelnemers aan de vier 
uitgezette wandeltochten konden kiezen uit een gezinstocht van acht 
kilometer, met diverse ambachten, demonstraties en onderzoekjes 
langs het parcours tot langere tochten (14, 21 en 28 km). Ruim 2300 
wandelaars namen deel aan de Bloesemparade.

geologische	excUrsies	
Met de afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging 
(NVG) organiseerde IKL in het voor- en najaar een excursie naar 
een aantal geologische objecten. Afgelopen jaar was er een 
Dielandenparktocht vanuit Vaals en Eijdsen. In samenwerking met de 
VVV heeft IKL een brochure uitgegeven met  wandelingen langs de 
bodemschatten van Zuid-Limburg. 

nationaal	lanDschap	zUiD-limbUrg	op	De	Kaart
In samenwerking met het VVV Zuid-Limburg, terreinbeheerders, IVN 
Consulentschap en drie NME-diensten bracht IKL de kernkwaliteiten 
van het Nationaal Landschap Zuid Limburg onder de aandacht van 
diverse groepen. Zowel bewoners en gebruikers als recreanten 
en toeristen ontvangen gerichte informatie over de activiteiten tot 
het behoud en de verdere versterking van de kwaliteiten, de 
toegankelijkheid en de verdere educatieve ontsluiting van 

het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Afgelopen 
jaar werd tijdens een slotmanifestatie in 

het Provinciehuis stilgestaan bij 
de gepleegde inspanningen 

en resultaten van dit 
communicatieproject. 

met	frUit	er	op	Uit	eijsDen-margraten
De gemeente Eijsden-Margraten  bereidde in de afgelopen jaren 
met Staatsbosbeheer, de stichting IKL en particuliere ondernemers 
een plattelandsontwikkelingsproject voor waarbij de culturele 
identiteit van “fruit” dient als een economisch ontwikkelingkader 
voor het platteland. De betreffende regio wordt gezien als een 
grensoverschrijdende fruitregio. Om de geschiedenis en het 
landschap te verknopen wordt gedacht aan een uitgebreid programma 
voor bewoners en toeristen. Daarbij gaat het om de aanpassing en 
de ontsluiting van belevingsboomgaarden, het verbinden van routes 
in een fruitparcours, het inrichten van fruitverwerkingslocaties, de 
inrichting van een genenbank met oude streekeigen fruitrassen en 
de organisatie van een Bloesemparade. In 2012 trof de projectgroep 
concrete voorbereidingen voor de uitvoering van inrichtingswerken 
die in het voorjaar van 2013  plaatsvinden. Voorts werden bedrijven, 
bewoners en lokale organisaties betrokken bij een verdere uitwerking 
van dit idee.
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e n  a a r d k u n d e

Het Limburgse landschap kan gelezen worden als een boek met 
leestekens. De landschapselementen die bepalen hoe je ‘het boek’ 
waardeert, hoe je het landschap beleeft en ondergaat. Juist die kleine 
elementen, de markante boom, het eenzame wegkruis midden in het 
akkerland, de boomgaard, schaduwrijke holle weg of de ingang van 
een mergelgroeve dragen bij aan de lees- en herkenbaarheid van een 
landschap. Het landschap, onze zichtbare omgeving, is een afspiegeling 
van ons natuurlijk en cultureel erfgoed. Ons landschap is het verhaal 
van eeuwenlange menselijk activiteit, eeuwen van wonen en werken 
in en met het landschap. De leestekens zijn nog overal zichtbaar en 
samen vormen zij het verhaal van een streek en de bewoners.  

inVentarisaties	
cUltUUrhistorie

In de gemeenten Maastricht, 
Eijsden-Margraten, Venray en 
Simpelveld voerde IKL inventarisaties 
uit. Zo kwamen de landschappelijke 
en cultuurhistorische objecten duidelijk 
in beeld bij deze gemeente.  Doel is een 
groeidocument geproduceerd in de vorm van 
een lijst met objecten, met korte beschrijvingen, foto’s 
en kaart. In de beschrijving komt beknopt de geschiedenis 
aan bod. Daarnaast de eigenaar en beheerder. De inventarisaties 
vormen de basis voor een structureel beheer van cultuurhistorische 
landschappelijke elementen door IKL.

religieUs	erfgoeD
Verspreid over Limburg heeft IKL met de Monumentenwacht 
Limburg het afgelopen jaar het groen rond kruisen en kapellen 
verbeterd. Dat gebeurde via het Interregproject Sociale Innovatie 
Religieus Erfgoed. Dit zijn ondermeer de wegkruisen op Raar en 
op de hoek Visweg-Watervalderweg, Lourdeskapel, (Meerssen). 
Het  wegkruis Hillensbergerweg, Bingelrade en wegkruis 

Julianastraat in Merkelbeek,  (Onderbanken). De Mariaboom en 
de veldkruisen Terhagen en Armsterveld, (Stein). De kapel Maria 
Tenhemelopneming, Mariakapel in Neer, de Hubertuskapel in 
Kelpen, (Leudal). Het  wegkruis Holsterweg, (Roerdalen). De Jozef- en 
Barbarakapel, Kapel onder de Linden in Thorn (Maasgouw). De Kruis 
Roggelseweg, Kruis Haambergweg, Kapel Molenstraat, Hagelkruis 
Korte Heide Maasbree, Wegkruis Koningslust, de Mariakapel in 
Beringe (Peel en Maas). De Mariagrot in Bemelen, Wegkruis 
Scheulder, wegkruis Mesch, Fatimakapel in Cadier en Keer (Eijsden-
Margraten) en het kerkje Asselt (Roermond). Naast snoeiwerk, vond 
aanplant plaats van lindebomen, sierstruiken en hagen. Daarnaast 
stelden we een plan op voor de herinrichting van groen op het 
kloosterkerkhof te Stein. Dit herstelwerk kreeg, waar gegenereerd, 
veel publiciteit.

lanDgoeD	heiDenheim,	beesel
Op het Landgoed Heidenheim in Beesel werd afgelopen jaar een oud 
walsysteem versterkt door de aanplant van gaspeldoorn. Het goed 
is omstreek 1868 gebouwd rond een jachthuis. De familie die het 
landgoed sinds 1930 bewoond streeft het historisch en ecologisch 
herstel van het gebied na. Op oude kaarten is duidelijk de historische 

begrenzing zichtbaar die uit zandpaden bestaat. De bosrand bestond 
uit een walsysteem begroeid met gaspeldoorn. Het walsysteem is 

afgelopen jaar versterkt door het aanplanten van gaspeldoorn. 

bijenschans	beesel
Aan de hand van het idee van een lokale imker werd in 
Beesel overgegaan tot de reconstructie van een educatieve 
bijenschans. Dat is een carrévormige opgeworpen aarden 
wal begroeid met doornstruwelen. Vroeger was honing 

een schaars goed en de bijenvolkeren werden, bij wet 
voorgeschreven in dit soort schansen beschermd.  De voor-

malige bijenschans in de gemeente Beesel is daar 
een voorbeeld van. We legden de aarden 

wallen van de schans aan, inclusief 
beplanting, omrastering, enkele 

bijenkorven en bebording om 
zo de geschiedenis en het 

doel erachter bij de mensen 
bekend te maken.

grafheUVels	bisselt,	
mooK	en	miDDelaar

In het gebied Bisselt, ten 
oosten van Mook liggen twee 

grafheuvels uit de IJzertijd 
verscholen in het bos. Door het 

vrijmaken van de beplanting kunnen 
de grafheuvels herkenbaar in het landschap 

komen. Bovendien blijven de in de bodem aanwezige 
archeologische waarden beter beschermd als ze vrijgemaakt zijn 
van beplanting. Op de ene grafheuvel is weinig begroeiing maar de 
oprukkende prunus vormt een bedreiging. Het verwijderen van de 
prunus uit het bos is dan ook een noodzaak. De andere grafheuvel is 
volledig begroeid en moet worden vrijgezet. 

motte	wijnanDsraDe,	nUth
In aansluiting op eerder uitgevoerd werk aan de kornoelje-priëlen 
op de kasteelmotte van Wijnandsrade werd, ter verhoging van de 
toegankelijkheid een trap aangebracht. 

4  B I o d I v e r s I t e I t 

e n  l e e f g e B I e d e n

Het landschap als leefgebied van 
planten en dieren krijgt bijzondere 

aandacht van de stichting IKL. 
Van noord tot zuid komen 

op uiteenlopende plekken 
in het Limburgse 
cultuurlandschap 
bijzondere, vaak 
ook kwetsbare 
en bedreigde 
soorten voor. 
IKL zet zich in 
voor behoud en 

verbetering van 
hun leefgebied.

project	
habitat	

eUregio
Via INTERREG 

IV-project 
Habitat Euregio 

neemt IKL gedurende 
drie jaar deel aan een beheer- en 
inrichtingsproject dat gericht 
is op het leefgebied van 
de hazelmuis. 

Daarnaast werden 
de beheerover-
eenkomsten met 
particulieren 
uitgebreid. De 
maatregelen 
zijn gericht op de 
instandhouding van 
het leefgebied van deze 
slaapmuis, die leeft in de 
randen van bossen, holle wegen, 
graften en hagen.  In 2012 is 
op vijf plekken in Gulpen-
Wittem en Vaals beheerwerk 
uitgevoerd. 

project	restore
Eind 2012 is door IKL een 
projectvoorstel opgesteld 
om deel te nemen aan het 
INTERREG IV-project RESTORE 
dat zicht richt op de bevordering van 
de biodiversiteit in groeven. Dit voorstel 
is goedgekeurd en het project loopt van 13 
september 2012 tot 30 september 2015. De werkzaamheden van IKL 
bestaan uit het voortzetten van de activiteiten door het het Platform 
geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad, en de monitoring van de 
populaties van beide soorten. 

Daarnaast wordt een inventarisatie van kleine, verlaten 
dagbouwgroeven in Zuid-Limburg uitgevoerd. Voor enkele van deze 
groeven worden beheer en inrichtingsvoorstellen uitgewerkt die de 
groeves geschikt moeten maken voor een aantal bedreigde soorten, 
waaronder de twee bedreigde padden.

UitgeVoerDe	
maatregelen	Voor	soorten

In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s 
van de stichting krijgt het herstel en behoud 

van leefgebieden van planten en dieren in het 
cultuurlandschap steeds meer aandacht. 

De maatregelen zijn erg divers van aard 
en schaal. Voor zoogdieren wordt o.m. 
hakhout uitgevoerd in bosranden voor 
de hazelmuis in Zuid-Limburg. Maar ook 
werden loopplanken aangebracht onder 
een brug zodat dassen en andere dieren 

de weg niet meer hoeven over te steken.
Bij amfibieën lag het accent op de 

aanleg, herstel en de instandhouding van 
voortplantingswateren en landbiotopen van de 

vroedmeester- en geelbuikvuurpad. In Midden-
Limburg werkte IKL mee aan  een kweek- en uitzet-

programma voor de sterk bedreigde, zeldzame knoflookpad. 
Voor reptielen (gladde slang, levendbarende hagedis 

en hazelworm) werden bestaande leefgebieden 
verbeterd door de uitvoering van werk aan bosranden 
en heideterreintjes in Midden- en Zuid-Limburg. Op 
veel plaatsen vond kleinschalig maaibeheer plaats: 
onder meer voor de flora van kalkgrasland, maar ook 

voor vlinders (veldparelmoervlinder in Maastricht) en 
zeggekorfslak in Nuth. In Simpelveld, Eijsden-Margraten 

en Schinnen werden broedstoven aangelegd voor het 
vliegend hert, een bijzondere kever die voor zijn voortbestaan 

afhankelijk is van dood hout en oude, kwijnende bomen. De 
broedstoven bestaan uit ingegraven stammen eikenhout.

