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In dit verslag geeft het bestuur inzicht in de werkzaamheden en resultaten over 2020-2022.  
 
 
 
 
 
 

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 2021-2022 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.  



  

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. 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 in februari 2020 aansloot. In het 
voorjaar werden dan ook de eerste flora- en faunastroken in deze gemeente aangelegd. Vervolgens 
sloot in de zomer 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 juni 2022): 

• Nationaal Landschap Zuid-Limburg 

• Gemeente Eijsden-Margraten 

• Gemeente Gulpen-Wittem 

• Gemeente Beekdaelen 

• Gemeente Voerendaal 

• Gemeente Vaals 

• EuroParcs Gulperberg 

• 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 Jos Last van de 
gemeente Gulpen-Wittem en wethouder Gerry Jacobs van de gemeente Eijsden-Margraten, die 
gezamenlijk symbolisch het eerste zaad plantten.  
 
 

3. Opdracht en resultaat 
 
3.1 Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem 2020 
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.  
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, de natuurbeschermingsorganisaties Stichting het Limburgs Landschap, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, maar ook het agrarisch collectief Natuurrijk Limburg, het 
Waterschap, de Watermaatschappij en de Provincie Limburg. Dit allemaal aangestuurd, 
gecoördineerd, gemonitord en begeleid door Prof. David Kleijn en zijn werkgroep van Wageningen 
University and Research (WUR).  
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. 
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. 

 
  

4. Uitvoering 2021 
 
4.1 Gemeente Gulpen-Wittem: 

• April 2021 – Aanleg van flora- en faunastroken met een breedte van 6 meter voor een 
contractduur van zes jaar. Ook worden enkele stoken als pilot aangelegd met een breedte 
van 12 meter. 
De stroken worden aangelegd op acht verschillende locaties bij vijf verschillende deelnemers 
met een lengte van circa 2.550 meter. 
Ligging: Capucijnenweg-Wahlwiller, Heeselsweg-Gulpen, Wijnweg-Ingber, Partijerweg-
Mechelen, Verloren Kostweg-Eys, Hilleshagerweg-Mechelen, Berghemmerweg-Gulpen en 
Landsraderweg-Gulpen. 

• De door de Gemeente Gulpen-Wittem beschikbaar gestelde jaarlijkse vervolgsubsidie van 
€8.000,- zal overwegend aan een toekomstige uitbreiding van het areaal flora- en 
faunastroken besteed worden. In 2021/2022 kan dan ook nog circa 1.000 meter aan flora- en 
faunastroken aangelegd worden, een oppervlakte van circa 6.000 m2. Het ander deel zal 
gebruikt worden voor de bekostiging van het publieksevent in Gulpen-Wittem en 
bijbehorende communicatie in 2021. In samenwerking met de werkgroep 
Boshommellandschap Geuldal en dhr. Christiaan Puts zal gezamenlijk gekeken worden naar 
ecologisch interessante locaties voor de aanleg ervan in het voorjaar 2022. 

4.2 Gemeente Eijsden-Margraten: 

• April 2021 – Aanvullende aanleg van een flora- en faunastrook met een lengte van 300 meter 
en een breedte van 6 meter aan de Heiweg te St.Geertruid. Aangelegd voor een contractduur 
van zes jaar.  

 
 

5. Uitvoering 2022 
 
5.1 Gemeente Voerendaal: 

• Mei 2022 – Aanleg van flora- en faunastroken met een breedte van 3 tot 6 meter voor een 
contractduur van zes jaar. De stroken worden aangelegd op vier verschillende locaties bij vier 
verschillende deelnemers met een lengte van circa 3.060 meter en een gezamenlijk 
oppervlakte van 13.350 m2 (ca. 1,3 hectare) 
Ligging: Kolmonderweg-Colmont , Kersboomkensweg-Ubachsberg, Cortenbacherveldweg-
Voerendaal en Steinweg-Voerendaal. 
 



  

5.2 Gemeente Gulpen-Wittem: 

• Mei 2022 – Aanvullende aanleg van twee flora- en faunastroken met een gezamenlijke lengte 
van 940 meter en een breedte van 6 meter aan de Panoramaweg te Gulpen en de Gulperweg 
te Eperheide. Aangelegd voor een contractduur van zes jaar.  
 

 
6. Ecologische verantwoording 2021 
 
6.1 Algemeen 
De stichting Limburg Bloeit Op participeert sinds april 2021 in het Boshommellandschap Geuldal-
project, zoals in alinea 3.2 uitvoerig besproken 
Een drietal stroken zullen in het kader van dit project 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. 
 
