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Inleiding
Het typische Zuid-Limburgse landschap is uiterst waardevol.
Een toenemend aantal burgers en bedrijven zetten zich in voor dit voor Nederland unieke landschap.
De groeiende vraag naar meer ruimte heeft een nadrukkelijke impact op de landschappelijke en
natuurlijke waarde van Zuid-Limburg. Bewoners zijn steeds meer bereidt om hiervoor
verantwoording te nemen, onze stichting biedt hen hiertoe mogelijkheden.
Veranderd agrarisch grondgebruik, oprukkende woonwijken en industrieterreinen, recreatie en
toerisme, de energie-transitie, maar ook teruglopende subsidies voor landschapsbeheer vormen een
bedreiging voor het Zuid-Limburgse Heuvelland.
Het landschap wordt tot ver over haar herstelvermogen heen gebruikt.
En dat terwijl de landschappelijke kwaliteit van Limburg een essentiële factor vormt voor het woonen vestigingsklimaat en voor de toeristisch-recreatieve branche. Niet in de laatste plaats is het
landschap voor Limburgers ook een belangrijk onderdeel van hun identiteit.

Waar staan wij voor, wat is onze missie.
De stichting Limburg Bloeit Op kwam tot stand op initiatief van de coöperatie Natuurrijk Limburg
Zuid U.A., om beter in te kunnen spelen op het toegenomen belang van het versterken van de
biodiversiteit, het landschap en onze leefomgeving.

Wat willen wij, wat is ons doel;
De stichting Limburg Bloeit Op heeft tot doel om door fondsenwerving projecten te financieren die
duurzaam bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit, het karakteristieke Limburgse
landschap en zijn natuur- en cultuurhistorische waarden. Wij willen dit onder andere door middel
van burgerparticipatie organiseren, door samen met de inwoners te werken aan het landschap.
Ook educatie, in de breedste zin van het woord, en het teweegbrengen van een grotere
bewustwording onder de bevolking van de waarde van de biodiversiteit en het Zuid-Limburgse
landschap behoren tot de kerndoelen van de stichting.
De stichting wil dit doen samen met de maatschappij en andere organisaties die het landschap willen
versterken. De stichting gaat de samenleving, bestaande uit individuen, het bedrijfsleven en
overheden, actief laten bijdragen aan het landschap in fysieke en financiële zin. De door de stichting
geworven fondsen zullen bij voorkeur ingezet worden voor projecten gericht op het verbeteren van
de biodiversiteit en de aanleg en het behoud van natuurwaarden en landschapselementen.
Op de langere termijn kan men denken aan projecten op het gebied van landschapsbeleving, lokale
gebiedsontwikkelingen en projecten die voortkomen uit de samenleving en die de sociale cohesie
versterken.
Als onafhankelijke stichting kunnen wij zonder veel regelgeving en afhankelijkheden van overheden
snel en slagkrachtig handelen.

De doelstellingen van ons project:
Het bevorderen en versterken van de biodiversiteit door de aanleg van Flora en faunastroken
Het creëren, stimuleren en behouden van natuur en landschap in Zuid-Limburg
De educatie en bewustzijnsvorming van het waardebesef van de natuur en het landschap
Stimuleren van participatie van burgers, agrariërs, bedrijfsleven en overheid bij natuur en
landschap
Het uitvoeren van en het adviseren in projecten die een bijdrage leveren aan natuur en
landschap
Het sluiten van overeenkomsten met grondgebruikers, eigenaren, overheden en derden
betreffende het realiseren en exploiteren van nieuwe Flora en faunastroken
Het fungeren als aanspreek- en overlegorgaan met gemeentelijke-, provinciale-, en
rijksoverheid en bewoners van Zuid-Limburg
Het verkrijgen van financiële middelen, welke de stichting nodig heeft voor het bereiken van
haar doelstellingen

