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KLEURT LIMBURG GROEN



Inleiding

IKL kleurt Limburg groen! Deze 
uitdrukking belichaamt de kern van IKL. 
We werken in en met het landschap en 
zetten het landschap in om te werken 
aan de maatschappelijke opgaven 
van deze tijd. Zo zal de oplossing 
voor uitdagingen op het gebied van 
bijvoorbeeld leefklimaat, biodiversiteit en 
gezondheid grotendeels in het landschap 
gezocht moeten worden. Cruciaal daarbij 
is dat het we het kleine koesteren. Het 
landschap bestaat immers uit de optelsom 
van alle elementen en functies die het 
herbergt.

De mens heeft hierbij een belangrijke 
rol. We faciliteren mensen om met 
hun leefomgeving aan de slag te 
gaan. Gelukkig mogen we daarbij 
samenwerken met vele partners. Hierbij 
dienen partijen als lokale vrijwilligers, 
belangenorganisaties, gemeenten, 
provincie Limburg en terreinbeheerders 
zeker vermeld te worden.

Het is belangrijk dat wij goed op de 
hoogte zijn van externe ontwikkelingen 
en de rol die partijen kunnen en willen 
vervullen. Ons brede netwerk komt ons 
hierbij goed van pas.
Centraal in onze aanpak staat dat 
wij krachten bundelen door nieuwe 

verbindingen te leggen. In 2019 
hebben wij de eerder ingeslagen koers 
voortgezet. Enerzijds door het uitbouwen 
van onze samenwerking met vaste 
partners als bekende vrijwilligersgroepen 
en gemeenten, anderzijds door het 
belang van landschap prominent te 
blijven agenderen in vele projecten en 
beleidsontwikkelingen.

Net als in het verleden blijven wij de 
partij van het doen. Wij streven naar 
zichtbare resultaten in het landschap. 
Daarbij proberen wij zo integraal 
mogelijk te werken en streven wij naar 
het realiseren van multipliers; op inhoud, 
proces en financieel.

In dit jaarverslag geven wij een overzicht 
van wat we in 2019 hebben gedaan. 



Werkdagen in het 
landschap

In 2019 hebben wij 294 werkdagen 
uitgevoerd. De werkzaamheden varieer-
den van snoeien van hoogstambomen, 
tot het bestrijden van exoten, van het 
planten van hagen tot het opruimen van 
maaisel. Er is gezweet, gelachen, gehuild, 
geproefd en beleefd. 

Naast de insteek dat deze werkdagen 
bijdragen aan de levendigheid van 
het landschap draagt het ook bij aan 
de vitaliteit van onze deelnemers. Wij 
horen vaak dat de beweging en het 
buiten zijn mensen goed doet. Voor de 
oudere deelnemers is het vaak tevens 
een uitweg om te ontsnappen uit een 
sociaal isolement en zo weer op een 
actieve manier buiten te komen met 
anderen. Maar ook de jeugd wordt niet 
vergeten. Duizenden kinderen van alle 
leeftijden hebben tijdens de werkdagen 
met scholen gewerkt aan het Limburgse 
landschap en reeds voor het dertigste 
jaar! Naast aandacht voor het werk, 
natuur en cultuur is de aandacht ook 
gevestigd op het belang van gezonde 
voeding én het buiten bewegen. Zo zijn 
er bij werkdagen met scholen appels 
uitgedeeld, die zijn gesponserd door 
de Limburgse Land- en Tuinbouwbond 
(LLTB). 

Nog een aantal leuke feitjes over onze werkdagen:

• In de gemeente Echt-Susteren zijn de meeste werkdagen geweest, dit waren er 39.  
Een snelle rekensom leert ons dat er dan gemiddeld ruim een werkdag per 
anderhalve week is gewerkt met IKL in deze gemeente; 

• In de gemeente Eijsden-Margraten zijn maar liefst 142 hoogstamfruitbomen 
gesnoeid tijdens werkdagen; 

• Tijdens onze hakhoutdagen hebben wij een aantal keren de groene PK’s ingezet; 
zij slepen met hun trekpaarden complete bomen het bos uit. Een oud ambacht, dat 
al eeuwen in Limburg uitgevoerd wordt en de vrijwilligers en ons een helpende 
hand kan bieden in het uitvoeren van de werkzaamheden. 