6.2 Gemeente Gulpen-Wittem 2021 
Vanaf het najaar 2020 volgde er een zoektocht naar potentiële locaties en deelnemers in de 
Gemeente Gulpen-Wittem. 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.  
Belangrijke uitgangspunten hierbij waren:  
  
- Clustering 
Clustering van de stroken in een drietal duidelijk begrensde gebieden om zodoende de functie van de 
stroken als “corridors” of “stapstenen” tussen bestaande natuurgebieden zoveel mogelijk tot hun 
recht te laten komen. Besloten werd tot clustering in de driehoek “Wahlwiller-Party-Mechelen”, een 
gebied met nogal wat agrarisch grondgebruik, gelegen tussen de natuurterreinen in het westelijk 
aangrenzende Geuldal en het oostelijk gelegen Selzerbeekdal. Een tweede clustering van stroken 
vond plaats op de Gulperberg, met als doel het verbinden van de aangrenzende “Nieuwe Natuur” 
terreinen langs de Landsraderweg met de oude natuurterreinen van het complex Wagelerbosch-
Schweibergerbos. Het derde clustergebied bevindt zich nabij Ingber en heeft als primair doel het 
verbinden van twee hoogwaardige natuurgebieden, n.l. het Gerendal in het westen en het complex 
Dolsberg-Wielderbossen-Wielderakkers in het oosten. 
Ter uitbreiding en versterking van dit derde clustergebied, is ook de, nog nader te bespreken, aanleg 

van akkerstroken op de percelen van het Elisabeth Strouven Fonds nabij de Berghof belangrijk.  

 
- Participatie aan het project Boshommellandschap Geuldal 
Gezien de gemeenschappelijke doelen is, na een vruchtbaar gesprek met de projectleiding van het 
Boshommellandschap-project, ook de Stichting Limburg Bloeit Op toegetreden tot de actieve 
partners van dit samenwerkingsverband. Dit mede om zodoende de impact van kruidenrijke 
akkerstroken op de biodiversiteit te kunnen monitoren. Voor de gemeente Gulpen-Wittem vormt de 
aanleg van de akkerstroken daarnaast ook nog eens een versterking en aanvulling op het 
bermenbeheer. In nauw overleg met de projectleiding werden er in het projectgebied op twee 
akkers kruidenrijke akkerranden aangelegd om zo meer en beter inzicht te krijgen op de impact en de 
ecologische waarde van deze stroken. Beide akkers werden al sinds de start van het project 
gemonitord, zodat er dus nulmetingen voor beide akkerstroken beschikbaar zijn. De twee 
kruidenrijke akkerstroken, gelegen aan de Wijnweg en de Heeselsweg, resp. 12 en 6 meter breed, 
vormen het hierboven reeds vermelde clustergebied tussen het Gerendal en het Dolsberg-
Wielderbossen-Wielderakkerscomplex. 
Met betrekking tot de resultaten van dit eerste jaar volgen hieronder de monitoringsresultaten en de 
begeleidende mail van prof. David Kleijn. 
 



  

 

Beste Leon,                                                                                23 november 2021 

 

Ik heb even de data op een rij gezet voor wat betreft de bijen die in de bloemenstroken 

van Limburg Bloeit Op (F4, F5) zijn waargenomen. Het zijn momenteel uitsluitend 

wetenschappelijke namen, sorry. We werken nog aan een methode om uit de database 

meteen de Nederlandse namen te krijgen. Dat is voor veel mensen toch toegankelijker. 

 

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Een paar observaties kunnen wel al 

gemaakt worden. Het inzaaien van de ‘Limburg bloeit op’ bloemenstroken in 2021 leidt 

tot een spectaculaire toename van het aantal waargenomen hommels (Bombus soorten) 

en honingbijen (Apis mellifera). Dit ondanks het feit dat de stroken pas in de derde van 

de drie rondes echt goed in bloei stonden en dus niet hun volle potentie konden laten 

zien. De toename is natuurlijk volgens verwachting, maar toch goed om te zien. Of 

andere soorten bijen dan hommels en honingbijen ook zullen gaan profiteren moet nog 

blijken en daar ben ik zelf wel benieuwd naar. 

 

 

De wat betreft natuurbescherming meest interessante soorten zijn de bremzandbij 

(Andrena ovatula) die in Nederland op de Rode Lijst staat als kwetsbaar en de kleine 

groefbij (Lasioglossum parvulum) die in Nederland als bedreigd op de Rode Lijst staat. 

 

Laat weten als je nog vragen hebt. 

