
Limburgers zijn trots op hun pro
vincie en we weten dat het land
schap daarin een belangrijke rol 
speelt. Het is dan ook niet zo gek 
dat mensen mee willen helpen om 
dit mooie landschap te behouden. 
Het lijkt er misschien op dat ze dit 
vooral voor het landschap doen, 
zodat Limburg een beetje mooier 
wordt. Maar ze doen het ook voor 
zichzelf. Iedereen weet immers 
dat je je na een dagje buitenwerk 
beter voelt... 

In het verleden zorgde IKL voor  
de ondersteuning van vrijwilligers
werk in het landschap. Vanwege 
het wegvallen van deze stichting 
heeft gedeputeerde Geert Gabriëls  
van de Provincie Limburg Het 
Limburgs Landschap opdracht 
gegeven dit opnieuw vorm te 
geven door het instellen van een 
Steunpunt Landschapsbeheer. 
Het Steunpunt gaat vrijwilligers 
ondersteunen in alle Limburgse 
terreinen dus ook bij particulie
ren, gemeenten en andere terrein
beheerders.

KENNIS EN VAARDIGHEID
Buitenwerk is eigenlijk als een 
boswandeling maar dan heftiger, 
intenser en met extra’s. Die extra’s 
komen omdat buitenwerk, in tegen
stelling tot een boswandeling, 
wél invloed heeft op de omgeving. 
Zo wil de vlinderliefhebber meer 
ruimte voor bloemen en de poelen
werker wil zonlicht op de oevers 
voor de kikkers. Dan wil je voor je 
begint wel weten hoe dat moet en 
dat je het goed doet. Het Steunpunt 
Landschapsbeheer geeft advies en 
verzorgt cursussen. Buitenwerk 
is ook fijner als je het met anderen 
doet. Je bespreekt het werk en 
leert daarvan. Vele handen maken 
licht werk en het is ook nog eens 
gezelliger. Op zoek naar een plek 
om te werken? Of naar een groep 
vrijwilligers die helpen in jouw  
gebied? Het Steunpunt brengt 
vraag en aanbod bij elkaar.

VEILIG
Velen zijn het werken met zeis, 
handzaag of schop niet echt meer 
gewend. Toch willen wij zo veel 

mogelijk het plezier van dit hand
werk delen. Uit lijfsbehoud willen 
we daarbij graag op de veiligheid 
letten en een verzekering achter 
de hand hebben voor als het toch… 
Het Steunpunt leent gereedschap 
uit, zo nodig met instructie en 
heeft een verzekering achter de 
hand.

INSPIRATIE
Naast deze meer praktische zaken  
gaat het Steunpunt mensen in
spireren, bij elkaar brengen en  
opleiden om in het landschap aan  
de slag te gaan. Door samen hoog
stam te snoeien, kruidengrasland
jes te zeisen of heggen te vlechten 
komen mensen bij elkaar. Al wer
kende ontstaan er nieuwe ideeën. 
Ook komt er jaarlijks een avond 
waarbij vrijwilligers elkaar treffen 
en mooie resultaten en ervaringen 
gedeeld kunnen worden.

LANDSCHAPSMONITOR
Naast het ondersteunen van de 
vrijwilligers in het onderhouds
werk wil de provincie ook een 

STEUNPUNT  
LANDSCHAPSBEHEER

  De ‘start’ van de 
natuurwerkdag in 

de hoogstamboom
gaard van de familie 

Salden in Obbicht. 
Gedeputeerde 

Geert Gabriëls was 
ook zelf aanwezig 

om het belang van 
vrijwillig land

schapsbeheer te 
onderstrepen.
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Steunpunt Landschapsbeheer 
wordt mogelijk gemaakt door 

netwerk instellen dat de verande
ringen in het landschap monitort. 
Het Steunpunt heeft hiervoor de 
contacten bij het landelijk werken
de LandschappenNL. Via dit 
samenwerkingsverband wordt de 
methodiek ontwikkeld en zullen  
de gegevens op de goede plek be
landen.

NATUURWERKDAG
De afgelopen Natuurwerkdag  
op 4 en 5 november laat mooi zien 
hoe breed het werkveld is. Op  
32 plekken werkten meer als  
600 deel nemers in het Limburgse 
landschap. Schoolkinderen, scou
ting, dorpsgenoten, leden van een 
woongemeenschap, natuurvereni
gingen; een echte doorsnede van 
de Limburgse bevolking en er werd 
letterlijk van 8 tot 80 jaar gewerkt. 
Vaders en moeders wilden hun 
kinderen die speciale natuurerva

ring geven, maar ook kwamen er 
vriendjes en vriendinnetjes mee. 
Er werden hoogstammen gesnoeid, 
kruidenrijk grasland gezeisd en 
poelen opgeschoond. Knotbomen 
werden gesnoeid en de heide werd 
vrij van opslag gemaakt. Geologi
sche en cultuurhistorische elemen
ten zichtbaar gemaakt.

Zin om mee te doen of meer weten? 
Neem dan contact met ons op.

tekst en foto’s: jan kluskens

  Het snoeien van hoogstamfruitbomen is 
een leuke vrijwilligersklus en met een goede 
instructie en oefening prima te leren.

  Het Steunpunt Landschapsbeheer gaat 
Limburgse vrijwilligers ondersteunen om het 
landschap te onderhouden door te zorgen 
voor cursussen, coordinatie, goede instructie 
en bijvoorbeeld ook door gereedschap 
beschikbaar te stellen.
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