‘’Toen we aankwamen kregen we 
uitleg en gereedschap. We begonnen 
met snoeien in groepjes maar al snel 
werd duidelijk dat iedereen samen 
ging werken. Op het einde van de 
ochtend was bijna de hele poel 
leeg.’’. - Leerlingen basisschool de 
Springdonk Koningslust



ANWB
snoeikamp
Ongeveer 30 vrijwilligers uit het hele land 
reisden van 19 tot en met 22 februari naar 
naar Zuid-Limburg om hier te werken in 
het landschap. Ze snoeiden hoogstam-
fruitbomen in het Jekerdal in Maastricht 
en bij de Frankenhofmolen in Vaals en 
deden hakhoutbeheer ten behoeve van 
de eikelmuis in Bemelen. IKL zorgt voor 
de voorbereiding en begeleiding van de 
activiteiten.

Materiaal en 
gereedschap
We faciliteerden 28 zelfstandige vrijwil-
ligersgroepen met materiaal en ge-
reedschap. Om het gereedschap aanbod 
up-to-date te houden zijn verschillende 
nieuwe gereedschappen aangeschaft zo-
als takkenscharen, handzagen, snoeischa-
ren, stokzagen, ladders en valbeveiliging.

Beleefweek Limburg
Van 6 t/m 15 september vond de derde 
editie van de Beleefweek Limburg plaats.  
De initiatiefnemers, waaronder IKL, 
willen met de Beleefweek laten zien hoe 
bijzonder Limburg is en welke verboren 
pareltjes er nog te ontdekken zijn. Het 
thema was ‘grenzeloos genieten’.

Natuurwerkdag
827 vrijwilligers

op 39 locaties in Limburg

de leefomgeving van 61 
verschillende soorten 
werd verbeterd



Landschap en 
gezondheid
Wetenschappelijke studies tonen een 
positieve relatie aan tussen landschap 
en gezondheid. Met name het stresslevel 
van Limburgers die tijd spenderen in 
het landschap is aantoonbaar lager dan 
bij mensen die zelden tot nooit in het 
landschap komen. Landschap is overal 
om ons heen en in vele vormen inzetbaar 
voor gezondheid. Tijdens het minisym-
posium ‘‘de kracht van het landschap’’, 
op 6 november, stonden we hierbij stil. 
Gedurende het jaar hebben we een 
tiental fruitoogst projecten gedaan met 
basisschoolleerlingen.

Voedselbossen
We boden ondersteuning aan de koplo-
pers-projecten in de gemeenten Echt-Sus-
teren, Gulpen-Wittem, Leudal, Peel en 
Maas en Vaals in samenwerking met 
Voedselbosbouw Nederland. Daarnaast 
ging veel aandacht uit naar het sluiten 
van ketenverbanden. Zoals deelnemen 
aan kennis- en netwerkbijeenkomsten 
(zowel provinciaal als landelijk) en 
overleggen met kwekerijen over (voed-
selbos)soorten. We werden partner van 
Greendeal Voedselbossen, waarmee 
we onze voedselbos-ambitie kracht bij 

willen zetten. Vanuit zowel particulieren 
en agrariërs als lokale fracties en be-
stuurders is een groeiende interesse voor 
deze vorm van integratie tussen voedsel-
productie en natuur. Een snel groeiend 
aantal initiatiefnemers weet IKL te vinden 
voor vragen. Zo ook Boer Mark Venner uit 
Baexem. Hij ging samen met ons aan de 
slag met de planvorming om 5Ha weiland 
om te vormen tot voedselbos.



