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In dit verslag geeft het bestuur inzicht in de werkzaamheden en resultaten over 2020-2021 
Daarnaast vindt u een doorkijk naar de tweede helft van 2021 en verder. 
 
 

1. Inleiding  
 
De betrokkenheid bij de biodiversiteit, natuur en landschap van het Zuid-Limburgse Heuvelland 
vormgeven en uitbouwen en het draagvlak voor de ontwikkeling van het gebied verder versterken: 
met dat achterliggende doel werd de Stichting Limburg Bloeit Op opgericht. Het directe doel van de 
Stichting is extra financiën te genereren voor de inrichting en het beheer van flora- en faunastroken 
in Zuid-Limburg. Overheden, bedrijven, instellingen en particulieren kunnen met hun bijdragen aan 
de stichting laten zien dat zij zich met het gebied verbonden voelen. De stichting onderstreept dat 
het mooi houden van het gebied niet een zaak is van de overheid alleen, maar dat burgers, boeren, 
bedrijven en overheid het samen moeten doen. De Stichting Limburg Bloeit Op werd opgericht op 30 
december 2019. De stichting heeft een ANBI-status en dat betekent dat de activiteiten van de 
stichting helder worden verantwoord, maar ook dat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. 
 
Het Zuid-Limburgse heuvelland wordt door veel mensen hooggewaardeerd als oase van rust en 
ruimte. Een afwisselend heuvelachtig landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen 
een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Een landschap rijk aan karakteristieke 
landschapselementen zoals meidoornheggen, graften en hoogstamboomgaarden, maar ook 
cultuurhistorisch erfgoed; kastelen, molens en historische boerderijen. Niet voor niets met status van 
Nationaal Landschap. Zuid-Limburg, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. De Stichting 
Limburg Bloeit Op biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje 
bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door giften en donaties aan de stichting kunnen overheden, 
bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden.  
 
De Stichting Limburg Bloeit Op versterkt de biodiversiteit door het aanleggen en inzaaien van nieuwe 
flora en -faunastroken en door het verbinden van bestaande natuur. Dit doen we niet alleen. We 
betrekken bewoners, boeren, particuliere grondgebruikers, bedrijven, ondernemers, toeristen en 
dagjesmensen en bestuurders bij het ontwikkelen van nieuwe natuur en het beheer en onderhoud 
hiervan. 
 
1.1 Bestuur  
Er zijn in 2020 geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur van de 
Stichting Limburg Bloeit Op bestaat uit:  

• Leon Hupperichs (voorzitter)  

• Johannes d’Ansembourg (secretaris) 

• Louis Gerrickens (penningmeester)  
 
 

1.2 Beleidsplan 
De activiteiten die de Stichting Limburg Bloeit Op ontplooit om de hiervoor genoemde doelen te 
bereiken, zijn benoemd in het beleidsplan van de stichting, dat als pdf te raadplegen is via de website 
van de stichting.  
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2. Activiteiten 2020  
 
2.1 Terugblik  
Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om de balans op te maken: wat is er gebeurd, waar 
staan we wat betreft de resultaten in relatie tot de opgave die er ligt. 
In 2020 is veel tijd en energie geïnvesteerd in de opstart van de stichting en het aangaan van 
verbindingen met partners in Zuid-Limburg. Overheden, bedrijven, instellingen en particulieren, zijn 
gevraagd mee te werken. Dit kan op heel verschillende manieren bij voorbeeld door een jaarlijkse 
bijdrage of donatie, maar ook door directe hulp bij het opzetten van bijvoorbeeld een communicatie- 
en marketingplan. Voor bij dit laatste werd de stichting gesteund door de Visit Zuid-Limburg. 
In de loop van februari 2020 is onze website de lucht ingegaan. Daardoor sluiten we beter aan bij de 
vele mogelijkheden die smartphones, tablets en computers bieden in de interne en externe 
communicatie. Gedurende de zomer volgden Facebook, Twitter en Instagram accounts. 
 
De eerste partner-gemeente was Eijsden-Margraten die zich reeds in februari 2020 aansloot. 
In april werden dan ook de eerste 2.800 meter aan flora- en faunastroken in deze gemeente 
aangelegd met een totaal oppervlakte van 17.172 m2. Later in het jaar, in juni 2020, sloot ook de 
gemeente Gulpen-Wittem zich bij de stichting en de door haar in gang gezette beweging aan. 
 