In bijlage 6 worden de getroffen maatregelen voor de 
bescherming van planten en dieren en  leefgebieden opgesomd.
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n a t u u r  e n  l a n d s c h a p

Aan een landschap met herkenningspunten kan men de hand 
van de mens aflezen. In de toekomst zal dat niet anders zijn. De 
betrokkenheid en inzet van particuliere grondeigenaren bij de zorg 
voor hun landschap staat bij IKL voorop. Landbouwers en andere 
particuliere grondbezitters kunnen gebruik maken van uiteenlopende 
subsidieregelingen. De stichting IKL bevordert dit met ondersteuning, 
advies en hulp. Voor de Subsidieregeling groenblauwe diensten 
Limburg vervult IKL in opdracht van de Provincie Limburg de 
coördinatie en een deel van de uitvoering.

programma	beheer	
Via de Provinciale Subsidie Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 
wordt het beheer van natuur en landschap vergoed. In 2012 was 
dit instrument door bezuinigingen opnieuw beperkt inzetbaar 
voor landschapselementen. Uitsluitend 
het verlengen van aflopende 
beheerovereenkomsten was 
mogelijk. 
Indien gewenst 
neemt de 
stichting IKL de 
uitvoering van 
het noodzakelijk 
onderhoud 
aan landschaps-
elementen van de 
eigenaar over, in ruil voor 
de verkregen subsidie met 
waar nodig een aanvullende eigen 
bijdrage. Van deze dienst maken vooral eigenaren 
van hoogstamboomgaarden en heggen gebruik.

Bovenstaande tabel geeft een beeld van snl-aanvragen en 
-subsidiebeschikkingen die met hulp en advies van Ikl zijn 
ingediend en verwerkt. nog niet alle ingediende verzoeken uit 
2012 zijn behandeld door de dienst regelingen. de gegevens 
in de tabel hebben betrekking op de nog lopende (zesjarige) 
subsidiebeschikkingen en de aanvragen voor verlenging, 
ongeacht de vraag of Ikl betrokken is bij de feitelijke 
uitvoering van de onderhouds- en inrichtingswerk. een aantal 
hoogstameigenaren zag af van verlenging van de lopende 
snl-subsidiebeschikking, omdat de betreffende percelen 
in dat geval niet meer zouden meetellen voor de europese 
landbouwtoeslagrechten.

Het totaal van de aangevraagde SNL-subsidie voor beheer bedraagt 
ruim 1.5  miljoen Euro voor een periode van zes jaar (de vaste looptijd 
van de beschikkingen).

groenblaUwe	Diensten	limbUrg
De provincie Limburg stelde in 2011 de Subsidie groenblauwe 
diensten Limburg (GBD-regeling) in. Particuliere grondeigenaren 
kunnen hiermee een vergoeding krijgen voor de aanleg en beheer 
van landschapselementen, wandelpaden en bloemrijke akkerranden 
en graslandranden. 

Voor de uitvoering en coördinatie van de regeling heeft 
de stichting IKL in opdracht van de provincie een 

veldloket ingericht. Dit veldloket is het centrale 
aanspreekpunt voor informatie, advies en de 

inhoudelijke beoordeling van alle ingediende 
aanvragen. Directe advisering aan de keukentafel 
verloopt via een netwerk van veldmakelaars. 
De veldmakelaars zijn altijd verbonden aan een 

organisatie die zich zonder winstoogmerk inzet 
voor het landschap. In 2012 ging het om  acht 

organisaties: Boeren met Natuur, Landschapsbeheer 
Limburg, LandschapsOntwikkeling Limburg, 

Landschapsbeheer Mergelland, Innovatief Platteland, 
Plattelandscoöperatie Peel & Maas, Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap en de stichting IKL. De door het veldloket 
positief beoordeelde aanvragen worden doorgeleid  naar de Dienst 
Regelingen, die controleert, beschikt en uitbetaalt. De controle in het 
veld op naleving van de voorwaarden gebeurt door de provincie.

Het beschikbare budget per gemeente is tot en met 2013 gekoppeld 
aan de bijdragen van de gemeenten aan de IKL-jaarprogramma’s en 
het aan het project Bloemrijke akkerranden van Natuurlijk Platteland 
Limburg. Daarnaast kunnen gemeenten en andere partijen met de 
provincie een extra budget beschikbaar stellen. In 2012 maakten een  
aantal gemeenten hiervan gebruik, evenals de beide waterschappen 
en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Het totale 
budget voor de regeling, inclusief de uitvoeringskosten, bedroeg bijna 
1.9 miljoen Euro. Per gemeente varieerde het budget van 0 Euro tot  
215.000 Euro. 
De belangrijkste gegevens over de uitvoering van de regeling in 2012 
zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

element	 aantallen		 beDragen

	 	 	 2012		 2012

Aantal deelnemende gemeenten (totaal is 33) 29 
Aantal deelnemende overige organisaties 3

Aantal aanvragen en budget 2012 350 € 1.895.231
Waarvan met een positief advies naar DR  141 € 935.188

type	element	 eenheiD	 aantal	 aantal

	 	 in	2012	 in	2011

Totaal aantal overeenkomsten stuks  260 300
Waarvan overeenkomsten goedgekeurd stuks 185 250
Waarvan in behandeling bij DR stuks 75 50
Knipheggen meter 28.89 37.617
Hoogstamfruitbomen stuks 5.983 7.327
Knotbomen stuks 227 276
Poelen stuks 24 36
Singel/graft en houtwal m2 16.868 28.368
Holle weg   m2 0 10200
Bomenrij  m 3.276 5.436
Geriefhoutbos (<0,5 ha) m2 29.550 40.450
Bos beheer (> 0,5 ha)  ha 5.54 18.51
Raster beheer meter 7.710 10.442

Vijfsprongschans,	
onDerbanKen

In navolging op het achterstallig 
onderhoud aan de Vijfsprongschans in de 
Schinveldse bossen is het terrein gemaaid. 
Hierdoor krijgen boomvormers geen kans. 
Bestendig beheer is essentieel om behoud in de 
toekomst te kunnen garanderen. Daarnaast wordt de 
bodem door het afvoeren van het maaisel verarmd waardoor een 
grotere variatie aan plantensoorten en leefgebieden ontstaat. 

groeVe	KeVerberg,	simpelVelD
In het hellingbos op de Putberg liggen een aantal kalksteengroeven 
en kalkovens. Eén dagbouwgroeve is volledig overwoekerd en nog 
maar moeilijk zichtbaar. De geologische leesbaarheid van deze 
delfstofwinningsplaats voor voorbijgangers is weliswaar beperkt, 
maar het behoud van deze groevewand is beslist de moeite waard, 
aangezien ze in het verleden deel uitmaakte van het netwerk aan 
groeven ter plaatse en het gebruik van het landschap illustreert. 
Beheer is essentieel voor een duurzaam behoud. Naast de 
cultuurhistorische waarde is ook de ecologische waarde van de kale 
kalkwand bijzonder.

KalKoVen		schaelsberg,	ValKenbUrg
Op de Schaelsberg bij Walem, op terrein van Natuurmonumenten, 
liggen de resten van een kalkoven, een oude dagbouwgroeve en een 
mogelijke ‘abri sous roche’ (schuilplaats onder een overhangende 
rotspartij). Een aantal jaar geleden is het daar aanwezige bos gekapt 
om de groeve beter zichtbaar te maken. De huidige begroeiing bestaat 
vooral uit brandnetels en bramen die de zeldzame kalkminnende 
vegetatie verdringen. Om dit tegen te gaan wordt maaiwerk 
uitgevoerd op de steile helling. Daarbij is de ruigte gemaaid. 
Daarnaast komt er een bord met het verhaal achter de abri. 

Uilentoren	lanDgoeD	De	beDelaar,	leUDal
Op het landgoed De Bedelaar is onlangs de uilentoren gerestaureerd. 
Alleen het groen verdient nog aandacht.  De stichting IKL gaat rondom 
de toren rododendron aanplanten om het historisch perspectief 
van de toren te versterken. In het verleden stonden daar reeds 
rododendrons. 

grote	hegge,	maasgoUw
Op verzoek van Maasgouw maakt IKL een inrichtingsvoorstel 

voor de tuinen rondom de Grote Hegge in Thorn. De 
tuinen van de Grote- en de Kleine Hegge zijn in het 

verleden samen ontworpen en aangelegd. Ze 
werden direct met elkaar in verband gebracht. 

Historisch gezien zijn het echter twee aparte 
tuinen, Voor de Kleine Hegge is al een plan 
gemaakt die de huidige tuin zal vervangen door 
een landschappelijke, parkachtige tuin. In het 
voorstel wordt teruggegrepen op de historische 

opbouw van het landgoed waarbij rekening is 
gehouden met de huidige gebruiksfuncties. 

Rondom de kasteelhoeve wordt 
een hoogstamboomgaard 

geplant en er zal een 
geleidelijke overgang 

komen van natuur 
naar cultuur-
landschap. In het 
ontwerp wordt 
ook de parkeer-
voorziening en 

de infrastructuur 
ingepast.

walborgh,	 	
maasgoUw

Ten zuiden van Stevensweert, tussen 
het gehucht Laak en de Maas liggen de resten van 

het 17de eeuwse Huis Walborgh.  In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw werd de ruïne gesloopt om plaats te maken voor de winning 
van grind.  Vanuit het complex voerden zichtlanen in drie richtingen. 
Naast het kasteel lag een grote boomgaard. Natuurmonumenten wil 
de grote boomgaard en de oude laanstructuren terugbrengen.  IKL zal 
zorgen voor de uitvoering daarvan. 

monUmentaal	en	historisch	groen
In de tuinen van historische buitenplaatsen en hoeveboerderijen zijn 
tal van waardevolle cultuurhistorische elementen te vinden: grachten, 
eendenkooi, de lusttuin of een laan die elk hun functie hadden binnen 
het leven op het kasteel. Deze elementen verhalen over de historie en 
plaatsen een monument in zijn context en zijn aldus in belangrijke 
mate bepalend voor de kwaliteit van een monument. Eigenaren van 
monumentaal groen kunnen rekenen op advies en ondersteuning 
voor noodzakelijk onderhoudswerk. 

De stichting IKL voerde in 2012 in het kader van de bestaande 
prestatieafspraken met de Provincie Limburg hovenierswerk uit in 
tuinen en parken van 21 Limburgse buitenplaatsen, aangesloten 
bij de voormalige landelijke stichting tot Behoud van Particuliere 
Historische Buitenplaatsen (PHB). De geleverde diensten aan de 
eigenaren geschieden tegen gereduceerd uurtarief. Het aantal in 
rekening gebrachte manuren bedroeg in het verslagjaar 5.666. Met 
deze faciliteit biedt de stichting IKL een vangnet voor het behoud van 
monumentaal groen waarvoor de eigenaren geen gebruik kunnen 
maken van andere ondersteuning of subsidieregelingen. 

Bijlage 3 geeft een overzicht van het aantal gewerkte uren per 
buitenplaats. daarnaast is er gewerkt aan het aanvragen van 
BrIm subsidie voor verschillende buitenplaatsen. 
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( u I t v o e r I n g  e n  a d v I e s )

Urenbesteding per gemeente
De stichting IKL werkt altijd nauw samen met de gemeentelijke 
overheid. In de meeste gemeenten gebeurt dit via meerjarige
samenwerkingsafspraken, uitgewerkt in jaarlijkse uitvoerings- 
programma’s. Waar deze vaste samenwerking nog niet tot 
stand is gekomen,  werkt IKL incidenteel of op projectbasis voor 
grondeigenaren, in opdracht van de gemeente of met plaatselijke 
vrijwilligers. In 2012 ontplooide  IKL in alle Limburgse 
gemeenten activiteiten. De totale aan gemeenten 
toegeschreven tijdbesteding kwam uit op 
bijna 32.000 arbeidsuren. Bijlage 1 geeft 
een overzicht van de tijdsbesteding 
per gemeente. Het merendeel van 
deze uren is direct te herleiden tot 
uitvoerend werk in het landschap. 
De overige uren betroffen advies, 
acquisitie, organisatie, voorlichting, 
cursussen en de ondersteuning van 
vrijwilligers.

aarD	Van	het	werK
het uitgevoerde werk wordt weergegeven in bovenstaande 
tabel. de cijfers hebben uitsluitend betrekking op de door eigen 
personeel gewerkte uren. uitbesteed werk is niet in de tabel 
opgenomen. 

