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AANKOPEN
BEHEERPROJECTEN
In de afgelopen periode is er zo’n 18 ha
natuur aangekocht.
Twee beheerprojecten
zijn uitgevoerd in
het kader van de Programmatische Aanpak
Stikstof.
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[13] RAVENVENNEN

16

In het Lommerbroek,
dichtbij het kantoor van
Het Limburgs Landschap, kon een voormalig agrarisch bedrijf
met 7,5 ha grasland
worden aangekocht.
Het gebied maakt onderdeel uit van Natura
2000-gebied Maasduinen en grenst aan een
restant hoogveenbos
in de Ravenvennen. We
gaan hier proberen dit
zeldzame bostype uit te
breiden. De voormalige
bedrijfsgebouwen zullen worden gesloopt.
Deze aankoop kon
onder andere worden
gerealiseerd door een
bijdrage van het Prins
Bernhard Cultuurfonds
en van ons eigen Quercus Aankoopfonds.

[27] WEERTERBOS
Door een bijdrage uit
het Quercus Aankoop
fonds hebben we aan de
rand van het Weerterbos een mooi landschapselement veilig
kunnen stellen. Het
betreft een klein eikenbosje midden in een
overwegend agrarisch
landschap.

[45 47] LANDGOED
ROZENDAAL |
REIGERSBROEK
In 2016 heeft Het Limburgs Landschap landbouwgrond aangekocht
met de bedoeling om
natuur te realiseren in
het Reigersbroek. Middels een ruiling is het
ons nu gelukt om ruim
3,5 ha landbouwgrond
in dit gebied te verwer-

[25] AALSBEEK
Bij de monding van de
Aalsbeek in Belfeld is
dankzij het Verkooijenfonds 0,5 ha broekbos
toegevoegd aan het
beheerareaal.

13 Foto Luuk Daamen.

ven waarop we verder
kunnen werken aan dit
natuurontwikkelingsgebied. De al eerder
ingerichte gronden
laten hier spectaculaire
natuurresultaten zien,
hetgeen bewijst dat dit
gebied terecht is aangewezen als prioritair
natuurgebied door de
Provincie Limburg.
Tevens hebben wij door
een bijdrage uit het
Quercus Aankoopfonds
aan de rand van Landgoed Rozendaal 0,5 ha
bos- en landbouwgrond
aan kunnen kopen. Het
stukje landbouwgrond
komt in aanmerking
voor toekomstige bosaanplant.

[74] LANDGOED
GOEDENRAAD
Door een goede samen
werking met het Elisabeth Strouven Fonds
uit Maastricht en een
bijdrage van het Prins
Bernhard Cultuurfonds heeft Het Limburgs Landschap 6 ha
grasland en akker, dat
ontwikkeld zal worden
tot kalkgrasland, in

beheer kunnen nemen.
Lees meer op pagina 28.

[8] LANDGOED
DE HAMERT
In de Tweede Wereldoorlog is de Hamert gebruikt voor oefenbombardementen. Hierna
is er tijdelijk munitie
opgeslagen die in de regio was achtergebleven.
Deze is tot ontploffing
gebracht, waarbij over
een groot areaal munitie en restanten ervan
verspreid zijn geraakt.
Om in de toekomst op
een veilige manier beheerwerk uit te kunnen
voeren is in 2018 gestart
met het detecteren en
ruimen van explosieven op de grote heidevelden. In 2019 en 2020
is dit werk voortgezet
en afgelopen februari
afgerond.

[10] LANDGOED
ARCEN
Kasteel en Kasteeltuinen Arcen worden
gereed gemaakt voor
het nieuwe seizoen.
De voordeur van het
kasteel wordt door de

schilder grondig onder
handen genomen zodat
deze er bij aanvang
van het seizoen weer
piekfijn uitziet. Er
passeren hier immers
zo’n 150.000 bezoekers
per jaar. Lees meer op
pagina 8-9. In de Wymarsche Watermolen
is begonnen met het
herstellen van de tegelvloer en het stucwerk.

[18] HUYS
KALDENBROEK
Begin dit jaar zijn we
gestart met de restauratie- en herstelwerkzaamheden van
Huys Kaldenbroek. Dit
monumentale gebouw,
in vroeger eeuwen een
versterkt en verdedigbaar huis met restanten van mergelmuren,
moest op onderdelen
worden gerestaureerd.
Uit respect voor de
monumentale waarden
van het gebouw en de
historische indeling
is er voor gekozen om
het pand om te bouwen
naar één in plaats
van de huidige twee
vakantiewoningen. Met
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de toevoeging van een
aantal extra badkamers
zal het Huys vanaf mei
weer aan eisen van de
huidige tijd voldoen en
is het opnieuw geschikt
voor het aanbieden van
vakantie-arrangementen.

[66] GROEVE
’T ROOTH
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Bovengrondse groeves
herbergen vaak een
zeer rijke en bijzondere flora en fauna. Met
name voor wilde bijen,
kruiden van schrale
gronden en andere
warmteliefhebbers is
het open karakter van
een groeve van levens-

belang. Hiervoor zorgen
we door de groeves te
begrazen met land
geiten. Net zoals rond
de Meertensgroeve en
de Curfsgroeve, zijn
rondom groeve ‘t Rooth
de buitenrasters nu
verstevigd om geiten
binnen en wilde zwijnen
buiten de groeve te
houden.

[15 21 28] ZWART
WATER | DUBBROEK |
KWEGT
Vanaf afgelopen najaar tot voorjaar 2023
zal bij Het Limburgs
Landschap in totaal
30 hectare bos worden
aangeplant. De aan-

plant wordt gefinancierd door Trees for All
en de Provincie Limburg. Afgelopen periode
is de eerste vijf hectare
geplant. De officiële
start van de aanplant
van ruim 4 ha bij het
Zwart Water werd op
11 december vanwege
corona in klein gezelschap gevierd met het
planten van de eerste
bomen door Simone
Groenendijk en Aletta
Janssen [Trees for All]
en Wilfred Alblas [Het
Limburgs Landschap].
Daarnaast plantten we
bos op op kleinere locaties bij de Kwegt en het
Dubbroek.
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