Landschappelijke 
inpassing 
zonneparken
De energietransitie vraagt in de toekomst 
steeds meer om hernieuwbare energie. 
Naast windmolens zijn zonnepanelen, 
zeker in het zuiden van Limburg, een 
belangrijke energiebron. Wanneer het 
in een gemeente niet mogelijk is om 
voldoende energie op te wekken via 
panelen op daken wordt er gekeken naar 
oplossingen om zonnepanelen in het 
landschap te plaatsen. Deze zonneparken 
zijn een nieuw element in het landschap 
en vragen daarmee ook om een goede 
inpassing. IKL heeft in het afgelopen jaar 
meegewerkt aan het landschappelijk 
en ecologisch inpassen van een aantal 
zonneparken. 

Aanplantregelingen
In verschillende Limburgse gemeenten 
werd een aanplantregeling georgani-
seerd. Het doel van een aanplantregeling 
is het versterken van het authentieke 
landschap én het vergroten van
burgerbetrokkenheid.

708 deelnemers door 

de hele provincie

1.731 (fruit)bomen 

5.589 meter haag 

4.122 stuks bosplantsoen

1.357 stuks kleinfruit

In de gemeente Echt-Susteren vond een 
laagdrempelige plantregeling plaats 
waarbij inwoners voor een klein bedrag 
fruitbomen en kleinfruit konden bestellen. 
Uiteindelijk kwamen bijna 700 inwoners 
plantmateriaal afhalen. Vanwege het 
succes werd de uitlevering opgesplitst in 
een voorjaarsronde en najaarsronde.



Patrijzen
In samenwerking met Natuurrijk Lim-
burg en de koninklijke Nederlandse 
jagersvereniging is IKL de coördinator 
van het patrijzen beschermingsproject in 
Limburg. In het project zijn zes kernleef-
gebieden aangewezen waar we samen 
met partners werken aan de optimali-
sering van het leefgebied als icoonsoort 
voor een biodivers boerenlandschap. In 
de kernleefgebieden staan we aan de 
lat om vrijwilligers te enthousiasmeren 
op patrijzen te tellen en de soort waar 
nodig te beschermen voor achteruitgang, 
hiervoor hebben we informatiebijeen-
komsten en excursies georganiseerd en 
geven we voor alle geïnteresseerden een 
nieuwsbrief uit.

Eikelmuizen
IKL is sinds 2019 de Limburgse coördina-
tor voor de eikelmuis. Deze slaapmuizen 
zijn zeer zeldzaam. Er zijn nog maar twee 
leefgebieden van, een op de Bemelerberg 
en de ander in het Savelsbos. Hier werkt 
IKL heel nauw samen met partners aan de 
optimalisering van het leefgebied en de 
monitoring en uitzetting van de soort. IKL 
staat hier samen met vrijwilligers aan de 
lat om bewoners die in het leefgebied van 
de soort wonen te enthousiasmeren om 
tuinen eikelmuis-proof te maken. Zo kun-
nen we gezamenlijk proberen de soort te 
behoeden voor uitsterven in Nederland. 



Geelbuikvuurpad en 
vroedmeesterpad
Er zijn twee platformdagen geweest 
voor het netwerk geelbuikvuurpad en 
vroedmeesterpad. In december waren we 
met ongeveer 40 personen te gast bij het 
VTN op het verenigingskantoor in Cadier 
en Keer. In juni is de platformdag met 
excursie gehouden samen met Staats-
bosbeheer in het Gulpdal voor ongeveer 
60 personen. Na een rondgang door 
het dal hebben we de presentaties van 
verschillende partijen die zich bezighou-
den met de soorten gehouden in een café 
in Scheulder. Beide bijeenkomsten zijn 
bezocht door deelnemers uit Duitsland, 
België en Nederland. De buitenlandse be-
langstelling voor onze aanpak is aan het 
toenemen en leidt al tot samenwerking 
in aanvullende excursies en uitvoerende 
werkzaamheden. Zo leggen we in Duits-
land in opdracht van Biologische Station 
StädteRegion Aachen honderden poelen 
aan voor beide soorten.