DienstVerlening	Voor	DesKUnDigheiDsbeVorDering
Een medewerker fungeert als praktijkopleider bij diverse opleidingen 
die Citaverde Bedrijfsopleidingen uit Roermond verzorgt voor 
medewerkers werkzaam in de  sociale werkvoorziening. Het gaat om 
de bevordering van de deskundigheid gedurende twee dagen per 
week. 

lanDschapsonDerhoUD	
Voor	particUliere	eigenaren

Aanvullend op het reguliere onderhoudsprogramma voor 
landschapselementen voeren we tegen 

betaling en op offertebasis werk uit 
voor particuliere eigenaren. In 

2012 ging het om het snoeien 
van heggen, opruimen van 

stormschade, planten van 
hoogstamfruitbomen en 
heggen en onderhoudswerk 
aan een houtsingel. 

Zie verder bijlage 5.

lanDschapsonDerhoUD	
Voor	terreinbeheerDers

De stichting IKL biedt haar 
betaalde diensten op het gebied 

van aanleg en onderhoud van 
landschapselementen nadrukkelijk 
ook aan bij de terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisaties. In 
2012 ging het o.m.  om de voortzetting 
van de  uitvoering van een eerder 
voor Natuurmonumenten opgesteld 
onderhoudsprogramma voor alle 
boomgaarden van deze organisatie 
in Zuid-Limburg. Daarnaast voerde 
IKL periodiek onderhoudswerk 
uit aan archeologische objecten 
in natuurgebieden van deze 
terreinbeheerder. Ook werkte IKL in 
2012 voor Natuurmonumenten aan 
de uitwerking en directievoering van 
een plan voor aanleg van nieuwe 
landschapselementen in het kader van 
het INTERREG-project Habitat Euregio.

aDVies	en	UitVoering	Voor	
oVerheDen	(gemeenten)	en	
oVerige	opDrachtgeVers
Regelmatig vragen gemeenten, 
particulieren en bedrijven om advies 

over zaken die natuur en landschap 
aangaan. Veelal gaat dat om vragen over 

het beheer en onderhoud die voortvloeien 
uit de bestaande contacten en  binnen het 

reguliere takenpakket kunnen worden afgehandeld. 
Daarnaast doen gemeenten en andere partijen een beroep op de 
stichting voor verdergaand advies tegen  marktconform tarief. Onder 
voorwaarden kan de stichting bovendien tegen betaling herstel en 
onderhoud uitvoeren aan gemeentelijke landschapselementen in het 
buitengebied. 

werKsoort	 Uren	in	2012		 Uren	in	2011	 Uren	in	2010

Afzetten van houtopstanden 6.948 6.467 6.397
Dunnen van houtopstanden 388 869 656
Knotten van bomen 770 489 949
Bestrijden ongewenste houtsoorten 750 1.414 1.025
Planten 3.523 3.298 2.801
Afrastering plaatsen 3.104 3.591 2.894
Planten heggen 454 798 750
Snoeien van heggen 3.168 2.959 3.083
Maaien 2.184 2.286 2.822
Snoeien van bomen 524 339 490
Snoeien van hoogstamfruitbomen 4.681 919 715
Planten van hoogstamfruitbomen (inclusief nazorg) 1.602 7.596 6.175
Nazorg aan herstelde landschapselementen 1.025 757 1.846
Afsluiten van overeenkomsten met grondeigenaren 325 211 173
Begeleiding van werk door derden 380 271 246
Hovenierswerk op buitenplaatsen  1.854 1.967 2.471

Subtotaal 31.676 34.227 33.491

Werkleiding en -organisatie 1.483 1.489 1.773
Onderhoud materieel en transportmiddelen 2.058 2.182 2.176

Subtotaal 35.216 37.898 37.439

Algemeen 13.039 12.351 12.734

Totaal van de gewerkte (productieve) uren 48.255 50.249 50.173

Alle aanvragen bij elkaar waren 
goed voor een bedrag 

van ruim 2.5 miljoen 
Euro, waarmee 

het budget ruim 
overvraagd was. 
De verschillen 
per gemeente 

waren groot. 
Bij sommigen 

was er een zeer grote 
overtekening. Bij een klein 

aantal was er nog budget over.
De regeling voorziet in bepaalde gebieden naast het onderhoud van 
landschapselementen ook in vergoeding voor functieverandering, 
het omzetten van landbouwgrond naar natuur. Hiervan werd geen 
gebruik gemaakt. 

iKl	sUbsiDieregeling	Voor	lanDschapselementen
Vanaf 2008 heeft IKL een aanvullende regeling ingesteld voor het 
herstellen, optimaliseren en beschermen van landschapselementen 
voor bedreigde en zeldzame planten of dieren. Uitsluitend particuliere 
initiatiefnemers kunnen een verzoek indienden voor subsidie en 
dienen het werk ook zelf te organiseren. De IKL-regeling fungeert 
als vangnet en is uitsluitend inzetbaar als er op geen enkele wijze 
gebruik kan worden gemaakt van andere subsidieregelingen 
of faciliteiten. In onderstaande tabel staan de aantallen en 
hoeveelheden die in 2012 onder de regeling vielen.

In 2012 zijn ruim 40 overeenkomsten met ingang van 1 januari 
2013 overgedragen naar de Subsidieregeling groenblauwe diensten 
Limburg, dan wel opgezegd. Het in de tabel gegeven aantal van 75 
heeft betrekking op de situatie per 31 december 2012.

lanDschapsVeiling
In 2008 organiseerde het adviesbureau TripleE met IKL een 
landschapsveiling in Zuid-Limburg. Belangstellende partijen konden 
daarbij bieden op het tienjarig onderhoud van landschapselementen. 
Eigenaren van landschapselementen 
en kopers vonden elkaar zo in 
de zorg voor het landschap. 
De stichting IKL treedt 
op als intermediair 
en uitvoerder van 
de regeling, met 
een budget van 
€ 75.000 (de 
opbrengst van 
de veiling). In 
de tabel zijn 
de elementen 
opgenomen 
die uiteindelijk 
zijn opgenomen 
in een veiling-
overeenkomst.

element	 eenheiD	 aantallen	2012	 Verplichtingen		

	 																																																																																													(betaling	in	2013)

Aantal contractanten stuks 7
Aantal overeenkomsten stuk 13
Aantal participanten (betalende partijen) stuks 17
Struweel- en knipheggen meter 225 € 526 
Hoogstamfruitbomen stuks 20 € 628 
Knotbomen stuks 100 € 642
Poelen stuks  € 506
Graften m2 1.770 € 1.984 
Holle wegen of grubben m2 974 € 1.423 
Solitaire bomen of boomgroepen m2 4 € 171
Onderhoud veldkapel  stuks 1 € 120 

totaal	 	 	 €	 6.000	

element	 eenheid	 aantallen	 	 Verplichtingen		 aantallen

  2012	 	 2012		 2011

    (betaling	2013)

Hagen onderhoud meter 4.189 €        3.852 7.303
Hoogstamfruitbomen stuks 630 €           7.609 973 
Knotbomen stuks 42 €            766 91
Poelen controle en/of beheer stuks 204 €  2.9 233
Bufferzone m2 40.601 € 10.344.53 50.925
Beschermend raster meter 1.391 €                67 1.446
Bosjes/ singels m2 2.700 €             299 3.000
Broedstoven Vliegend hert stuks 0 €             245 5
Hazelmuisbiotopen stuks 0 €           1778 3
totaal	oVereenKomsten	 stUKs	 75	 €					 43.125	 99
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Provincie Limburg
De Provincie Limburg is een belangrijke samenwerkingspartner en 
opdrachtgever voor de uitvoering van een meerjarenprogramma 
voor uiteenlopende landschapstaken uit het provinciaal 
meerjarenprogramma voor plattelandsontwikkeling 
(PMJP). In 2012 werd veel tijd en aandacht 
besteed aan de noodzakelijke herziening 
van dit programma, voortvloeiend uit 
bezuinigingen van het Rijk. Aan het 
einde van het verslagjaar werd 
overeenstemming bereikt over 
de inhoud en omvang van de 
herziene programma’s voor 
de jaren 2012 en 2013 (de nog 
resterende contractperiode).

IKL was vertegenwoordigd in de provinciale Commissie Platteland 
Limburg, een adviesorgaan dat Gedeputeerde Staten gevraagd en 
ongevraagd adviseert over plattelandsontwikkeling, de strategie voor 
het realiseren van de doelen uit het Provinciaal Meerjarenplan (PMJP) 
en over de inrichtingsplannen die verband houden met wettelijke 
herverkaveling van gronden. 

Gemeenten
Als basis voor de medefinanciering van de IKL-activiteiten 
door gemeenten hanteert de stichting IKL het concept van het 
gemeentelijk Zorgplan natuur en landschap. Dit is een geïntegreerd 
meerjarenprogramma voor alle IKL-activiteiten binnen de 
gemeentegrenzen. Dit wordt jaarlijks uitgewerkt in programma’s 
met concrete activiteiten en maatregelen. Aan alle projectgemeenten 
werd een jaarprogramma 2012 gepresenteerd met de bijbehorende 
rekening voor een bijdrage in de totale kosten. Tevens werden de 
jaarprogramma’s voor 2013 voorbereid. De toegezegde gemeentelijke 
bijdragen voor de in 2012 uitgevoerde jaarprogramma’s bedroegen 
in totaal  € 709.226. Dat is een groei  van 13 procent ten opzichte 
van 2011.  (Van het totale toegezegde bedrag werd in 2012 
daadwerkelijk € 617.000 in rekening gebracht, het resterende bedrag 
werd in 2011 of 2013 afgerekend). Naast de vaste bijdrage aan de 
Zorgplannen droegen diverse gemeenten bij aan uiteenlopende 
landschapsprojecten en activiteiten. Ook werd voor een aantal 
gemeenten landschapsbeheer in opdracht verricht. Het totaal van de 

bij gemeenten in rekening gebrachte kosten steeg met ongeveer 25 
procent  en bedroeg in 2012 ruim € 973.000.     

Ontwikkelingen samenwerking gemeenten
In 2012 vonden oriënterende gesprekken plaats met de gemeente 
Brunssum om te komen tot een nauwere samenwerking. In aanloop 

naar een verdere uitwerking vonden al diverse activiteiten op 
het vlak van burgerparticipatie plaats.

Vanwege afspraken op het gebied 
van monumentaal en historisch 

groen kreeg het jaarprogramma 
van Gulpen-Wittem een 
sterke nadruk op dit thema. 
Komende jaren wordt dat 
meer in evenwicht gebracht 

met andere werkvelden.
In Schinnen vond geen 

samenwerking meer plaats in 
het kader van een jaarprogramma. 

Op verzoek van de gemeente werd wel 
een gezamenlijke actie voorbereid voor de 

aanplantactie van hoogstamboomgaarden. 
Op verzoek van de voltallige gemeenteraad werd de 

samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen in 
2012 voortgezet. 

De gemeente Gennep verhoogde in het 
verslagjaar  haar bijdrage. Verder werd in Mook 

en Middelaar  gestart met een samenwerking via 
de IKL jaarprogramma’s. In zowel Gennep als in Mook 

en Middelaar wordt samengewerkt met de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap. 

Voor de gemeente Beesel stelde IKL  met de Grontmij het 
landschapsontwikkelingsplan op. Via de IKL-jaarprogramma’s 
wordt concreet uitvoering gegeven aan dit  LOP. Tenslotte droeg de 
gemeente Peel en Maas de begeleiding van de adoptiebasisscholen in 
de gemeente over aan IKL. 

Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Simpelveld en 
Venray hebben inventarisaties plaatsgevonden naar de aanwezige 
cultuurhistorische elementen en objecten. De resultaten van deze 
inventarisaties worden gebruikt voor toekomstig werk op het vlak van 
cultuurhistorie, aardkunde en archeologie.

Diverse activiteiten in kader van het project Bloesemlint zijn 
gekoppeld aan gemeentelijke jaarprogramma’s, waaronder de 
aanplant van hoogstamboomgaarden op een aantal locaties. 
Bijzonderheid daarbij was de feestelijke opening van de tweede 
vriendenboomaard in de gemeente Horst aan de Maas.