De lijst van organisaties die via een bijdrage aan de Stichting Limburg Bloeit Op de versterking van 
biodiversiteit, natuur en landschap in Zuid-Limburg steunen ziet er als volgt uit (stand maart 2021): 

• Nationaal Landschap Zuid-Limburg 

• Gemeente Eijsden-Margraten 

• Gemeente Gulpen-Wittem 

• Gemeente Beekdaelen 

• Gemeente Voerendaal 

• Coöperatiefonds Rabobank Zuid-Limburg Oost 

• Elisabeth Strouven Fonds 

• Natuurrijk Limburg Zuid 

• GaiaZoo en Gaia Nature Fund 

• Visit Zuid-Limburg 

• Natuurrijk Limburg   
 
2.2 Mijlpaal 
Een eerste mijlpaal voor de stichting vormde de officiële start op 3 september 2020. 
Op een prachtig gelegen plek aan de Heiweg, tussen Mesch en Libeek, verzamelden zich de 
vertegenwoordigers van ruim dertig natuur gerelateerde organisaties uit Zuid-Limburg om samen het 
officiële startschot af te vuren voor onze beweging. Speciale gasten waren wethouder Gerry Jacobs 
van de gemeente Eijsden-Margraten en wethouder Jos Last van de gemeente Gulpen-Wittem, die 
gezamenlijk symbolisch het eerste zaad plantten.  
 
 
 

3. Opdracht en resultaat 
 
3.1 Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem 
De Stichting Limburg Bloeit Op heeft de specifieke taak om de aanleg en het beheer van flora- en 
faunastroken te realiseren en hun uitbreiding te stimuleren. Het werkgebied van de stichting omvat 
Zuid-Limburg, met de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem als start gemeenten. 
De stichting beheert gelden gericht op de vergoedingen voor de grondgebruikers, c.q. eigenaren, de 
kosten voor de aanleg en het beheer. Maar ook voor de proceskosten, promotie en marketing.  
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Door contracten te sluiten met eigenaren of gebruikers van landbouwgronden (agrariërs, 
burgers, landgoederen, instellingen) geven we invulling aan onze doelstelling. Beheercontracten 
worden gesloten voor een periode van zes jaar. De Stichting Limburg Bloeit Op heeft in de 
opstartperiode februari-maart 2020 in totaal zes contracten afgesloten met individuele deelnemers 
in de gemeente Eijsden-Margraten. Na de inzaai van de eerste 2.800 meter flora- en faunastrook in 
april 2020, volgde in april 2021 nog een uitbreiding van het areaal in Eijsden-Margraten met een 
lengte van ruim 300 meter.  
Na het eerste inzaaimoment in het voorjaar van 2020 volgde een periode van professionalisering van 
de stichting, het zoeken naar geschikte mensen voor de noodzakelijke promotie-, communicatie- en 
marketing, het ontwerpen en produceren van een logo, huisstijl en info-borden. De voorbereidingen 
voor de officiële start en media-moment op 3 september namen een groot deel van de zomer in 
beslag aangezien het driehoofdige bestuur, met elk hun eigen beroepsmatige verplichtingen, slechts 
als vrijwilligers voor de stichting werkzaam zijn.   
Veel tijd en energie, maar ook kosten, werd er geïnvesteerd in de opstart van de stichting en het 
aangaan van verbindingen met partners in Zuid-Limburg. Na een presentatie in een bloeiende flora- 
en faunastrook aan de wethouders Last en Van der Kleij, besloot ook het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem zich in juli 2020 aan te sluiten als partner van de 
Stichting Limburg Bloeit Op.  
 
Vanaf het najaar volgde er dan ook een zoektocht naar potentiële locaties en deelnemers in de 
Gemeente Gulpen-Wittem. In een zeer vruchtbaar overleg op 3 maart 2021 met dhr. Christiaan Puts, 
medewerker cultuurtechniek bij de Gemeente Gulpen-Wittem werden de potentiële locaties tegen 
het licht gehouden. Het resultaat, in april werd gestart met de aanleg van 2.533 meter aan flora- en 
faunastroken in deze gemeente met een breedte van 6 tot 12 meter. Totaal oppervlakte 17.796 m2 
voor een contractduur van zes jaar. Bij de aanleg ligt de nadruk op een zo’n hoog mogelijke 
ecologische waarde, waarbij de zichtbaarheid ervan voor de burger niet uit het oog verloren wordt. 
 
