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Leden
De vereniging bestaat uit volgende werkende leden :
 Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt
 Groenwerk vzw, Lummen
 Provincie Limburg, Hasselt
 Limburg.net, Hasselt.

Algemene vergadering
De algemene vergadering is samengesteld uit twee vaste vertegenwoordigers per lid :
 Provinciale Hogeschool Limburg
Marleen Schepers
Paul Martens
 Groenwerk vzw
Filip Vanlommel
Johnny Volders
 Limburg.net
Rik Aussems
Maarten De Ceulaer
 Provincie Limburg
Frank Smeets
Johan Van den Broek
De algemene vergadering kwam in 2009 tweemaal samen : op 18 juni en 9 december.

Raad van Bestuur
De raad van bestuur is als volgt samengesteld :
Paul Martens, voorzitter
Filip Vanlommel, ondervoorzitter
Rik Aussems, bestuurder.
De raad van bestuur vergaderde in 2009 driemaal : op 18 juni, 30 september en 9 december.

Vertegenwoordiging
Volgende personen zijn gemachtigd de vereniging te vertegenwoordigen :
Paul Martens, voorzitter
Luc Crommen, directeur.

Doel van de vereniging
Artikel 4 van de statuten :

“De vereniging wil actief zijn binnen de sectoren van natuurbeheer, bosbeheer,
landschapsbeheer en groenbeheer en heeft binnen deze sectoren volgende doelstellingen :
 Organiseren van contractonderwijs, onderzoek en dienstverlening
 Bevorderen van de sociale economie
 Verhogen van de biodiversiteit
 Ontwikkelen van duurzaamheid
 Duurzaam afvalbeheer
 Bevorderen van kwaliteitsvol handelen
 Sensibiliseren
 Vergroten van het draagvlak.

Oprichting
Op 18 juni 2009 gingen de stichtende leden, meer bepaald de Provinciale Hogeschool
Limburg, Groenwerk vzw, Limgurg.net en de Provincie Limburg, over tot de oprichting van de
vzw Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer.
Aansluitend werd de oprichtingsakte neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel
te Tongeren op 22 juni 2009, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op
30 juni 2009.

Werking
Uitbouw centrum
Vertrekkend vanuit zijn missie en visie en in samenwerking met zijn leden en partners wil de
vereniging een brug slaan tussen vorming, sociale economie en innovatie en ontwikkeling.
CNL wil binnen de sector natuur, bos, landschap en natuurvriendelijk groenbeheer uitgroeien
tot een vorming- en expertisecentrum met educatie, consultancy en praktijkonderzoek als
kerntaak.
Bij de werking en uitbouw van de vereniging en het centrum staan volgende elementen
steeds centraal :
Verhogen van de bio diversiteit
Verhogen van de kwaliteit en kwaliteitsvol handelen
Verhogen van duurzaamheid en duurzaam handelen.
Dit alles ten dienste van de toekomstige leefomgeving.
In de tweede helft van het jaar werd er volop gewerkt aan de organisatie en uitbouw van het
centrum, met specifieke aandacht voor het element vorming. Dit omvat o.m. :
 Inventarisatie van het bestaand aanbod aan vorming en vormingsinstellingen
 Prospectie en marktonderzoek naar de mogelijkheden voor vorming in de provincie
Limburg
 Onderhandelingen met diverse organisaties ten einde te komen tot een
samenwerking op vlak van het opzetten, aanbieden en ontwikkelen van vorming
 Opzetten en uitbouw website.
CNL nam op 1 juli een coördinator voltijds in dienst om de uitbouw van het centrum mee te
verwezenlijken.

Deelname activiteiten
Op 15 en 29 september nam CNL deel aan een studie- respectievelijk demodag omtrent
openbaar groen.
Een talrijk opgekomen publiek van verantwoordelijken en medewerkers van de openbare
groendiensten kon kennismaken met CNL en zijn doelstellingen en initiatieven.
Deze dagen werden georganiseerd door de provincie Limburg. CNL werkte actief mee aan
de voorbereiding ervan.

Vormingactiviteiten
In het najaar organiseerde de PHL dep. Bio voor de eerste maal het “Postgraduaat
Bosbeheer” in het centrum te Genk.
CNL stond mede in voor de coördinatie en opvolging van deze vorming.
Gezien de krappe timing kon CNL in 2009 nog geen eigen vorming aanbieden.

Projecten
Tuinencampagne
Op vraag van en samen met Limburg.net werkte CNL een voorstel uit voor het opzetten van
een tuinencampagne die tot doel heeft het stimuleren en promoten van afvalarme en
natuurvriendelijke tuinen bij de Limburgse burger. Belangrijke onderdelen in deze campagne
zijn :
 Realiseren van een toontuin
 Uitbouw van een kenniscentrum en ledenwerking rond afvalarme en
natuurvriendelijke tuinen.
De uitvoering van de campagne start in het voorjaar 2010.

Vergisting van maaisel
Eind 2009 werd door de PHL dep. Bio een onderzoeksproject opgestart omtrent de concrete
mogelijkheden voor de covergisting van maaisel afkomstig van Limburgse natuurgebieden
en bermen samen met dierlijke mest.
Het project, dat kadert in een breder Vlaams initiatief, zoekt naar geïntegreerde oplossingen
voor het Limburgs natuur- en bermmaaisel en zal bijdragen tot het reduceren van de
geproduceerde hoeveelheid CO2.
CNL zal meewerken aan de uitvoering van het project.
Limburg.net staat mede in voor de financiering van het onderdeel bermmaaisel.

Project sociale economie
In het kader van de projectoproep “Subsidies aan sociale economieprojecten” diende vzw
Groenwerk i.s.m. CNL, in juni bij een projectvoorstel in omtrent de integratie van sociale
economie in een duurzaam afvalbeheer.
Dit projectvoorstel, ingediend bij de Cel Sociale Economie van het POD Maatschappelijke
Integratie, heeft tot doel het onderzoeken van de mogelijkheden voor en de bevordering van
de inzet van sociale economie bij de realisatie van een duurzaam afvalbeheer.
Eind 2009 was er nog geen duidelijkheid over de goedkeuring van het voorstel.

Ecologisch beheer van kleine waterlopen
In de loop van 2008 diende vzw Groenwerk een projectaanvraag omtrent het “Ecologisch
beheer van kleine waterlopen” in bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie.
Voor de uitvoering van dit project, kaderend in de categorie van bedrijf-, proces- en
productinnovatie, ontvangt Groenwerk een financiële tegemoetkoming uit het Fonds ter
bevordering van de sociale economie in Vlaanderen.
Het project zoekt naar mogelijkheden en ergonomische hulpmiddelen om bij het beheer van
kleine waterlopen het zware handwerk van de doelgroepmedewerkers te verlichten.
Het project wil tevens een samenwerking opzetten tussen de sociale economie, de reguliere
economie, het onderwijs en vorming en de lokale besturen.
CNL zal het project mede opvolgen en ondersteunen en zal instaan voor de verspreiding van
de resultaten van het project naar de Vlaamse sociale economie bedrijven.
In oktober 2009 werd de uitvoering van het project opgestart.