Ook in 2012 is het belangrijk gebleken om de lokale politiek van 
informatie te voorzien en om van gedachten te wisselen met 
politici. Zo hebben voor een groot aantal gemeenten presentaties 
plaatsgevonden voor gemeenteraad en / of raadscommissies die 
zonder uitzondering positief ontvangen zijn.
De trend dat gemeenten IKL steeds meer opzoeken voor advies en 
samenwerking op het gebied van natuur en landschap zette zich in 
2012 door.
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Personeelsbestand en mutaties
De organisatie telde 63 medewerkers op 31 december 2012, waarvan 
61 met een vast dienstverband en 2 met een tijdelijk contract. Het 
aantal formatie-eenheden nam in het verslagjaar toe van 55,7 naar 
56,1. In het verslagjaar verliet een medewerker de organisatie. De 
buitendienst telde aan het eind van het jaar 35,3 formatie-eenheden 
en kantoor 20.8 formatieplaatsen. 

Organisatie
In de organisatiestructuur vonden 
geen ingrijpende wijzigingen 
plaats. Drie medewerkers van de 
buitendienst werden ingezet voor 
de uitvoering van activiteiten in 
het werkveld burgerparticipatie en 
vrijwilligerswerk.

De samenwerking met de bedrijven 
voor de sociale werkvoorziening is met 
name gericht op het opvangen van de 
piekbelasting in het werk en werd 
verder uitgebreid. In 2012 
vond urenuitruil plaats  
met Licom (Parkstad) en 
Westrom (Roermond 
e.o). In de laatste 
maanden van 2012 is 
met NLW uit Venray, 
WAA Groep uit Venlo en 
Westrom uit Roermond 
gestart met de urenuitruil 
2012-2013. Naast bedrijven in 
de sociale werkvoorziening vond ook 
uitruil van werk plaats met Vaessen 
Groenvoorziening uit Maastricht. 
In de laatste maanden van 
2012 is opnieuw met Vaessen 
groenvoorziening en met Mourik 
Golf & Groen uit Susteren gestart 
met de urenuitruil 2012-2013. 

Voor de verdere ontwikkeling van het 
werkveld cultuurhistorie en aardkunde 
en het wegwerken van de achterstand met 
het invullen van de gemeentelijke jaarprogramma’s 
voor dit onderdeel werd in juli een tijdelijke projectmedewerker 
aangesteld. Hetzelfde gebeurde voor het werkveld burgerparticipatie 
en vrijwilligerswerk. De procedure voor werving en selectie werd 
afgerond met een aanstelling per 1 januari 2013.

Stageplaatsen en afstudeerprojecten
Drie leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs, één van het 
Citaverde College in Roermond, één van Helicon opleidingen in Velp 
en één van het Wellant college in Gorinchem, doorliepen hun stage. 
Het betreft langdurige aaneengesloten stages. Verder bood IKL een 
oriënterende stage aan een uiterst gemotiveerde leerling van het 
VMBO van scholengemeenschap St. Ursula uit Heythuysen. 

Scholing en opleiding
In 2012 volgden twee medewerkers de cursus Keuren Valbeveiliging. 
Twee buitendienstmedewerkers volgden een Opfriscursus 
motorkettingzagen. Zeven buitendienstmedewerkers volgden 
een Hoogstamsnoeicursus en tien buitendienstmedewerkers 
de Klimcursus (handmatige kroonverzorging); door deze beide 
cursussen was het mogelijk een veiliger manier van snoeien 
in te voeren binnen dit in belang toenemend werkveld. Tien 
buitendienstmedewerkers volgende de cursus Veilig werken met 
de hoogwerker. Vier medewerkers volgden een basistraining 

EHBO. Vijf binnendienstmedewerkers en 28 
buitendienstmedewerkers volgden 

hun jaarlijks terugkerende 
herhalingslessen 

bedrijfshulpverlening. 

Materieel voor de 
buitendienst
De omvang van de 

investeringen in 2012 was 
relatief beperkt. De grootste 

aankoop was een nieuwe 
bedrijfsbus ter vervanging 

van een verouderd exemplaar. Ter 
vervanging van versleten materieel zijn 

diverse kleine machines aangekocht, zoals drie 
elektrische heggenscharen, vier bosmaaiers, een 

motorstokzaag en veertien motorkettingzagen. 
Verder is voor tien klimmers professioneel 
klimmaterieel aangekocht. Zoals gebruikelijk 
zijn persoonlijke beschermingsmiddelen 
aangekocht voor de buitendienstmedewerkers 

en handgereedschappen voor gebruik door 
vrijwilligers. 

Bedrijfsgezondheids-
zorg, arbeidsomstan-

digheden en 
ziekteverzuim
Voor verzuimbegeleiding 
en verdere ondersteuning 
bij de zorg voor veiligheid, 

welzijn en gezondheid is de 
stichting IKL aangesloten bij 

Achmea Vitale (tegenwoordig 
ArboVitale). Medewerkers kunnen 

onder meer gebruik maken van 
een arbospreekuur bij de bedrijfsarts. De 

verzuimbegeleiding is intensief en er is veel aandacht 
voor verbetering van werkomstandigheden en preventie. Het verzuim 
in de totale organisatie steeg na twee jaren daling en kwam in 2012 
uit op 7,31 procent. Voor kantoormedewerkers was dat 1,38 procent 
en voor de buitendienst 10,77 procent. 

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad wordt gevormd door vijf medewerkers, 
twee vertegenwoordigers van het kantoorpersoneel en drie van de 
buitendienst. De algemeen directeur overlegt meerdere malen per 
jaar met de OR over uiteenlopende zaken. 
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Samenstelling
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. De bestuursleden 
Lenders en Beckers traden af volgens rooster en werden aansluitend 
opnieuw benoemd voor een periode van vier jaar. Het onderstaande 
overzicht geeft de samenstelling van het bestuur weer per 31 
december 2012.

naam	 fUnctie

Dhr. D.A.M. Akkermans Voorzitter
Dhr. J.H.J. van der Linden Penningmeester
Dhr. A.N. Duwel Secretaris
Dhr. A.J.W. Lenders Bestuurslid
Dhr. F.G.J.M. Beckers Bestuurslid

externe	VertegenwoorDiging
Voorzitter Akkermans vertegen-
woordigde de stichting IKL in 
het algemeen bestuur van 
de koepelorganisatie 
Landschapsbeheer 
Nederland. De 
heer Lenders 
vertegen-
woordigt 
sinds 2010 
IKL in de 
Raad van 
Toezicht van 
het GroenHuis. De 
heer Beckers werd 
op voordracht van het 
IKL-bestuur als opvolger van 
de heer Lenders aangesteld 
als bestuurslid van het 
Limburgs Landschap.

bestUUrlijKe	aan-
DachtspUnten

Een belangrijkste bestuur-
lijke aandachtspunten bleef 
de herziening van het lopend 
akkoord over de  meerjarenafspraken met 
de provincie Limburg voor 2012 en 2013. Door de coalitiewisseling 
binnen het provinciebestuur, en de daarmee samenhangende 
herziening van het bestaande Coalitieakkoord en verdeling van 
portefeuilles liep dit opnieuw vertraging op. 

Aan het eind van het jaar werd overeenstemming bereikt over inhoud 
en omvang van de programma’s voor 2012 en 2013 en de daarbij 
behorende subsidiebedragen. Verder kreeg de ontwikkeling van de 
strategische visie en programma voor de periode na 2013 de nodige 
aandacht. Om verdere richting aan dit proces te geven werd een 
extern adviesbureau voor strategieontwikkeling en communicatie 
ingeschakeld.
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Voorlichting en publiciteit
De stichting informeert en betrekt op diverse manieren mensen bij de 
diensten en projecten zoals die in het veld uitgevoerd worden. Naast de 
voorlichting over projecten die IKL initieert, stimuleert ze nadrukkelijk 
andere partijen om een rol te spelen bij het behoud en herstel van de 
landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. 

In 2012 vestigden we de aandacht op het herstel en de betekenis van 
landschapselementen als hoogstamboomgaarden, poelen, houtwallen 
en heideterreinen. Ook de gerichte bescherming van bedreigde 
dieren en planten door vrijwilligers  en de eigen dienst brachten we 
ruimschoots onder de aandacht van de media. Voorts brachten we een 
hele reeks erfgoederen en dan met name kruisen en kapellen voor het 
voetlicht. In communicatief opzicht ging de nodige aandacht uit naar 
het Bloesemlint, dat zich richt op het betrekken van bewoners bij het 
herstel en de aanplant van hoogstamboomgaarden.

Lezingen en excursies
Er werden uiteenlopende inleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten 

verzorgd. Daarbij ging het om lezingen voor 
natuurorganisaties, serviceclubs, 

vertegenwoordigers uit de lokale 
politiek. Verder werden 

diverse soorten excursies 
georganiseerd. Niet 

alleen algemene 
publieksexcursies, 
maar ook voor 
gemeentelijke 
diensten en vrij-

willigers die zich 
bezighouden met de 

beschermingsactiviteiten 
voor dieren.  

Deelname aan evenementen
Afgelopen jaar werd bij tien evenementen 
het publiek voorgelicht. Het ging daarbij om 
uiteenlopende evenementen, verspreid over 
alle regio’s. In het merendeel van de gevallen 
werd de stand bemand door mensen van IKL, 

aangevuld met lokale vrijwilligers die informatie 
over natuur en landschap en de faciliteiten van 

IKL kunnen verstrekken aan belangstellenden. 
Verder waren er enkele laagdrempelige instructie-

bijeenkomsten voor mensen die zich inzetten voor het 
overzetten van padden.

Wedstrijden
Deelname aan wedstrijden met goed omschreven initiatieven houdt 
een organisatie scherp. Bovendien kunnen de successen met partners 
gedeeld worden. De gemeente Maastricht werd door IKL voorgedra-
gen bij de prijsvraag ‘het Landschap ben je zelf’ van Landschaps-
beheer Nederland die in het teken stodn van cultuurhistorie en 
landgoederen. De stad werd genomineerd vanwege de aantoonbare 
betrokkenheid van de stad en bewoners bij het landschap en 
de erfgoederen. De jury was onder de indruk van de geleverde 
inspanningen, maar de hoofdprijs ging aan Limburg voorbij. 

Zo heeft de gemeente Eijsden-
Margraten IKL ter ondersteuning 
betrokken in diverse gemeen-
telijke trajecten, onder 
andere met betrekking tot 
fauna-passages, bronk- / 
processieroutes en holle 
wegen. In de gemeente 
Landgraaf betrekt IKL op 
structurele basis burgers 
bij de ontwikkelingen rond 
kasteelruïne  Schaesberg.
In Simpelveld is IKL betrokken 
geraakt bij het herstel van 
de oude luister van de 
kloostertuin, -park en -bos 
bij Huize Damiaan (in de 
volksmond “d’r Plaar” 
genoemd). Dit is een 
initiatief van een aantal 
lokale partijen. 
In Stein vervulde IKL een 
belang-rijke rol bij het betrekken 
van lokale grondeigenaren bij het 
Integraal Project Catsop.
De gemeente Echt-Susteren gaf IKL opdracht voor het onderhoud 
en inspectie van faunavoorzieningen en het onderhoud van een 
cultuurhistorisch ommetje. De gemeente Leudal gaf opdracht tot het 
snoeien van hoogstamfruitgaarden. De gemeente Beesel besteedde 
een geldbedrag dat vrijkwam bij een kledinginzamelingsactie van 
KICI aan het ontwerp en realisatie van een bijenschans door IKL.
De gemeente Venray droeg aan IKL de zorg over van het 14 hectare 
grote natuurcompensatieterrein De Blakt. Het terrein bevat, 
houtwallen, hagen, akkers, weiden, hoogstamboomgaarden en andere 
landschapselementen.
Ook in 2012 heeft IKL gemeenten ondersteund via deelname aan 
gemeentelijke klankbord- / werkgroepen in kader van herziening 
van beleidsplannen, waaronder groenstructuurplan Voerendaal, 
structuurvisie Echt-Susteren, plan Maasdal Baarlo in Peel en Maas, 
amfibievoorziening Doort in Echt-Susteren.

