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‘Natuurrijk Limburg’
Wat heeft dit netwerk gedaan én wat heeft de sector hieraan?

Het netwerk Natuurrijk Limburg bestaat uit veertien agrariërs, waaronder leden van verschillende agrarische
natuurverenigingen. Zij willen toewerken naar één samenwerkende organisatie voor agrarisch en particulier
natuurbeheer in de provincie: stichting Natuurrijk Limburg.
Naast het oprichten van een stichting wil het netwerk ook de verdienmodellen verkennen voor agrarische
natuurverenigingen en terreinbeheerders.
Concreet netwerkdoel
Het opzetten van één samenwerkende organisatie voor agrarisch en particulier natuurbeheer en het
verkennen van nieuwe verdienmodellen.
Wat is er in het netwerk geleerd?


Te snel stappen zetten leidt later tot vertraging en verkeerde acties. Meer tijd nemen voor het maken
van beslissingen levert juist tijd op.



Maak netwerkdeelnemers eigenaar van een probleem/taak en geef ze meer verantwoordelijkheid.
Dan kunnen ze hierop aangesproken worden en kunnen ze zich niet verschuilen achter collegadeelnemers.



Het parallel lopen van het netwerktraject en de oprichting van de stichting Natuurrijk Limburg maakte
de integratie van doelen lastig. Onduidelijkheid leidt hierbij tot vastlopen.

“Meer tijd nemen, levert tijd op.”

Resultaten


Het netwerk is mede grondlegger van de Stichting Natuurrijk Limburg, de overkoepelende organisatie
voor agrarisch natuurbeheer in Limburg. Zie ook www.natuurrijklimburg.nl.



Een aantal deelnemers van het netwerk heeft zitting in de Raad van Advies van de Stichting
Natuurrijk Limburg. Zij kunnen continu invloed blijven uitoefenen op de richting die de Stichting
uitgaat.



Er zijn gesprekken gevoerd met potentiële klanten (waterschap, provincie, Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer) om te komen tot nieuwe verdienmodellen.



De netwerkdeelnemers hebben met behulp van het Canvas Business model een inventarisatie van
de markt gemaakt.

Resultaten verspreiden


www.natuurrijklimburg.nl



Artikel Natuurrijk Limburg van start



Artikel Netwerk ‘Natuurrijk Limburg’ legt basis



Artikel Netwerkgroep grondlegger van natuurstichting



Artikel Natuur én economie laten bloeien



Artikel De kracht van kennis en netwerken

“Wij kunnen alles, maar niemand weet
precies wat.”

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bram Derikx (T. 06 5190 2238 of E. derikx@natuurrijklimburg.nl).

Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen
van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.