Meer Natuur voor  
Pittig Fruit
In dit Vlaams-Nederlandse Interreg-pro-
ject werden fruittelers gestimuleerd om 

Resultaten 
Poelenproject 
Duitsland

Brockenberg 
6 betonbakken (3,5 x 3,5 meter ) en 
16 prefabbakken (1 x 1 meter)

Werther Heide
10 betonbakken (4 x 4 meter) met 
afvoer

Noppenberg
14 betonbakken waarvan 13 ( 4 x 4 
meter) met afvoer en een 
grotere betonbak van 8,5 x 8,5 meter

Carl-Alexander:
25 betonbakken in verschillende 
maten en 3 grotere betonbakken 
waarvan 2 met afvoer

Binsfeldhammer Sohle 3
32 prefabbakken (1 x 1 meter)

de zekerheid op een goede bestuiving 
te vergroten door (naast honingbijen) 
wilde bijen aan te trekken. We plaatsten 
informatieborden bij de 17 deelnemende 
Limburgse fruittelers.



Vliegend hert, 
knoflookpad en 
slaapmuizen
Voor het vliegend hert hebben we in 2019 
platformbijeenkomsten gehouden die 
op dezelfde leest geschoeid zijn als de 
bijeenkomsten van de geelbuikvuurpad 
en vroedmeesterpad. De andere netwer-
ken die bij IKL bestaan zijn die van de 
knoflookpad en slaapmuizen (hazelmuis 
en eikelmuis). Met vooral de enthousias-
telingen rondom de soort op de Meinweg 
hebben we een bijenkomst gehad in 
Roermond en vervolgens hebben de vrij-
willigers de trek van de knoflookpadden 
bijgehouden. Het slaapmuizennetwerk is 
opgestart met de eerste bijeenkomst in 
Bemelen. 

Life Bovar
Het LIFE project ‘‘beheer van de geelbuik-
vuurpad en andere soorten in dynamische 
habitats’’ - in het kort: ‘‘LIFE BOVAR’’- is 
een financieringsproject van de Europese 
Unie en wordt gefinancieerd door het EU 
Milieuprogramma met focus op natuur 
en biodiversiteit. De eerste grootschalige 
maatregelen zijn getroffen na afronding 
van de inventarisatie van de popula-

tie (nulmeting). Poelen en bakken zijn 
aangelegd of weer geschikt gemaakt voor 
voortplanting: wanden zijn kaal gemaakt, 
hekken zijn gezet ten behoeve van begra-
zing. Aan het eind van het project wordt 
weer een inventarisatie gedaan en weten 
we wat tot dan toe is bereikt. De komende 
jaren worden de geplande maatregelen 
uitgevoerd en wordt het project verder 
uitgerold.

Paddenoverzet
Er zijn in het voorjaar 32.323 amfibieën 
tijdens de paddentrek veilig over druk-
ke verkeerswegen gezet. Meer dan 200 
vrijwilligers verdeeld over 19 groepen 
hielpen de amfibieën naar hun voortplan-
tingsplaats.



Buitenteam
Onder de noemer “samen zijn we sterker 
en weten we meer” zijn we een inten-
sieve samenwerking aangegaan met de 
Plattelandscooperatie Peel en Maas. De 
samenwerking richt zich met name op het 
gebied waar de Plattelandscooperatie ac-
tief is, te weten de gemeente, Maasgouw, 
Leudal, Nederweert, Weert en Peel en 
Maas. Door de overname van het inhou-
delijke personeel van de Plattelandsco-
operatie en een gezamenlijke inzet in 
het buitenteam kunnen we nu alerter en 
passende inspelen op vragen uit het veld 
en advisering naar gemeenten. In juli 
vestigden we ons in Villa Flora op 
Brightlands Campus Greenport Venlo.

Buitenkrachtbrigade
We zijn met de buitenkrachtbrigade in 
heel Limburg aan de slag geweest. Er 
hebben vier kandidaten met een afstand 
tot de arbeidsmarkt deelgenomen aan 
de Buitenkrachtbrigade. Twee daarvan 
hebben de opleiding gevolgd die IKL in 
samenwerking met groenbedrijven Hens-
sen en BMM Groen en opleidingsinstituut 
ORGB is gestart in 2019. Reden voor het 
starten van een groenopleiding is het 
groeiend tekort aan vakbekwame men-

Organisatie

Personeelsbestand
Per 1 januari 2019 had IKL 28 
medewerkers in dienst en per 31 
december 2019, 27 medewerkers. 
De bezettingsgraad is 22,8 FTE. Ook 
delen we onze expertise aan andere 
organisaties middels detachering. In 
2019 was dit 1,5 FTE.