Landschapsbeheer Nederland
De twaalf organisaties voor landschapsbeheer in Nederland, 
waaronder de stichting IKL maken deel uit van de koepelorganisatie 
Landschapsbeheer Nederland. IKL gaf mede uitvoering aan diverse 
door Landschapsbeheer Nederland georganiseerde landelijke 
projecten, waaronder de Nationale Natuurwerkdag. IKL kon via 
Landschapsbeheer Nederland in 2012 opnieuw beschikken over 
een sponsorbijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor 
medefinanciering van uiteenlopende projecten.  Landschapsbeheer 
Nederland organiseerde een landelijk symposium over de rol van 
gemeenten bij landschapszorg, met daaraan gekoppeld de prijsvraag 
Landschap ben je zelf. IKL droeg voor Limburg de gemeente 
Maastricht  voor. Helaas lukte het niet om de hoofdprijs voor de derde 
keer op rij naar Limburg te halen. In voorgaande jaren viel deze eer 
namelijk te beurt aan de gemeente Margraten en Maasgouw. Diverse 
projectmedewerkers namen deel aan de LBN Kennismarkt, een 
studiedag voor uitwisseling van kennis, ervaring en contacten tussen 
de medewerkers van  aangesloten organisaties. In November vond 
in de gemeente Horst aan de Maas de LBN Loop voor het Landschap 

plaats om aandacht te vragen 
voor de activiteiten van 

IKL en Landschap Horst 
aan de Maas. Bij die 
gelegenheid werd 
ook een tweede 
Vriendenboomgaard 
aangeplant in 

het kader van 
het Euregionale 

Bloesemlint. 

Sociale werkvoorzien-
ing en bedrijfsleven

De samenwerking met groenvoorziening-
bedrijven van de sociale werkvoorziening kreeg 

een meer  structureel karakter, onder meer met de  
uitruil van arbeidscapaciteit tijdens pieken en dalen 
in het werkaanbod. In 2012 werd met de LICOM een 

intentieverklaring afgesloten voor verdere uitbouw en 
intensivering van de samenwerking. Een van de concrete 

uitwerkingen was een gezamenlijk aanbod aan de diverse 
gemeenten in Zuid-Limburg voor beheer en onderhoud van 

nieuwe landschapselementen en bermstroken langs wegen die waren 
aangelegd in het kader van de Herinrichting Mergelland-Oost. Ook 
met particuliere groenbedrijven werkt IKL veel samen. Regelmatig 
besteedt de organisatie werkzaamheden uit.

Europa
Het verwerven van aanvullende middelen is een voorwaarde die 
de Provincie Limburg verbond aan het uitvoeringsbudget voor 
het IKL Activiteitenprogramma 2007-2013. Naast bijdragen van 
gemeenten en particuliere grondeigenaren zijn Europese subsidies 
daarbij nadrukkelijk in beeld. Onder meer betreft dit de in 2010 
toegekende bijdragen in het kader van POP, een programma voor 
plattelandsontwikkeling, voor het project Opwaardering landelijke 
erfgoed in Limburg 2010-2013 ter hoogte van ruim 1 miljoen Euro. 
Verder waren twee Interregprojecten in uitvoering gekomen waarin 
de stichting IKL als projectpartner een deel van de uitvoering 
verzorgt. Het gaat om  een project voor herstel en onderhoud van 
klein religieus erfgoed, waarvan de Monumentwacht Limburg de 
initiatiefnemer is. En het project Habitat Euregio, dat gericht is op 
verbetering van leefgebieden van bedreigde soorten. Voor dit project 
treedt de Dienst Landelijk Gebied op als trekker. De twee projecten 
voorzien ieder in een uitvoeringsbudget door IKL van € 100.000 in de 
periode tot en met 2013.

Natuurbeschermingsorganisaties
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. In 2012 werden uiteenlopende 
werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de Beheereenheid Zuid-
Limburg van Natuurmonumenten. 
In oprdracht van de Provincie organiseerde ARK  Natuurontwikkeling 
in de omgeving van Weert en Vaals processen voor 
gebiedsontwikkeling. Op basis van haar ruime ervaring op dit vlak 
werd IKL ingeschakeld voor het organiseren en uitvoeren van het 
project Planten Nu!, een laagdrempelige regeling voor de aanleg en 
het herstel van streekeigen beplantingen op en rond erven.
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Rekening van baten en lasten jaar 2012
onderstaand volgt een verkorte versie van de rekening van baten en lasten over het jaar 2012. voor belangstellenden is een volledige 
versie van het financiële jaarverslag opvraagbaar bij de stichting Ikl. 

 LASTEN
omschrijVing	 reKening	 begroting	 reKening	
	 	 	 2012	 2012	 2011

personeelsKosten
Bruto salarissen, sociale lasten en bijkomende kosten    3.025.148 3.029.683 2.975.998

apparaatsKosten
Opleiding en vakliteratuur 9.575 25.000 30.597
Propaganda- en voorlichtingskosten 129 2.500 123
Huur kantoren 50.004 50.000 49.955
Reparatie en onderhoud kantoren 16.348 14.500 17.939
C.V. en energiekosten 15.213 13.000 13.873
Huur werkplaats en opslag, inclusief bijkomende kosten 39.169 40.000 37.174
Verzekeringen 40.684 41.000 38.464
Vergader- en representatiekosten 20.561 25.000 21.606
Accountants-, wervings- en advieskosten 92.170 100.000 107.375
Kosten GroenHuis, diverse organisatiekosten 8.395 10.000 8.075
Reis- en verblijfkosten 5.045 6.000 4.659
Porti- en telefoonkosten 20.270 22.500 16.828
Kantoorartikelen, teken- en kaartmateriaal 2.194 2.500 6.522
Drukwerk en kopieerkosten 24.326 25.000 21.640
Automatisering 12.935 15.000 18.045
Onderhoud/verbruik materieel 205.167 200.000 184.726
Afschrijving apparatuur en bedrijfsmiddelen 127.687 125.000 125.086
Directe kosten diverse projecten 804.201 400.000 806.606
Baten en lasten voorgaande jaren -2.788 p.m -8.808
Exploitatieresultaat verslagjaar (positief) 103.858 p.m -113.631

subtotaal 1.595.141 1.117.000 1.386.852

totaal	lasten	 4.620.289	 4.146.683	 4.362.850

 BATEN
omschrijVing	 reKening	 begroting	 reKening	
	 	 	 2012	 2012	 2011
Subsidie ministerie en provincie Limburg, reguliere bijdrage (PMJP) 1.325.667 1.325.667 1.324.342
Subsidie provincie Limburg, diverse projecten 365.060 200.000 392.400
Bijdragen personeelskosten, ontvangen ziekengeld 86.548 50.000 72.887
Overige bijdragen
 Diverse gemeenten 316.307 200.000 107.898
 Diverse terreinbeheerders/eigenaren 314.522 110.000 195.308
 Landschapsbeheer Nederland 20.141 10.000 38.237
 Natuurmonumenten 88.435 20.000 13.296
 Ministerie LNV/DLG 252.194 250.000 710.604
 Europese Gemeenschap (POP + SOS II) 741.160 250.000 294.726
 Postcodeloterij 187.500 187.500 187.500
 Werkzaamheden PHB 132.613 100.000 134.409
 Cursussen, brochures 4.680 5.000 7.995
 Rente 38.599 15.000 12.295
 Opbrengst Buiten Bedrijf 1.815 7.500 6.745
 Houtopbrengst 15.512 20.000 11.753
 Overige bijdragen 243.314 896.016 241.879

subtotaal 2.356.790 2.071.016 1.962.646

Opbrengsten Zorgplannen gemeenten 486.225 500.000 610.576

totaal	baten	 4.620.289	 4.146.683	 4.362.850

deloitte 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.

Eigen publicaties en artikelen
IKL bracht een verkorte populaire versie van het algemene jaarverslag 
uit en afzonderlijke jaarverslagen over de bescherming van 
weidevogels en activiteiten gericht op het overzetten van padden. 
Voor de eigen medewerkers wordt maandelijks ‘t Blaedje uitgegeven 
en werden diverse achtergrondartikelen aangeleverd voor het 
provinciale IVN-tijdschrift De Natuurgids,  Limburgs Milieu.
en het Natuurhistorisch Maandblad.

Website
Het belang van het internet als informatiemedium neemt nog steeds 
toe. Met de invoering van de nieuwe huisstijl (met beeldmerk en 
nieuwe kleuren) onderging de website een ingrijpende  gedaante-
wisseling. De website wordt zoveel mogelijk actueel gehouden met 
persberichten en nieuws. Ter promotie van de bloesemactiviteiten is 
een aparte website ontwikkeld: www.bloeseminlimburg.nl.

Publiciteit
Voorafgaand aan een groot deel van de reguliere 
onderhouds-activiteiten door de eigen organisatie 
tracht IKL de bevolking via de massamedia 
te informeren. Hiervoor wordt actief de 
publiciteit opgezocht voor de projecten en 
maatregelen die IKL in het landschap treft. 
In totaal gingen er bijna wekelijks meerdere 
persberichten de deur uit,  wat een veelvoud 
aan publiciteit opleverde. Daarnaast was 
er in de Limburgse en landelijke media ook 
anderszins veel aandacht voor de projecten en 
aandachtsvelden die IKL bestrijkt. De nationale 
natuurwerkdag en onze activiteiten op het vlak 
van soortenbescherming en cultuurhistorie 
springen er daarbij uit. 

Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
Op verzoek van de stichting Maastricht Culturele 
Hoofdstad 2018 droeg IKL vijf verbindende  
verhaallijnen over het euregionale landschap aan die 
gebruikt konden worden voor het bidbook dat de jury in 
september 2013 moet overtuigen om Maastricht en de euregio 
uit te roepen tot culturele hoofdstad van Europa in 2018. We zijn 
daarbij uitgegaan van de culturele betekenis van het landschap en de 
Euregio, de biodiversiteit en de erfgoederen die allesbepalend zijn 
voor de vitaliteit, de identiteit en kwaliteitsbeleving van het gebied. 
Naast de vormende kracht van water (rivieren, beekjes en dalen met 
de hellingen) hebben we de enorme rijkdom aan bodemschatten 
en de daarbij behorende  delfstoffenwinning aangedragen.  Een 
derde lijn wordt gevormd door de diversiteit aan religies, talen en 
culturen. De vierde verhaallijn kan worden gevonden in de vele 
verbindingen: van de holle wegen tot A2 en de Via Belgica. 
Tenslotte  hebben we het landschap ook aangedragen 
als voortbrenger van voedsel. Voor een belangrijk 
deel bepaalt voedsel namelijk ook onze omgang 
met en de inrichting van het landschap. In 
samenwerking met het artistiek team van 
MCH werden de voorbereidingen getroffen 
voor een eerste culturele invulling van het 
Bloesemlint met Glaspaleis Schunck in 
Heerlen en beeldend kunstenaar Frank 
Bruggeman.

Campagne Bloesemlint
Parallel aan de ambitie Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 
ontwikkelde IKL het project Bloesemlint, waarmee wij in de kandide-
rende euregio (NL,B,D) met partijen op aansprekende locaties hoog-
stambomen en andere bloesemdragende landschapselementen 
aanplanten. De bloesem staat daarbij symbool voor een vitaal 
landschap en een gezonde samenleving. Hiervoor organiseren we met 
diverse actieve organisaties verbindende belevingsmomenten in het 
landschap. Over een periode van drie jaren worden een groot aantal 
activiteiten in de Euregio en in de provincie Limburg gepland. Gestart 
werd in december 2011 met de aanplant van een Vriendenboomgaard 
in Vaals en een tweede vriendenboomgaard in Horst aan de Maas. 
Daarnaast werden in het kader van het Bloesemlint ook nog 
boomgaarden aangeplant bij Vaeshartelt in Maastricht en werden 
met internationale partners voorbereidingen getroffen voor aanplant 

in Caestert, België en Orsbach, Duitsland.  
 

Highlights landschap 
WK Wielrennen

De organisatie voor het Wereld 
Kampioenschap Wielrennen 

ontving van IKL een uitgebreide 
landschapsbeschrijving met 

informatie en beeldmateriaal 
over beziens- en wetens-
waardigheden. Deze 
zogenaamde ‘highlights’ 
langs het parcours zijn 
onder meer opgenomen in 
het rondeboek als bron voor 
wielrenners, ploegleiders, 
de media en toeschouwers. 