 

Hartelijke groet, 

 

David 

 
 

 

  

Aantal 

per soort 

Aantal 

per jaar 

F4 - Bloemenstrook Wijnweg bij Ingber   

2018 
 

2 

Andrena fulvata 1   

Lasioglossum malachurum 1   

2019 
 

11 

Andrena fulvata 1   



  

Apis mellifera 1   

Bombus terrestris/lucorum 1   

Halictus scabiosae 2   

Halictus tumulorum 1   

Lasioglossum lativentre 1   

Lasioglossum leucozonium 1   

Lasioglossum pauxillum 1   

Lasioglossum villosulum 1   

Nomada flava 1   

2020 
 

3 

Apis mellifera 1   

Bombus terrestris/lucorum 1   

Halictus rubicundus 1   

2021 
 

134 

Andrena bicolor 1   

Andrena flavipes 1   

Andrena ovatula 1   

Apis mellifera 90   

Bombus lapidarius 11   

Bombus pascuorum 15   

Bombus terrestris/lucorum 14   

Halictus rubicundus 1   

  
 

  

F5 - Bloemenstrook Heeselsweg 
 

  

2018 
 

0 

2019 
 

12 

Andrena chrysosceles 1   

Andrena haemorrhoa 1   

Apis mellifera 1   

Bombus pascuorum 2   

Bombus terrestris/lucorum 2   



  

Colletes daviesanus 1   

Lasioglossum leucozonium 1   

Lasioglossum minutissimum 1   

Lasioglossum pauxillum 2   

2020 
 

3 

Bombus lapidarius 2   

Lasioglossum pauxillum 1   

2021 
 

124 

Andrena flavipes 1   

Apis mellifera 3   

Bombus hortorum 2   

Bombus lapidarius 59   

Bombus pascuorum 42   

Bombus terrestris/lucorum 15   

Lasioglossum malachurum 1   

Nomada goodeniana 1   

  
 

  

 
 
6.3 Gemeente Voerendaal 2022 
Vanaf het najaar 2021 volgde er een zoektocht naar potentiële locaties en deelnemers in de 
Gemeente Voerendaal. Ook in deze gemeente ligt bij de aanleg de nadruk op een zo’n hoog 
mogelijke ecologische waarde, waarbij de zichtbaarheid ervan voor de burger niet uit het oog 
verloren wordt. In tegenstelling tot de gemeente Gulpen-Wittem was er (nog) geen clustering 
mogelijk van akkerstroken. Wel kon door de aanleg van een 600 meter lange strook aan de 
Kersboomkensweg te Ubachsberg een belangrijke corridor aangelegd worden richting het natura-
2000 gebied “Kunderberg”. 
De akkerstrook aan de Kolmonderweg, tegenover de Kruishoeve, werd in de zomer van 2022 
opgenomen in het monitoringsproces van het Boshommellandschap Geuldal-project. 
Eerste resultaten worden in het najaar van 2022 verwacht. 
  
 
6.4 Optimalisatie zaaizaad 
Het door de stichting gebruikte zaaizaad is afkomstig van de firma Neutkens Zaden uit Wessem en 
wordt eveneens al enige jaren op grote schaal gebruikt door onze partner Natuurrijk Limburg. De 
samenstelling bestaat uit een 7-tal gras- en graanachtigen en 22 kruidensoorten, allen van inheemse 
afkomst. Niet altijd loopt alles perfect, zo was er in 2020 bij Natuurrijk Limburg een probleem met de 
samenstelling en de kiemkracht van het geleverde zaad, afgelopen jaar, 2021, hadden wij een 
ongewenste bijmenging in het geleverde zaaizaad. Enige geleverde zaken zaaizaad bevatten zaden 
van een aantal ongewenste zonnebloemrassen, dit terwijl zonnebloemen niet standaard deel 
uitmaken van het mengsel. Een aantal stroken, met name die op de Gulperberg, waren dan ook in de 



  

nazomer rijkelijk bedeeld met zonnebloemen. Dit zag er mooi uit, maar is toch onwenselijk. Samen 
met onze partner Natuurrijk Limburg zijn wij in gesprek gegaan met de firma Neutkens Zaden om dit 
in de toekomst te vermijden. Voor wat de overige kruidensoorten in het mengsel betreft, hier 
hebben wij van de deskundigen die betrokken zijn bij het Boshommellandschap-project geen 
negatieve reacties gehad. 
Integendeel, de behaalde resultaten op onze kruidenrijke akkerstroken, hebben projectpartner de 

Stichting het Limburgs Landschap, doen besluiten om de inzet van dit zelfde zaadmengsel nader te 

gaan bekijken voor gebruik op hun eigen terreinen. Nóg idealer zou het zijn als er regionaal 

ecologisch zaaigoed beschikbaar zou zijn, omdat met name bij akkersoorten de regionale en soms 

lokale diversiteit groot is. Hier wordt op dit moment onderzoek naar gedaan, onder andere in het 

project Levend Archief.  De indicaties van de meer dan substantiële extra kosten, hebben ons voorals 

nog doen besluiten dit aspect pas in een volgende fase op te pakken. De stichting Limburg Bloeit Op 

zou met voortschrijdend inzicht de mogelijkheden hiertoe graag met het ESF willen afstemmen. 