Middels de aanleg en het beheer van Flora en faunastroken bereiken wij de volgende resultaten:
Het bevorderen en versterken van de biodiversiteit
Het ontstaan van waardevolle nieuwe leefgebieden voor insecten en een groot aantal andere
vogel- en zoogdiersoorten
Het verbinden van bestaande, sterk versnipperde, kleine natuurgebieden met elkaar om zo
te komen tot een meer samenhangend netwerk van robuuste natuurgebieden
Verhogen van de toeristische beleving van het landschap
Het bedrijfsleven vaart wel bij een prettigere leefomgeving voor haar werknemers en erkent
de impact op haar productiviteit en gezondheid
Aangenamere leefomgeving voor inwoners en recreanten
Meer kansen voor behoud van flora en fauna
Burgerparticipatie en het verbinden van burgers en de agrarische sector
Opschalen financiële participatie van het bedrijfsleven
CO2 compensatie
Verbeteren van het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid
Erosiebestrijding

Ons doel voor de korte termijn.
De biodiversiteit vormt een essentieel basisonderdeel in het leven van de mens.
Onze levenskwaliteit, gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling hangen af van de biodiversiteit.
Ook onze voedselvoorziening en economische ontwikkeling zijn in grote mate afhankelijk van de
natuur. Om de behoeften van de huidige en toekomstige generaties veilig te stellen is het van groot
belang om onze natuur te beschermen en te behouden.
De biodiversiteit vormt een goede indicator voor de kwaliteit van de natuur en de gezondheid van
ecosystemen. Sinds decennia neemt wereldwijd de biodiversiteit steeds verder af, ook in ZuidLimburg. De natuur wordt tot ver over haar herstelvermogen heen gebruikt. Zo toont recent
onderzoek aan dat de populaties wilde bestuivers; wilde bijen, hommels en zweefvliegen, met meer
dan tachtig procent zijn afgenomen in slechts 30 jaar. Ook met onze vlinders gaat het slecht, terwijl
het aantal broedvogelsoorten in de afgelopen decennia met een derde is afgenomen. Met veel
amfibieën- en reptielensoorten is het al niet beter gesteld. Het verlies aan biodiversiteit heeft op
termijn grote en niet overzienbare ecologische, maatschappelijke en economische gevolgen.
Het is dus belangrijk om de daling van het aantal populaties wilde bestuivers tot stilstand te brengen
en zo mogelijk aan een herstel te werken. Bovendien, het is bekend dat waar veel wilde bestuivers
leven, ook de levensvoorwaarden voor veel andere dieren en planten goed zijn.

Zuid-Limburg telt 11, veelal kleine en versnipperde, natuurterreinen, de zogenaamde Natura-2000
gebieden. Deze Natura-2000 gebieden vormen de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie
voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit. De terreinbeheerders kunnen het echter niet
alleen af. Het is belangrijk om de versnipperde kleine natuurgebieden meer met elkaar te verbinden
om te komen tot een meer samenhangend netwerk van robuuste natuurgebieden. Hierin is ook een
belangrijke rol weggelegd voor onze stichting.

Hoe gaan wij dat doen: Flora en faunastroken
De Stichting heeft zich tot doel gesteld om door de het realiseren en beheren van flora- en
faunastroken direct een belangrijke bijdrage te leveren aan de biodiversiteit door nieuwe
leefgebieden te scheppen voor een divers aantal soorten. Uiteindelijk rekenen de planten en dieren
ons af op de leefgebieden die we vanuit de versnipperde natuurterreinen in een groter
landschappelijk geheel kunt verwezenlijken. Soorten zijn daarin niet lastig, maar juist een graadmeter
voor succes.
Middels de aanleg van flora- en faunastroken kunnen wij de wilde bestuivers weer aan een toekomst
helpen. Om zo de biodiversiteit te behouden en duurzaamheid zichtbaar te maken.

Flora en faunastroken, wat zijn dit:
Meerjarige bloem- en kruidenrijke akkerranden
Kruidenrijke akkers
Bloem- en kruidenrijke graslanden
Heggen, struweelhagen, graften, holle wegen en waterlopen
Niet alleen de aanleg ervan, ook het jarenlange beheer van de nieuw aan te leggen stroken vraagt
om aandacht en zal door de stichting, samen met de deelnemende agrariërs en projectpartners, ter
hand genomen worden.