Uiteraard zijn de landschap-
pelijke kwaliteiten ruim-

schoots in beeld gebracht 
tijdens de veelbekeken 

televisie uitzendingen.



bijlage	1																								Urenbesteding per gemeente in 2012

Gemeente Urenbesteding
Beek 576
Beesel 524
Bergen 0
Brunssum 132
Echt-Susteren 685
Eijsden-Margraten 4.208
Gennep 496
Gulpen-Wittem 3.634
Heerlen 2.013
Horst aan de Maas 1.722
Kerkrade 731
Landgraaf 430
Leudal 3.786
Maasgouw 1.641
Maastricht 1.830
Meerssen 1.340

Mook en Middelaar 117
Nederweert 52
Nuth 1.520
Onderbanken 436
Peel en Maas 655
Roerdalen 661
Roermond 1.507
Schinnen 1.513
Simpelveld 1.501
Sittard-Geleen 848
Stein 948
Vaals 871
Valkenburg aan de Geu 304
Venlo 96
Venray 1.564
Voerendaal 464
Weert 561

totaal	 37.358

bijlage	2	 		
UITVOERINGSRESULTATEN LANDSCHAPSELEMENTEN PER GEMEENTE 2012       
                  

gemeente	 	 graft	 																holle	weg									oVerige	lijnelementen										bos	 					Knotboom															heg	 	 boomgaarD	 poel				bomen									hooilanD	

	 aant.	meters	 are		 					aant.		meters		are					aant.			meter	s	 are	 aant.	 are	 aant.	 aant.	 meters	 aant.	 aant.	 aant.	 aant.	 are

Beek     1 85 17    1 54  5 682 17    
Beesel           3 316          
Bergen                   
Brunssum                    
Echt-Susteren       2   57 1 22 2 9 1.645 11     
Eijsden-Margraten 6 556 39    4 665 49   9 11 2.525 114  50  
Gennep           2 139        
Gulpen-Wittem 1 340 25         31 32 8.220 79  1  
Heerlen        1 700 100    2 370 8    
Horst aan de Maas       9 1.800 133 15 870 104          
Kerkrade            5   3    
Landgraaf           1 32 2 2 198 9  2  
Leudal       16 3.150 268 31 2.240 1       1  
Maasgouw       2 200 8 7 570 8 2 105 18 1 5    
Maastricht  1 100 9       1 40  2 152 18    
Meerssen  1 184 10        2 92 10 10 1.706 46    
Mook en Middelaar                   
Nederweert                13 1.895 12    
Nuth           4 96 20 11 4.761 42   1 40
Onderbanken  1 156 5       1 20  6 834 35    
Peel en Maas          2 32        
Roerdalen          4 207      7  
Roermond        5  99 1 57 42     1   1  
Schinnen              1 694 24    
Simpelveld 3 546 13    1 225 12   4 10 2.510 31    
Sittard-Geleen             2 1.365 14    
Stein 1 155 9         13 1 178 6    
Vaals        1 129 12   68 18 3.435 33    
Valkenburg aan de Geul       1 25 2    5 814 21    

Venlo                   
Venray        4   125 11 1.205        
Voerendaal  2 315 11          4 760 23    
Weert       1  8 3 84  11 1.845 10    

totalen	 16	 2.352				121	 1	 85	 17	 47	 6.894				873	 90				6.076	 319	 157				34.694	 575	 1	 66	 2	 40

1 3  v e r a n t w o o r d I n g 

Algemeen
De leden van het bestuur van de stichting IKL onderschrijven 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. Het bestuur van de stichting IKL streeft 
steeds naar de meest effectieve en doelmatige wijze van besteding van 
de beschikbare middelen. Tevens zet het bestuur in op een optimale 
informatieverschaffing aan en communicatie met belanghebbenden. 
De bestuursleden onderhouden onderling geen van allen familie- 
of vergelijkbare relaties. Evenmin vervullen zij bestuurs- 
of toezichtsfuncties bij, of zijn zij in dienst van een 
organisatie die statutair of financieel aan de stichting 
IKL is verbonden.

Toezicht houden, besturen en uitvo-
eren 
In de statuten en het delegatiebesluit directie IKL 
is geregeld hoe de functies van toezicht houden, 
besturen en uitvoeren 
worden onder-
scheiden. 

De taak van 
toezicht houden wordt 
door het bestuur vervuld. Het bestuur 
vergadert minimaal vier keer per jaar over alle relevante financiële- 
en beleidszaken en neemt besluiten over meerjarenprogramma’s, 
jaarprogramma’s en jaarrekeningen. De directieleden worden 
aangesteld door het bestuur. Bij vacatures in het bestuur wordt 
gezocht naar mensen uit verschillende maatschappelijke geledingen 
die belang hebben bij het landschap. 
De uitvoering van het beleid geschiedt door de directie.

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 meerjarig 
prestatiecontract tussen IKL en de Provincie Limburg. Daarin 
zijn concrete en meetbare doelen en prestaties geformuleerd. 
Jaarlijks legt de stichting verantwoording af aan de provincie 
middels een voortgangsrapportage, een uitgebreid inhoudelijk 
jaarverslag en een jaarrekening. De tussentijdse voortgang 
komt regelmatig in de bestuursvergaderingen aan de orde. 

Subsidiegevers die projecten financieren worden afhankelijk van 
afspraken en subsidievoorwaarden door middel van tussentijdse en 
eindrapportages en financiële overzichten op de hoogte gehouden.
In 2012 stelde het bestuur Leveringsvoorwaarden vast, die gelden 
voor geleverde diensten aan derden.  

Omgaan met belanghebbenden
De stichting IKL legt afspraken met particuliere grondeigenaren voor 

uitvoering van 

landschapsonderhoud 
altijd vast in een standaard 
overeenkomst waarin de 
voorwaarden duidelijk beschreven 
zijn. Het bestuur van de stichting 
heeft zowel een interne (personeel) 
als externe klachtenprocedure 

vastgesteld.

Nevenfuncties en bezoldiging
De bestuursleden vervullen geen 

nevenfuncties die belangenverstrengeling 
met de IKL-organisatie kunnen opleveren. 

Bestuursleden ontvangen voor het bestuurswerk 
een onkostenvergoeding, maar geen financiële beloning. 

De bezoldiging van de directie is gebaseerd op de functie-
indeling en bijbehorende salarisschalen zoals vastgesteld in het 
Ondernemingsdeel De Landschappen van de CAO Bos en Natuur.

Toekomstige activiteiten
Voor de periode na 2013 (de nog resterende looptijd van de PMJP-
prestatieovereenkomst met de provincie Limburg) voorziet het 
bestuur wijzigingen in aard en omvang van de activiteiten van de 
IKL-organisatie als gevolg van de bezuiniging van het Rijk op het 
budget voor plattelandsontwikkeling. Via de provinciale bijdragen 
zullen deze bezuinigingen doorwerken op de omvang en inhoud 
van het IKL-programma. Het bestuur onderhoudt nauwe contacten 
met de provincie, niet alleen om duidelijkheid te krijgen voor 
de periode 2012-2013, maar vooral ook om een goede basis te 
leggen voor hernieuwde afspraken voor de samenwerking en het 
uitvoeringsprogramma voor de periode 2014-2020.



bijlage	4
Lijst van actieve landschapsvrijwilligersgroepen 
in 2012

groep	 gemeente
IVN Spaubeek Beek
Vriendenclub Beek  Beek 
Kelmond (paddenoverzet) Beek 
IVN Maas en Niers Bergen
IVN Brunssum Brunssum
Scouting Parkstad  Brunssum
Scouting Jeanne d’Arc Echt -Susteren
NHV Pepijnsland  Echt -Susteren
Maria-Hoop (paddenoverzet) Echt-Susteren
NHV Pepijnsland (paddenoverzet) Echt-Susteren
Natuurbehoud Cadier en Keer Eijsden-Margraten
Vogelwerkgroep Bemelen Eijsden-Margraten
Hoogstambrigade Margraten  Eijsden-Margraten
Grueles Eijsden-Margraten 
Grueles (paddenoverzet) Eijsden-Margraten 
Vogelwerkgroep Bemelen (paddenoverzet) Eijsden-Margraten 
IVN Maas en Niers (paddenoverzet) Gennep 
Natuurbeschermingswacht Zuid-Oost Limburg  Gulpen-Wittem
Paddenwerkgroep Stokhem (paddenoverzet) Gulpen-Wittem
Osebos (paddenoverzet) Gulpen-Wittem
Vereniging De Loorenhof Heerlen
IVN Hoensbroek Heerlen
Lions Heerlen Landsfort Heerlen
Kiwanis Heerlen  Heerlen 
KJEM Kronenberg Horst aan de Maas
IVN de Maasdorpen Horst aan de Maas
Werkgroep Behoud de Peel  Horst aan de Maas
Jong Nederland America  Horst aan de Maas
Groengroep Sevenum Horst aan de Maas
IVN de Maasdorpen (weidevogels) Horst aan de Maas
Sevenum (weidevogels) Horst aan de Maas
IVN Kerkrade Kerkrade
IVN Kerkrade (paddenoverzet) Kerkrade
Scouting Pius XII Landgraaf
IVN de Oude Landgraaf Landgraaf
IVN Ubach over Worms Landgraaf
IVN Ubach over Worms (paddenoverzet) Landgraaf 
Studiegroep Leudal Leudal
Wijngilde Helden Leudal
Natuurwegwijzer  Leudal
Paddenwerkgroep Grathem  Leudal
Jong Nederland Grathem Leudal
Jong Nederland Neeritter  Leudal
Roggel (weidevogels) Leudal 
Heythuysen (weidevogels) Leudal 
Leudal Haler (weidevogels) Leudal 
Leudal Baexem (weidevogels)  leudal 
Vrienden van de Beegderheide Maasgouw
Wijnmakersgilde Midden-Limburg Maasgouw
Stichting Weerderhof Maasgouw
Maasgouw West (weidevogels) Maasgouw 
Kiwanis Maastricht  Maastricht
Wijkraad de Campagne  Maastricht
IVN Maastricht Maastricht
Titus Brandsma Maastricht
CNME Maastricht  Maastricht
Paddenwerkgroep Geusseltpad (paddenoverzet) Maastricht 
Hoogstambrigade Brindil  Meerssen
Lions Maastricht Trajectum Meerssen
IVN Ulestraten Meerssen
Geulle (paddenoverzet) Meerssen

