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604 vaste vrijwilligers
5800 vrijwilligers <18

6908 incidentele vrijwilligers

13.312 totaal vrijwilligers
81.560 vrijwilligersuren

>350 werkdagen
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RUITERSPORTVERENIGING 
HAELEN
Rond het terrein van de ruitersportvereni-
ging in Haelen ligt een houtwal, waar de 
afgelopen decennia geen onderhouds-
werkzaamheden aan is uitgevoerd. De 
bramen en struiken, welke meer en meer 
op het terrein ingroeiden, veroorzaakten 
steeds meer hinder. Het bestuur van de 
RSV heeft zich gewend tot de Stichting 
IKL; in gezamenlijkheid is een plan opge-
steld en uitgevoerd. De uitvoering is, waar 
mogelijk, opgepakt door de leden van de 
RSV. Zo zijn de aanwezige bomen en 
struiken tot een meter achter het aanwe-
zige hekwerk verwijderd. In de toekomst 
maakt deze open ruimte het gemakkelij-
ker om te voorkomen dat er weer diverse 
bomen en struiken hinder gaan geven aan 
dit terrein. Daarnaast is door een profes-
sioneel bedrijf een dunning in de bomen 
uitgevoerd en zijn er (door leden van de 
RSV) 400 struikvormers aangeplant om 
de houtwal meer structuur te geven.
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‘‘ALLE 
LIMBURGERS 
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LIMBURG 

MEE!’’

2
groepen

statushouders

LANDSCHAPSTUIN
ABSHOVEN
Het was de langgekoesterde droom van 
de 89-jarige mevrouw Gijsen uit Munste-
geleen, om weer door “haar” Engelse 
landschapstuin van het klooster Abshoven 
te kunnen lopen. Een groot deel van haar 
leven woonde en werkte ze op de boer-
derij bij het klooster. Daarbij onderhield 
ze ook het park. Tot haar grote verdriet 
zag ze het park de laatste 30 jaar meer 
en meer verwaarlozen. Daarom diende ze 
haar landschapsdroom in bij de Stichting 
IKL. Dankzij een bijdrage van de provin-
cie Limburg en de eigenaar Bouwontwik-
keling Jongen kon IKL aan de slag met 
ruim 230 lokale mensen en partijen om 
het park weer toegankelijk, open en veilig 
te maken. In enkele weken tijd  werkten 
we met IVN Munstergeleen, asielzoekers, 
diverse basisscholen, voortgezet- en spe-
ciaal onderwijs  en inwoners van Munster-
geleen aan de transformatie van het park. 
Mevrouw Gijsen bleef al die tijd een ener-
gieke, stimulerende kracht en ze heeft 
inmiddels weer door “haar” park kunnen  
wandelen.

MEERSEKAMP 
STEVENSWEERT
Voor het dijkverzwaringsproject in Ste-
vensweert moesten er op diverse plekken 
houtsingels gekapt worden. De Stichting 
IKL kreeg hier de opdracht om “beleef-
baar groen” te compenseren samen met 
de inwoners van Stevensweert. Deze 
compensatie is door de enthousiaste 
werkgroep van de dorpsraad opgepakt 
en samen is er een plan opgesteld en 
uitgewerkt voor de Meersekamp. In het 
plan is aandacht voor soorten en biodi-
versiteit. Samen met de inwoners is de 
omvang van de boomgaard verdubbeld in 
aantal bomen en het bestaande gedeelte 
beleefbaar gemaakt. Deze klus heeft IKL 
opgepakt samen met de kinderen van 
de basisschool De Maasparel. Naast bo-
men planten zijn er bes-dragende hagen 
gezet en een bijenhotel geplaatst. Het is 
een fraaie entree voor het dorp geworden.

VRIJWILLIGERSGROEPEN



Wij zorgen voor een springlevend landschap, waarin diverse functies worden gecombineerd. Wij 
willen het landschap van Limburg bewust laten leven en beleven door de landschapsdromen van 
mensen te verwezenlijken. Daarbij maken wij de leefomgeving relevant voor mensen, ongeacht of 
dit stedelijk of landelijk gebied betreft.

Afgelopen jaar hebben wij op vele plekken inwoners betrokken bij hun eigen omgeving door ze in 
participatieprocessen te vragen naar hun mening. Wat vinden mensen belangrijker in hun eigen 
gebied en nog belangrijker: wat willen zij daarbij zelf betekenen? Het is gebleken dat landschap ook 
een prima plek blijkt om integratie van vluchtelingen te stimuleren en dialoog met de lokale bevol-
king op gang te brengen. Alle projecten van IKL worden uitgevoerd met behulp van de maatschap-
pelijke aanbestedingsladder.

WAT DOEN WE?
•       Gebiedsoverstijgende projecten
•       Ontwerpprocessen
•       Organiseren van uitvoering
•       Actief aan de slag in het landschap met groepen
•       Cursussen
•       Verbinden van partners in het veld

Herman Vrehen
Directeur-bestuurder
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