Onze langetermijndoelstelling
De aanleg van flora- en faunastroken vormt de eerste activiteit van een reeks van duurzame
bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit en het karakteristieke Zuid-Limburgse landschap.
De doelstellingen van de stichting Limburg Bloeit Op veranderen niet, maar wellicht wel haar
toekomstige activiteiten. Onze eerste zorg is; in stand houden van de nog bestaande natuur- en
landschapswaarden, maar we hebben meer ambitie, door het landschap te verbeteren en te
optimaliseren, blijven natuur- en landschapselementen niet alleen behouden maar komt er zelfs nog
ruimte voor uitbreiding.
De door de Stichting geworven fondsen kunnen in de toekomst ingezet worden voor projecten
gericht op het behoud en de aanleg van natuur- en landschapselementen, denk aan
hoogstamboomgaarden, poelen, graften, struwelen, heggen en hagen en het beheer en onderhoud
hiervan.

Zijn wij er klaar voor?
De stichting is opgericht op maandag 30 december 2019 en ingeschreven in het handelsregister op
31 december 2019. Op d.d…. is de Stichting oor de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Naast het verkrijgen van belastingvoordelen, toont de ANBI status ook
aan dat de stichting Limburg Bloeit Op een professionele organisatie is, die transparant omgaat met
de bijdragen, donaties en subsidies die de stichting ontvangt.

Het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers van de stichting hebben ervaring op het gebied van
natuur- en landschapsontwikkeling. Zowel de stichting Limburg Bloeit Op alsook de diverse
projectpartners hebben veel professionele expertise in huis om de gestelde doelen te behalen.

Financieel: inkomsten, uitgaven en transparantie
De stichting Limburg Bloeit Op is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Onze inkomsten
komen uit bijdragen (donaties, giften, schenkingen, legaten en entreegelden) van bedrijven en
particulieren, maatschappelijke organisaties, instellingen en fondsen en bijdragen van de overheid
(landelijk, provincie, gemeente) in de vorm van projectsubsidies en -opdrachten. Door de
laagdrempeligheid van de Stichting vormen de donaties en giften van bedrijven en particulieren,
zowel van bewoners als van bezoekers van de regio, een belangrijke inkomstenbron.
De bijdragen, opbrengsten en inkomsten worden binnen een redelijke termijn besteedt aan
projecten en opdrachten die in lijn zijn met onze, op het algemene nut gerichte, doelstellingen.
Inkomsten gekoppeld aan meerjarige projecten hoeven niet hetzelfde jaar besteedt te worden.
Wij voeren alleen opdrachten uit die in lijn zijn met het algemeen nuttige doel van onze stichting.
De stichting Limburg Bloeit Op is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat levert
belastingvoordeel op, zowel voor de stichting zelf als voor instellingen, bedrijven en individuen die er
een gift aan doen.
Als stichting met een ANBI-status voldoet onze organisatie aan de wettelijke 90%-eis. Dit houdt in dat
alle activiteiten die de doelstelling van onze stichting nastreven nagenoeg geheel een algemeen
belang dienen.
Conform de ANBI-regels publiceren wij ieder jaar op onze website een actueel verslag van de
uitgeoefende activiteiten (jaarverslag) alsook de financiële verantwoording hiervan (jaarrekening),
met onze staat van baten en lasten en de balans over het afgelopen jaar. Dit doen wij uiterlijk 6
maanden na afloop van het boekjaar. Bij opheffing van de stichting zal een batig
liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging middellijk, nog onmiddellijk, zo staat in de statuten
van de stichting. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten
behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte
werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de
jaarrekening opgenomen en toegelicht.
De samenstelling van het bestuur, onze jaarverslagen, jaarrekeningen, bezoldigingsregels en de gang
van zaken omtrent onze lopende projecten zijn terug te vinden op onze website.

Organisatie
Als fondsenwervende instelling heeft de stichting Limburg Bloeit Op een aantal kernwaarden hoog in
het vaandel staan. Met de kernwaarden van de organisatie wordt een beschrijving gegeven van de
waarden die de stichting wil uitdragen richting de verschillende belanghebbenden. Deze
kernwaarden zijn; duurzaam, integriteit, betrouwbaarheid, deskundigheid en transparantie.
De maatschappelijke betrokkenheid van de Stichting Limburg Bloeit Op is groot. De stichting draagt
bij aan de biodiversiteit en het landschap als randvoorwaarden voor de Limburgers om er gezond en
gelukkig te kunnen leven. Een goede kwaliteit van het Limburgse landschap draagt hier direct aan bij.
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Bestuur
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