IVN Meerssen (paddenoverzet) Meerssen 
ANIMO Mook  en Middelaar
Nat.- en Milieugr. ANIMO (paddenoverzet) Mook en Middelaar
Eynderhoof  Nederweert
Vogelwerkgroep Nederweert  Nederweert
Scouting Pius X  Nederweert
Vogelwerkgroep Nederweert (weidevogels) Nederweert 
IVN Nuth (paddenoverzet) Nuth 
Dorpsraad Koningslust werkgroep Vlakbroek  Peel en Maas
IVN Helden Peel en Maas
IVN Meyel Peel en Maas
Jong Nederland Maasbree Peel en Maas
Jeugd en Natuur Maasbree Peel en Maas
Jong Nederland Baarlo Peel en Maas
IVN Meijel (weidevogels) Peel en Maas 
Maasbree (weidevogels) Peel en Maas 
Baarlo (weidevogels) Peel en Maas 
Eikenhakhoutbrigade Meinweg  Roerdalen 
Rangers Meinweg Roerdalen 
Oze Sjtein (paddenoverzet) Roerdalen 
NHG werkgroep Driestruik  Roermond
Wijkvereniging de Wijher Roermond
Scouting St. Lucia Simpelveld Simpelveld
ZLSM Simpelveld
Bocholtz (paddenoverzet) Simpelveld 
Hoogstambrigade Susteren (De Zoer Keesj) Sittard-Geleen
Faunabeheereenheid Graetheide Sittard-Geleen
IVN Land van Swentibold Sittard-Geleen
IVN Munstergeleen Sittard-Geleen
IVN Land van Swentibold (paddenoverzet) Sittard-Geleen
IVN Elsloo Stein
IVN Stein Stein
IVN Stein (paddenoverzet) Stein
IVN Vijlen-Vaals Vaals
Dorpsraad Schin op Geul  Valkenburg
Pica (weidevogels) Valkenburg 
Heek (paddenoverzet) Valkenburg 
IVN Valkenburg (paddenoverzet) Valkenburg 
Natuurwacht Venlo (paddenoverzet) Venlo
Stichting Brookkanck Belfeld  Venlo 
IVN Maasduinen Venlo 
Venlo (weidevogels) Venlo 
Kachelhoutbrigade Venray Venray
IVN Geysteren / Venray Venray
Jong Nederland Venray Venray
Werkgroep Boshuizerbergen Venray
Wijngilde Dionysos Venray
Venray Geijsteren (weidevogels) Venray 
Overzet Daelsweg (paddenoverzet) Voerendaal
IVN Voerendaal  Voerendaal 
IVN Weert e.o. Weert
Scouting St. Maarten Weert
WBE Grenskant  Weert
Vrijwilligers Stramproy  Weert
Scouting HuBoVra Weert
Vrijwilligers Tungelroyse wallen (Kleine Wel) Weert
Scouting St. Rumoldus Weert
Vrijwilligers Tungelder Wallen  weert 
Hospice Weert  Weert 
Grenskant (weidevogels) Weert 
Swartbroek (weidevogels) Weert 
Oude Graaf (weidevogels) Weert 
Natuurmonumenten vrijwilligers 
Limburgs Landschap vrijwilligers 

bijlage	3																							Hovenierswerk op buitenplaatsen in 2012

bUitenplaats	 gemeente	 Uren	2012	 Uren	201	 Uren	2010
Kasteel Nieuwenbroek Beesel 109 54 93
Het Huis Verduynen Echt-Susteren 139 233 139
Kasteel Roosterborch Echt-Susteren 0 0 0
Kasteel Eijsden Eijsden 771 728 648
Kasteel Rijckholt Eijsden 0 0 0
Kasteel Gronsveld Eijsden 194 182 229
Het Huis Heyen Gennep 232 212 217
Kasteel Goedenraed Gulpen-Wittem 704 677 497
Kasteel Wijlre Gulpen-Wittem 761 767 516
Kasteel Cartils Gulpen-Wittem 762 568 663
Kasteel de Borggraaf Horst aan de Maas 7 11 81
Kasteel Horn Leudal 292 33 368
Huize Nederhove Leudal 99 63 85
Kasteel Hasselholt Maasgouw 0 0 0
Kasteel Heysterum Maasgouw 0 0 0
Kasteel Meerssenhoven Maastricht 199 17 433
Huis Frymerson Roerdalen 36 122 92
Huize Aerwinkel Roerdalen 254 21 302
Kasteel Hillenraedt Roermond 267 231 333
Zuidewijck Spik  Roermond 43 65 48
Kasteel Amstenrade Schinnen 199 206 207
Kasteel Obbicht Sittard-Geleen 214 197 387
Huis Millen Sittard-Geleen 321 323 382
Buitenplaats Wolfrath Sittard-Geleen 0 0 0
Kasteel Lemiers Vaals 0 0 0
Kasteel Puth Voerendaal 0 229 136
Kasteel Rivieren Voerendaal 0 0 0
Buitenplaats Eyckenlust (Noord-Brabant) 0 0 60
Buitenplaats Heeze (Noord-Brabant) 0 9 207
Buitenplaats Zwanenberg (Noord-Brabant) 0 0 108
Soeterbeek (Noord-Brabant) 0 0 0
Asten  (Noord-Brabant) 0 0 94

totaal	gewerKte	Uren	 5.666	 5.778	 6.320



Meerssen Scheren 420 meter heg
diverse Snoei 1244 hoogstamfruitbomen in opdracht van Natuurmonumenten
Nuth Hoogstam snoei 4 stuks
Nuth Knotten 3 knotbomen
Nuth Inboet 100 stuks plantsoen in heg
Nuth Realisatie boscompensatie 12 are
Nuth Aanplant 20 hoogstamfruitbomen
Nuth Snoeien 15 hoogstamfruitbomen
Nuth Snoeien 13 hoogstamfruitbomen
Nuth Realiseren 720 meter schapenraster, planten 19 laanbomen
Nuth Snoeien 18 hoogstamfruitbomen
Nuth Plaatsen raster en landbouwpoort
Nuth Plaatsen poort
Nuth Snoeien 3 hoogstamfruitbomen
Nuth Snoeien 7 hoogstamfruitbomen
Nuth Maaien grasland en scheren heg
Nuth Plaatsen 100 meter schapenraster
Onderbanken Hoogstam snoei 15 stuks
Onderbanken Hoogstam snoei 8 stuks
Onderbanken Snoeien 3 appelbomen
Onderbanken Snoeien 15 hoogstamfruitbomen
Onderbanken Terugzetten heg, 60 meter
Onderbanken Snoeien 10 hoogstamfruitbomen
Roermond Hovenierswerkzaamheden bij Westrom
Roermond Controle 5 vleermuizenkasten
Roermond Onderhoudwerkzaamheden PRIGA boomgaard
Schinnen Graven poel
Schinnen Aanplant 3 hoogstamfruitbomen
Schinnen Scheren 75 meter heg
Schinnen Realisatie boscompensatie 20 are
Schinnen Diverse werkzaamheden, o.a. realiseren 2 boomgaarden, 2 poelen, 2 torenvalken- en 2 steenuilenkasten plaatsen,
 realiseren broedstoof vleigend hert
Schinnen Realisatie landgoed, o.a. 31 hoogstambomen, 450 meter meidoornheg, 620 meter schapenraster
Schinnen Herprofileren poel
Schinnen Plaatsen 6 banken
Simpelveld Onderhoud hellingbos, scheren heg
Simpelveld Scheren 190 meter heg
Simpelveld Plaatsen 70 meter raster
Simpelveld Plaatsen 865 meter schapenraster rondom kalkgrasland
Simpelveld Snoeien boomgaard, 24 stuks
Simpelveld Coordinatie onderhoud groenstroken gemeente
Simpelveld Onderhoudswerkzaamheden hellingbos
Simpelveld Verwijderen en herplaatsen 1873 meter raster
Simpelveld Onderhoudswerkzaamheden holle weg
Simpelveld Scheren 190 meter heg
Sittard-Geleen Aanplant 40 meter heg
Sittard-Geleen Aanplant 35 meter ligusterhaag
Sittard-Geleen Snoeien 15 hoogstamfruitbomen
Sittard-Geleen Snoeien 21 hoogstamfruitbomen
Stein Aanplant 15 hoogstamfruitbomen
Stein Aanplant 15 hoogstamfruitbomen
Stein Snoei 130 stuks hoogstamfruitbomen
Vaals Snoei 15 hoogstamfruitbomen, aanplant 40 meter meidoornheg en 40 meter haagbeukheg
Vaals Hakhoutbeheer toepassen in 12 are holle weg
Vaals Scheren 150 meter heg
Valkenburg Inboet 15 meter heg
Valkenburg Scheren 5 heggen
Venlo Terugzetten houtsingel nabij spoorlijn 78 are
Venray Maaien grasland 48 are en afzetten met behoud van overstaanders 2 are
Venray Beheer en inrichting natuurterrein de Blakt van de gemeente Venray
Voerendaal Inboet 25 stuks hoogstamfruitbomen
Voerendaal Afvoeren groenafval
Voerendaal Inboet Dorpen in het Groen
Voerendaal Inboet 25 stuks hoogstamfruitbomen
Voerendaal Maaien 2 kalkgraslanden: 100 are
Voerendaal Snoeien 60 hoogstamfruitbomen
Weert Maaien terrein klokjesgentiaan: 250 are
Weert Vellen 2 stuks bomen in tuin
Venlo Hovenierswerk in opdracht van Noord-Limburgs Groen op de Floriade
Eijsden-Margraten Beheers- en inrichtingswerkzaamheden voor Natuurmonumenten
Maasgouw Het herstellen van de bewegwijzering van een wandelroute in op dracht van Grenspark Maas-Swalm-Nette
diverse Het uitvoeren van trekkerwerk voor de fa. Henssen in diverse gemeenten
 

bijlage	5	 				
Opdrachten voor advies en uitvoering in 2012

gemeente	 werKzaamheDen

Beek 30 knotwilgen en 15 knotlindes knotten
Beek Aanplant 30 hoogstambomen
Beek Snoeien 10 hoogstamfruitbomen
Beek Snoeien 11 hoogstamfruitbomen
diverse Advies over houtopstanden op en bij waterkeringen aan Waterschap Peel en Maasvallei
Echt-Susteren Scheren 965 meter heg
Echt-Susteren Controle faunavoorziening voor dassen
Eijsden-Margraten Onderhoud randbeplanting langs weg
Eijsden-Margraten Terugzetten meidoornheg
Eijsden-Margraten Snoeien 12 hoogstamfruitbomen
Eijsden-Margraten Snoeien 8 hoogstamfruitbomen, herstel 175 meter raster
Eijsden-Margraten Inventarisatie holle wegen Herkenradergrub
Eijsden-Margraten Snoeien 12 hoogstamfruitbomen
Eijsden-Margraten Scheren 220 meter heg
Eijsden-Margraten Aanleg betonpoel in Eckelrade
Eijsden-Margraten Snoeien 344 hoogstamfruitbomen
Eijsden-Margraten Beheers- en inrichtingswerkzaamheden voor Natuurmonumenten (Noorbeek)
Gulpen-Wittem Aanplant 59 hoogstamfruitbomen
Gulpen-Wittem Aanplant 6 hoogstamfruitbomen
Gulpen-Wittem Maaien graslandjes Kwakkerpool
Gulpen-Wittem Snoei parasolboom (d’r Paddestool te Trintelen)
Gulpen-Wittem Snoeien 8 hoogstamfruitbomen en scheren 125 meter heg
Gulpen-Wittem Snoeien 7 hoogstamfruitbomen
Gulpen-Wittem Knotten knotlinde
Gulpen-Wittem Snoeien 13 hoogstamfruitbomen
Heerlen Hoogstam snoei 95 stuks
Heerlen 86 are bos afzetten, rasters verwijderen, afval verwijderen
Heerlen hoogstam snoei 172 stuks
Heerlen Scheren 250 meter heg
Heerlen Scheren 640 meter heg, hoogstam snoei 46 stuks, poel vrijmaaien, 40 are hakhout afzetten
Heerlen Scheren 840 meter heg
Heerlen 12 are hakhout afzetten, hoogstam snoei 68 stuks
Heerlen 1 poel vrijmaaien
Heerlen 300 meter heg scheren
Heerlen Uitvoeringswerkzaamheden herstel omgeving Imstenraderbos
Heerlen Onderhoudswerkzaamheden in stadsparken
Kerkrade Hovenierswerkzaamheden bij Licom
Kerkrade 2 poelen opschonen
Kerkrade Maaien 216 are waardevolle graslanden
Kerkrade Realiseren klaphek en slagboom
Kerkrade Maaien 4 waardevolle graslanden
Kerkrade Vergroten poel
Kerkrade Scheren 75 meter heg
Landgraaf Aanplant 100 meter heg
Landgraaf Aanplant 3 hoogstamfruitbomen, aanplant 80 meter heg en 80 meter raster
Landgraaf Snoeien 56 hoogstamfruitbomen en herstellen 43 boomkasten
Landgraaf Geven van snoeiadvies
Leudal  Afzetten met behoud van overstaanders gemeentelijke houtwal 10 are
Leudal  Snoeien perenboom
Maasgouw Aanplant 170 meter gemengde struweelheg
Maasgouw Aanplant 6 hoogstamfruitbomen
Maasgouw Aanplant 170 meter gemengde struweelheg
Maasgouw Aanplant 6 hoogstamfruitbomen
Maasgouw Eigen bijdrage aanleg 6 boomgaarden
Maasgouw Snoei 7 hoogstamfrtuibomen
Maasgouw Het herstellen van de bewegwijzering van een wandelroute in op dracht van Grenspark Maas-Swalm-Nette
Maastricht Hovenierswerkzaamheden bij Vaessen groenvoorziening
Maastricht Hoogstam snoei 7 stuks
Maastricht Hoogstam snoei 2 stuks
Maastricht Aanplant 12 hoogstamfruitbomen
Maastricht Eigen bijdrage aanplant 27 hoogstambomen en 140 meter heg
Maastricht Aanplant 43 knotbomen en 3650 stuks bosplantsoen voor realisatie landgoed
Maastricht Snoeien 1 appelboom
Meerssen Opschonen poel, stapelmuur herstructureren, maaien nabij GEA-object
Meerssen Aanplant 150 meter heg
Meerssen Inboet meidoornheg
Meerssen Scheren 110 meter heg



om meer variatie in de boomsoortensamenstelling te 
krijgen. Ook in de gemeente Simpelveld is er in 
een hellingbos op de Keverberg hakhoutbeheer 
uitgevoerd en is er een broedstoof aangelegd.