3.2 Boshommellandschap Geuldal 
De Gemeente Gulpen-Wittem participeert in het project Boshommellandschap Geuldal, een 
landschapsbrede samenwerking tussen elf partners, waaronder de gemeentes Gulpen-Wittem en 
Valkenburg a/d Geul, natuurbeschermingsorganisaties, het agrarisch collectief Natuurrijk Limburg, 
waterschap en watermaatschappij, provincie en wetenschap in het Geuldal tussen Valkenburg en 
Gulpen. Binnen de Gemeente Gulpen-Wittem zullen een aantal waardevolle wegbermen worden 
gemonitord. Daarnaast zal de werkgroep Boshommellandschap samen met de gemeente gaan kijken 
om deze bermen zo ecologisch mogelijk te beheren. Dit als pilotproject voor een grootschaligere 
toepassing in de toekomst. 
Gezien de gemeenschappelijke doelen is, na een vruchtbaar gesprek met de projectleiding van het 
Boshommellandschapproject, ook de Stichting Limburg Bloeit Op in april 2021 toegetreden tot de 
actieve partners van dit samenwerkingsverband. De Stichting Limburg Bloeit Op gaat, ter versterking 
en ter aanvulling van het bermenbeheer, met advies van de projectexperts, een aantal flora- en 
faunastroken aanleggen in de directe nabijheid van de aangewezen wegbermen. Deze stroken zullen 
in het kader van het Boshommellandschapproject gedurende de komende jaren opgenomen worden 
in het monitoringsproces, dit om meer en beter inzicht te krijgen op de ecologische waarde van de 
flora- en faunastroken. 
 
3.3. Educatieve stroken 
Om inwoners en bezoekers meer in contact te brengen met en meer belangstelling te wekken voor 
de regionale natuur werden er op verzoek van enkele van onze partners een aantal kleinere flora- en 
faunastroken aangelegd in woonwijken en parken. Zo werden er in de bebouwde kom van Schinveld 
(gemeente Beekdaelen) en in Wijlre (gemeente Gulpen-Wittem) enkele educatieve stroken 
aangelegd. Op het terrein van GaiaZOO te Kerkrade werden eveneens een aantal verschillende flora- 
en faunastroken aangelegd. Dit in samenwerking met het Gaia Nature Fund. 
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Deze qua oppervlakte bescheiden stroken werden aangelegd op voor bezoekers en 
inwoners zeer goed zichtbare plaatsen. Voorzien van informatieborden geven zij de burger een 
goede indruk van de rol en het belang van dergelijke stroken in het agrarische cultuurlandschap 
 
3.4 Voerendaal 
In juni 2021 werd de overeenkomst getekend tussen de stichting Limburg Bloeit Op en de gemeente 
Voerendaal  voor de aanleg van 3.000 meter aan flora- en faunastroken met een breedte van 6 tot 12 
meter voor een contractduur van zes jaar. Geplande aanleg in het najaar van 2021. 
 
 
 
4. Planning tweede helft 2021 
Gemeente Gulpen-Wittem: 

• Het door de Gemeente Gulpen-Wittem beschikbaar gestelde jaarlijkse budget van €8.000,- 
voor besteding aan de concrete aanleg en beheer van flora- en faunastroken laten nog een 
uitbreiding toe van het areaal. In september/oktober 2021 kan dan ook nog 967 meter aan 
stroken aangelegd worden. In samenwerking met de werkgroep Boshommellandschap 
Geuldal en de gemeente zal gezamenlijk gekeken worden naar ecologisch interessante 
locaties voor de aanleg ervan. 

 
Gemeente Voerendaal: 

• Aanleg van 3.000 meter aan flora- en faunastroken. 
 
Gemeente Vaals: 

• Gespreken met de gemeente Vaals bevinden zich thans (mei 2021) in een afsluitende fase. 
Contractvorming en aanleg van circa 2.100 meter aan flora- en faunastroken in 
respectievelijk zomer en najaar 2021. 

 
 
In 2020 en begin 2021 is de Stichting Limburg Bloeit Op steeds meer gegroeid naar een organisatie 
die staat voor biodiversiteit, landschap en landschapskwaliteit. De interesse vanuit de gemeenten 
Beekdaelen, Voerendaal en Vaals en de hieruit voortgekomen bijdragen zijn wat de stichting betreft 
daarvan het bewijs. We worden als volwaardige partij gezien door onze partners en gemeenten. In 
2021 zal er dan ook in de genoemde gemeenten, net als in Gulpen-Wittem, begonnen worden met 
de aanleg van flora- en faunastroken. 
Daarnaast onderscheid het bestuur activiteiten (projecten) gericht op de fondsenwerving in het 
bedrijfsleven en onder burgers. Ook promotie van de naamsbekendheid en de doelstellingen van de 
Stichting Limburg Bloeit Op behoren tot de speerpunten van het beleid in 2021. 
Zodra de Covid-19 restricties het weer mogelijk maken wil de stichting, in navolging van de officiële 
start op 3 september 2020, in de zomer van 2021 een publieks- en mediamoment organiseren.    
De voorkeur gaat hierbij uit naar een plek bij een van de nieuwe flora- en faunastroken in Gulpen-
Wittem.  
 
 



  

 


