NIEUW KALKGRASLAND BIJ EYS
DANKZIJ HET ELISABETH STROUVEN FONDS
Foto Daan Bouten.

Limburgs Landschap · lente 2021

De kerntaak van Het Limburgs Landschap is om door
aankoop en beheer natuur
er erfgoed voor de toekomst
veilig te stellen. Soms liggen
er kansen die je met beide
handen aan wilt grijpen,
maar waarbij samenwerking
onontbeerlijk is om het doel
te bereiken.
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In 2019 ontstond net buiten de
dorpskern van Eys de mogelijkheid om landbouwgrond,
die als grasland en graan
akker in gebruik was, aan te
kopen. Omdat Het Limburgs
landschap op dat moment de
middelen niet had, riepen we
de hulp in van het Elisabeth
Strouven Fonds. Dit Fonds
steunt initiatieven om natuur

en landschap in de Zuid-Limburgse heuvellandgemeenten
te behouden en te beschermen.
Na een complexe grondruil
slaagde het Fonds erin hier
zo’n 11 hectare grond te verwerven.

KANSRIJK

Begin dit jaar werd het voor
Het Limburgs Landschap,
mede door gulle steun van
het Prins Bernhard Cultuurfonds, mogelijk om hiervan
6 hectare over te nemen van
het Elisabeth Strouven Fonds.
Een deel van overige grond
geeft het Fonds in gebruik van
de biologische wijnboer uit het
dorp. Het Limburgs Landschap heeft met Landgoed
Goedenraad, het Eyserbos en

het kalkgrasland op de Doeveberg in de omgeving al diverse
natuurterreinen in beheer.

HERSTEL

Op de aangekochte grond ligt
de kalk dicht aan de oppervlakte waardoor het mogelijk
is om door natuurherstel
kalkg rasland te ontwikkelen.
Deze graslanden behoren tot
een van de meest zeldzame
landschappen van Nederland
en zijn alleen te vinden in
Zuid-Limburg.
In de bermen en de graften
is nog iets te vinden van die
bijzondere floristische kalk
rijkdom met soorten als knikkende distel, knoopkruid en
voorjaarsganzerik. Er is echter
veel meer mogelijk! Eerdere

herstelprojecten in deze omgeving lieten dat zien. Door de
voedselrijke bovenlaag af te
voeren en maaisel van goed
ontwikkelde kalkgraslanden
uit te strooien is succesvol
herstel mogelijk. We hopen
dat over een paar jaar hier
bloemrijke kalkgraslanden
liggen die door
het gezoem van
bijen en het
gefladder van
vlinders een lust
voor oog en oor
zijn.
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