In de gemeente Schinnen is bij Puth 
een grote broedstoof aangelegd bij een 
particuliere grondeigenaar.

Voor de veldparelmoervlinder zijn er In Maastricht twee bermen, 
één op de Cannerberg en één langs het Julianakanaal, gemaaid.

In Venray werden op het landgoed Geijsteren zijn inlandse eiken 
aangeplant om leefgebied van de bruine eikenpage te verbeteren. 
Ook zijn er hier in het beekdal van de Oostrumsche Beek kleinschalige 
gaten in de bosranden gekapt voor de kleine ijsvogelvlinder. 
Eenzelfde soort beheer is uitgevoerd in de Schinveldse bossen in de 
gemeente Onderbanken.

In Gennep is op de Looierheide opslag van Amerikaanse eik, berk en 
grove den op een droog heideterrein en op de oevers van een ven 
verwijderd ten behoeve van onder meer blauwvleugelsprinkhanen en 
steppesprinkhanen. 

In de gemeente Peel en Maas is op een heideterrein de opslag van 
berk en grove den verwijderd en zijn er kleinschalige plagplekken 
gemaakt om het leefgebied van het bont dikkopje te 
verbeteren.

Zoogdieren
In opdracht van de gemeente 
Echt-Susteren zijn de 
dassenvoorzieningen langs 
een tweetal wegen in St. Joost 
en Nieuwstadt gecontroleerd 
op onvolkomenheden en is 
klein onderhoud uitgevoerd (vrij 
maaien van de dassenraster).

In een bosrand van het Schweibergerbos en 
het Roebelsbos in de gemeente Gulpen-Wittem is hakhoutbeheer met 
behoud van enkele overstaanders uitgevoerd voor de hazelmuis. Ook 
is er op de meest open plekken besdragend plantsoen aangeplant.

In Vaals zijn er voor de hazelmuis op twee locaties bosranden 
teruggezet en is er besdragende plantsoen aangeplant. 

In Elsloo (Stein) is een kazemat uit 1940 ingericht voor 
overwinterende vleermuizen. 

In opdracht van de gemeente Eijsden-
Margraten is een inventarisatie uitge-
voerd van de functionaliteit van 19 
faunavoorzieningen van voor dassen. 
De bevindingen van de inventarisatie 
zijn gerapporteerd en inmiddels is 
opdracht verstrekt voor het herstel 
van de geconstateerde gebreken aan 
een aantal van de geïnventariseerde 
passages. 

In opdracht van het Consortium Grensmaas zijn bij 
Geulle Aan De Maas (Meerssen) vijf koloniekasten 

voor vleermuizen geplaatst. Het gebruik van 
deze kasten wordt over een periode van vijf jaar 
gecontroleerd. 

In de gemeente Maasgouw is de brug over de 
Vlootbeek langs de Maasbrachterweg/Linnerweg 

voorzien van loopplanken. De voorziening is speciaal 
bedoeld voor de das die zich aan het uitbreiden is in de regio, 

maar is tevens geschikt voor een groot aantal andere soorten kleine 
zoogdieren en amfibieën. 

In 2012 is de voorbereiding opgestart voor herstelmaatregelen voor 
de eikelmuis in de Eijsden-Margraten. 

flora
Op de groeiplek van rode dopheide in een bos in de gemeente Beesel 
is opslag van grove den, berk en Amerikaanse eik verwijderd en is 
er op kleine schaal geplagd, zodat deze zeldzame plant zich hier kan 
handhaven en wellicht verder kan uitbreiden.

In Heerlen en Kerkrade zijn twee graslanden  gemaaid ter 
ontwikkeling van schrale vochtige graslandvegetatie. 

Ook in de gemeente Gulpen-Wittem vond een dergelijk 
verschralingsbeheer plaats op een aantal locaties om de 

groeiplaatsomstandigheden van onder meer herfstschroeforchis, 
gele zegge en grote muggenorchis te verbeteren. 

Een kalkgrasland op de Keverberg in Simpelveld werd 
ingerasterd, zodat dit terrein nu jaarlijks begraasd kan 
worden door schapen. 

In de gemeente Voerendaal werden maaiwerk uitgevoerd op 
een kalkgraslanden aan de Karstraat en nabij 

Craubeek en op het spoorwegemplacement in 
Klimmen.

Het spoorwegemplacement van het 
Miljoenenlijntje in Simpelveld is gemaaid ten 
behoeve van het voorkomen van bijzondere 
planten, waaronder kleine bergsteentijm, 
gele kamille en bont kroonkruid.

In de gemeente Nuth werden in het dal van 
de Geleenbeek en de zijbeken vijf vochtige 
graslanden gemaaid ter instandhouding en 
ontwikkeling van grote zeggevegetaties. Deze 

vegetatietypen zijn van belang voor de zeggekorfslak. 

In het Munningsbos bij Montfort (Roerdalen) is op 
de groeiplaats van zevenster opslag van struiken en 
braam verwijderd.

Om de groeiplaats van pijlscheefkelk veilig te stellen 
is klimop en klimhortensia van de oude muur rondom 

het Kartuizer Stadspark in Roermond verwijderd.

In Weert werd een terrein nabij Boshoven gemaaid vanwege de 
aanwezige klokjesgentianen. 

bijlage	6	
Maatregelen voor soortenbescherming in 2012

amfibieën
Om de sterke achteruitgang van de geelbuikvuurpad en de 
vroedmeesterpad in Limburg te 
stoppen werd in opdracht van de 
stichting IKL een provinciaal 
beschermingsplan voor 
deze soorten opgesteld 
voor de periode 2006-2010. 
Vanaf het verschijnen van 
het beschermingsplan is 
door verschillende instanties 
gewerkt aan de verbetering van het 
leefgebied van deze twee soorten in Limburg. Naast de uitvoering 
van inhoudelijke maatregelen is het Platform Geelbuikvuurpad 
en Vroedmeesterpad opgericht, met daaraan gekoppeld een 
vrijwilligersnetwerk. Door de uitwisseling van informatie en kennis 
blijven betrokken beleidsmakers, natuurbeschermingsorganisaties, 
particuliere terreineigenaren en vrijwilligers op de hoogte van 
actuele, relevante ontwikkelingen binnen populaties van beide 
paddensoorten. Verder leveren de leden van het Platform een 
wezenlijke bijdrage aan de jaarlijkse monitoring van deze amfibieën. 
Met het verstrijken van de planperiode ronde  het  adviesbureau 
Natuurbalans-Limes Divergens en de stichting RAVON een evaluatie 
af over het effect van het beschermingsplan. 

In de gemeente Echt-Susteren zijn vier voortplantingspoelen 
opgeknapt voor boomkikkers en kamsalamanders. De wateren zijn 
uitgediept en de vegetatie is verwijderd. 

In 2012 voerden we in Eijsden-Margraten een inventarisatie uit 
naar de onderhoudstoestand van poelen op particulier eigendom, 
die van belang kunnen zijn als voortplantingswater voor bedreigde 
amfibieën. Deze inventarisatie vormt de basis voor een herstelplan 

van voortplantingswateren en landbiotoop voor 
vroedmeesterpadden en kamsalamanders. 

In Bemelen is een betonpoel en stapel-
muur aangelegd voor vroedmeester-
padden en is er hakhoutbeheer 
uitgevoerd en zijn er struiken 
geplant in een nabij gelegen bosrand 

om landbiotoop te verbeteren. Drie 
nagenoeg geheel verlandde poelen in 

Eckelrade zijn opgeschoond en er is een nieuwe 
betonpoel aangelegd. Daarnaast is er landbiotoop verbeterd door een 
200 meter lange meidoornhaag aan te planten. In Honthem zijn twee 
poelen opgeschoond en is er een stapelmuur aangelegd bij één van 
de twee poelen. Ook is er een stapelmuur aangelegd bij twee poelen 
in Mheer.

In de gemeente Meerssen is eveneens een inventarisatie uitgevoerd 
naar de onderhoudstoestand van poelen op particulier eigendom. 
De inventarisatie biedt aanknopingspunten voor het uitwerken van 
onderhouds- en herstelmaatregelen. 
Daarnaast zijn in Meerssen twee poelen opgeschoond door het 
grootste gedeelte van de vegetatie en het slib uit de wateren te 
verwijderen met een kraan.

In Elsloo werd een poel opgeknapt, die vrijwel geheel was verland.

In Ubachsberg werd een tweetal voortplantingswateren voor de 
vroedmeesterpad opgeschoond.

In Vaals is een poel aangelegd voor de vinpootsalamander.

Op landgoed Geijsteren in Venray 
zijn drie poelen hersteld 
voor de kamsalamander. De 
herstelmaatregelen bestonden 
uit het verwijderen van bomen 
en struiken rondom de poelen 

en het verwijderen van slib en 
vegetatie uit het water.

In Boukoul in Roermond zijn bomen en struiken rondom een poel 
gekapt zodat deze meer zonlicht ontvangt. Deze poel is van belang als 
voortplantingswater van kamsalamanders.

In 2011 is in samenwerking met de Natuurbalans, stichting RAVON, 
Gemeente Bergen, Vereniging Natuurmonumenten, stichting het 
Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, provincie Limburg en IKL 
gestart met een kweekprogramma om te proberen de Knoflookpad 
in Limburg voor uitsterven te behoeden. In 2012 heeft IKL een 
bijdrage aan dit project geleverd in de vorm van het plaatsen van 
vangschermen en -emmers op de Meinweg en het uitvoeren van 
controles van het raster.

In de gemeente Gulpen-Wittem zijn in opdracht van de Zuid-
Limburgse Golf en Country Club twee volledig dichtgegroeide poelen 
op de Golfbaan opgeschoond. Van de wateren op de golfbaan worden 
onder andere door de vroedmeesterpad en de kamsalamander 
gebruikt. 

reptielen
In Beesel zijn op grote schaal openingen in de bosranden van 
landgoed Heidenheim gekapt, waardoor er gevarieerde bosranden 
met veel structuur kunnen ontstaan. Deze bieden schuil- en 
voedselgelegenheid aan hazelworm, levendbarende hagedis en 
zandhagedis. 

Op een heideterrein in de gemeente Landgraaf is opslag van grove 
den, berk en Amerikaanse vogelkers verwijderd en zijn kleinschalige 
plagplekken aangelegd om leefgebied van 
onder andere gladde slangen en levend-
barende hagedissen te verbeteren.

In Horn in de gemeente Leudal zijn 
voor de levendbarende hagedis 
stukjes vergraste heide geplagd en is 
er opslag van Amerikaanse vogelkers 
verwijderd.

Ook is het Kustersven in de gemeente Echt-Susteren voor deze soort 
gemaaid om te voorkomen dat dit dichtgroeit met ruigtevegetatie en 
opslag van grove den en berk.

Insecten
Ten behoeve van het vliegend hert is er bij Eckelrade in de gemeente 
Eijsden-Margraten hakhoutbeheer in de bosranden van een 
hellingbos uitgevoerd en zijn twee broedstoven aangelegd. Op enkele 
open plekken is er zomereik, zoete kers en fladderiep aangeplant 
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Deloitte Accountants BV geeft aan dat de in dit 
jaarverslag gepresenteerde gecomprimeerde 
cijfers zijn ontleend en consistent zijn met de 
gecontroleerde jaarrekening, waarbij een goed-
keurende controleverklaring is verstrekt.