Leerbedrijf
In 2019 hebben tien scholieren 
werkervaring opgedaan bij onze 
stichting. 

Fondsenwerving
In toenemende mate ontvangt de 
stichting IKL steeds meer donaties. 
We ervaren het als een waardering 
van de maatschappij voor onze inzet 
om de groene leefomgeving leef-
baarder en gezonder te maken. 

sen in de groenvoorziening. Uniek aan 
deze opleiding is dat deze voldoet aan de 
wensen van zowel student als bedrijf. Een 
deelnemer is geslaagd voor de opleiding 
en nu werkzaam bij Staatsbosbeheer. 
Maar liefst 9 stagiaires hebben in 2019 
meegedraaid in de Buitenkrachtbrigade, 
waarvan 8 de stage met goed gevolg 
hebben afgesloten. 1 van de 9 stagiaires 
heeft een snuffelstage gedaan.



IKL online
Internet wordt voor IKL steeds belangrij-
ker om te communiceren met haar achter-
ban. Dankzij onze website en de sociale 
media staan we op dagelijkse basis in 
contact met landschapsliefhebbers en an-
dere geïnteresseerden. In 2019 verstuur-
den we 38 persberichten aan provinciale, 
regionale en landelijke mediaredacties. 
Dit leidde tot honderden publicaties in 
(lokale) kranten, op (nieuws)websites en 
social media kanalen. Onze nieuwsbrief 
werd 11 keer verstuurd naar onze achter-
ban (>5000 abonnees).

het aantal volgers op 
Facebook steeg van 1720 
naar 1938

Op Twitter bleef ons 
volgers aantal nagenoeg 
gelijk, namelijk 2058

Er waren 83.671
websitebezoeken op 
www.ikl-limburg.nl

Financiën

BATEN
Subsidies en bijdragen projecten 3.049.418
Af: directe projectlasten 927.897

Dekkingsbijdrage projecten 2.121.521

LASTEN
Personele lasten 1.701.383
Organisatie lasten 358.499
Kapitaalslasten 20.676

2.080.558

Resultaat 40.963
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de informatie in dit jaarverslag kunnen geen 
rechten worden ontleend.

IKL kleurt Limburg groen
We bewerken het, consumeren het en passen het aan. Passend bij de tijd waarin we
leven. Passend bij onze wensen en onze grillen. Bij onze problemen én
onze oplossingen.

Het landschap van Limburg.

Samengesteld uit kleine groene elementen. Uit boomgaarden, struwelen en bosjes.
Graften, struiken, heggen en knotwilgen. Het zijn deze kleine elementen die dit
landschap uniek en leefbaar maken. Ze bieden ons herkenningspunten en
herinneringen. Een plek om te ontspannen. En een plek om ons in te spannen.

Bij IKL werken we uit liefde voor het landschap. Voor de elementen die ons
Limburgse land eigen maken, haar gezond en leefbaar houden. Uit liefde voor haar
flexibiliteit. De kracht om mee te bewegen met de uitdagingen van vandaag.
Uitdagingen die gaan over duurzaamheid. Over leefbaarheid en over gezondheid.

Bij IKL werken we samen om die kleine landschapselementen in stand te houden.
Met bewoners, ondernemers en liefhebbers. Dat doen we op kleine schaal. In de
boomgaard, op de boerenakker en het bedrijfsterrein. Samen brengen we de
patrijzen terug in het agrarische cultuurlandschap, leggen we kikkerpoelen aan en
snoeien we de wilgen.

We geven elkaar en het landschap de aandacht die het verdient. En al die kleine
inspanningen tezamen maken het Limburgse landschap groots.

We snoeien en we boeien.
We beheren en creëren.
Dit is het werk dat wij doen.
IKL kleurt Limburg groen.