 
6.5 Naar een hoger ecologisch doel; 2022 en verder 
De samenwerking met de deskundigen van het boshommellandschap-project en de gemeente 
Gulpen-Wittem, heeft er voor gezorgd dat de in 2021 in de gemeente Gulpen-Wittem aangelegde 
akkerstroken een zo hoog mogelijke ecologische waarde hebben. Momenteel, zomer 2022, werken 
wij weer samen met de mensen van het Boshommellandschap-project aan het zo ecologisch mogelijk 
aanleggen van kruidenrijke akkerstroken in de gemeente Voerendaal.  
Wij beseffen echter terdege, dat de ecologische waarde van kruidenrijke akkerstroken zijn grenzen 
kent, het blijven aangelegde akkerstroken, het is in die zin geen “echte” natuur. 
Hoe kunnen wij binnen de grenzen van onze werkveld, het Agrarische Natuur- en landschapsbeheer 
(ANLb), toch naar een hoger ecologische waarde toewerken?  
Uit onze eigen ervaring, maar ook uit diverse gespreken met onze projectpartners Natuurrijk Limburg 
en het Boshommellandschap, blijkt duidelijk dat de hoogste ecologische waarde te bereiken valt met 
de aanleg van kruidenrijke graslanden in combinatie met landschapselementen en een langdurig op 
verschraling gericht beheer. Ook het pakket “Kruidenrijke akker” zou de komende periode 
aangeboden kunnen worden, het heeft een hoge ecologische waarde, hoewel minder dan 
kruidenrijke graslanden. Beide pakketten zijn tot op heden nog niet door ons bij de deelnemende 
agrariërs gerealiseerd. Dit grotendeels als gevolg van een personeel- en tijdtekort van onze zijde, 
doch zeker niet als gevolg van een gebrek aan interesse van kant van de agrariërs. Speerpunt van 
onze inzet voor 2022 en daarna, is dan ook om met de hulp en expertise van de werkorganisatie van 
Natuurrijk Limburg aan de slag te gaan met het afsluiten van langjarige contracten voor kruidenrijke 
graslanden en akkers. Dit onder het voorbehoud dat er hier ook fondsen beschikbaar voor zijn.  
 

7. En verder 
 
In 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 en 
Voerendaal en de hieruit voortgekomen bijdragen zijn wat de stichting betreft daarvan de resultaten. 
We worden als volwaardige partij gezien door onze partners en gemeenten.  
In het najaar van 2021 werden er door de stichting met 14 Zuid-Limburgse gemeenten gespreken 
gevoerd. Deze liepen allen zeer positief en leidde tot de opbouw van goede relaties. 
Een aantal gemeentes gaf aan zich aan te willen sluiten bij ons initiatief.  
De mogelijke eerstvolgende aansluitende gemeenten zijn; Simpelveld, Meerssen, Landgraaf, 
Valkenburg a/d Geul, Stein en Maastricht.  
 
Ook vanuit het bedrijfsleven groeit de belangstelling voor onze beweging. Als een van de eerste grote 
recreatiebedrijven sloot zich EuroParcs Gulpen aan. Daarnaast is er ook door talrijke andere 
bedrijven warme belangstelling getoond.  



  

In 2021 werd er ook een ambassadeursnetwerk (horeca-recreatie als regulier bedrijfsleven), met 
circa 10 betrokken vertegenwoordigers, opgericht. Ook werd er begonnen met het opstellen van 
frame-work en portfolio voor overeenkomsten met het bedrijfsleven. 
Ook promotie van de naamsbekendheid en de doelstellingen van de Stichting Limburg Bloeit Op 
behoren tot de speerpunten van het beleid in 2022. 

 
De versoepelingen binnen het Covid-19 beleid maakte het mogelijk om op 7 oktober 2021 een 

mediamoment te organiseren. Op genoemde dag werd er op een van de flora- en faunastroken op de 

Gulperberg met medewerking van wethouder Jos Last van de gemeente Gulpen-Wittem en 

wethouder Pierre Verbraak van de gemeente Voerendaal een fotosessie gehouden.  

 


