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1 INLEIDING 
 
 

Alle Limburgers maken Limburg mee. 
IKL zet zich al meer dan dertig jaar in voor beheer en ontwikkeling van het Limburgse 
landschap. Dat deden we vooral door het uitvoeren van beheer maar meer en meer ook als 
ontwikkelaar en adviseur, als organisator van evenementen, cursussen en werkdagen voor 
iedereen die een landschapsbeleving wil meemaken. We streven ernaar dat alle Limburgers 
Limburg mee-maken, zowel in de  in de zin van beleving alsook via het fysiek bijdragen bij 
aanleg en beheer.  Bij onze projecten realiseren we een zo groot mogelijke maatschappelijke 
spin-off en we proberen zoveel mogelijk handen aan de werkzaamheden te koppelen. 
 
In de uitvoering vertaalt zich dat door inzet van de eigenaar zelf, vrijwilligers, sociale 
werkvoorziening en zorginstellingen. We proberen de klussen dan ook geschikt te maken voor 
de verschillende doelgroepen. 
  
We zijn actief op het gebied van groene landschapselementen & erven, cultuurhistorie & 
erfgoed en soortenbescherming. We streven naar een integrale benadering van de projecten 
en het koppelen van mensen er aan. Burgerparticipatie is voor ons geen kreet of 
beleidsdocument maar een werkwijze die we vervlechten in zoveel mogelijk projecten. Bij 
voorkeur worden de projecten bottom-up aangedragen. Wij noemen het liever 
Landschapsdromen. We willen landschapsdromen van wie dan ook uit laten komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze aanpak hebben we vervat in het concept: Alle Limburgers maken Limburg mee. Een 
verdere uitleg van het concept is opgenomen in hoofdstuk 2. De ambitie om alle Limburgs 
Limburg mee te laten maken is gestart in 2015. Er is nog veel pionierswerk te doen en het is 
niet realistisch om alle projecten al op deze innovatieve wijze uit te voeren. Maar de intenties 
zijn er! 
 



 
   

  
 
 

 
4 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het concept: Alle Limburgers maken Limburg mee, beschreven. Hoofdstuk 3 
vormt de kern van het jaarprogramma, hier worden alle uit te voeren projecten en activiteiten 
beschreven. 
De financiële aspecten komen aan de orde in hoofdstuk 4, in een concreet overzicht van 
kosten en financiering. De ligging van de werkobjecten is te vinden op kaart die als bijlage is 
toegevoegd. 

 
 Contact en informatie 

Met vragen, ideeën en suggesties over specifieke onderdelen van het jaarprogramma kan 
iedereen contact opnemen met de stichting IKL (tel. 0475-386430, e-mail ikl@ikl-limburg.nl). 
Het volgende overzicht kan daarbij behulpzaam zijn. Het laat zien welke medewerkers 
verantwoordelijk zijn voor de verschillende werkvelden en onderdelen van dit jaarprogramma. 
 

Naam Onderdeel 

Léon Jongen Regiomanager, tevens contactpersoon voor de gemeente 
Mark Luijten Landschapsbeheer Zuid-Limburg 
Frans Voncken Hoogstamboomgaarden en erfbeplantingen 
Rob Geraeds Soortenbescherming 
Henk van Kuijk Cultuurhistorie, aardkunde en monumentaal groen 
Jan Kluskens Burgerparticipatie en vrijwilligerswerk 
Frans Blezer Subsidieregelingen voor landschapsbeheer  

mailto:ikl@ikl-limburg.nl
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2 ALLE LIMBURGERS MAKEN LIMBURG MEE 
 
2.1 Aanleiding 

Het landschap is alles wat je buiten ziet. Het landschap is per definitie integraal, mensen 
wonen, recreëren en leven er en het zit vol met ecologische en cultuurhistorische waarden. De 
mens speelt een prominente rol binnen het Limburgse landschap ze heeft in feite het huidige 
landschap gemaakt tot wat het nu is. Helaas is dit besef bij veel mensen verloren gegaan. Er 
is weinig spontane betrokkenheid bij het landschap terwijl wel blijkt dat mensen een positieve 
beleving hebben bij het landschap. Deze positieve beleving gaan we omzetten in burgerkracht 
ten behoeve van het landschap.  

 
Ogenschijnlijk los van het landschap werd op 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. 
Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten en heeft de bedoeling om zoveel mogelijk 
mensen naar eigen vermogen te laten participeren en te voorzien in hun eigen inkomen. 
Participatie heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid van inwoners en op de lange 
termijn op de sociale cohesie en de economische prestaties.  

 
Belangrijkste doelstelling van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met en zonder 
arbeidsbeperking aan de slag te helpen.  

 
2.2 Het concept 

Met het concept “alle Limburgers maken Limburg mee” zijn we in staat om de ontwikkelingen 
op het gebied van landschap en de Participatiewet te combineren.  Het concept is gericht op 
het mobiliseren van burgerkracht en het, op maatschappelijke wijze, realiseren van projecten 
om zodoende op termijn alle Limburgers Limburg mee te laten maken. Het concept streeft 
verbetering van het landschap na en het verbinden van mensen eraan in de breedste zin.  

 
Het landschap als eenheid, waarbinnen de multifunctionele samenleving opereert, vormt de 
basis en bron van nieuwe initiatieven, de zogenaamde Landschapsdromen. We proberen 
deze in beeld te krijgen door het landschap voor de bewoners relevant te maken. De basis ligt 
bij de basisscholen. We gaan met groep 7 of 8 een dag in het landschap aan de slag. IKL 
begeleidt deze dag maar dat doen we niet alleen: ouders, grootouders en enthousiasme 
vrijwilligers dragen hier aan bij. Zo ontstaat een community rondom deze activiteit die we 
mobiliseren om zelf ook actie te ondernemen en hun landschapsdroom te realiseren. Naast de 
geprogrammeerde activiteiten met basisscholen wordt er veel aan communicatie gedaan. We 
zetten daartoe actieve middelen in: werkdagen in het landschap, “zaagterdagen”, cursussen, 
workshops, excursies of evenementen. We spreken mensen hierbij aan op hun persoonlijke 
behoefte. Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van de meest bekende en relevante social- 
media.   
 
De landschapsdromen die hieruit voortkomen gaan we zoveel mogelijk realiseren. We zetten 
daar onze aanbestedingsladder voor in, deze streeft naar een zo groot mogelijke 
maatschappelijke spin- off.  
 
Allereerst bekijken we met de initiatiefnemer wat hij of zij zelf kan oppakken. Kan dit niet dan 
kijken we of andere lokale mensen een rol kunnen spelen. Hierna benaderen we 
zorginstellingen en sociale werkvoorzieningen. Cliënten die gebruik maken van deze partijen 
vallen onder de Participatiewet. Binnen deze wet wordt de participatieladder gehanteerd, 
welke bestaat uit 6 treden. Helemaal onderaan de ladder staan mensen die geïsoleerd leven 
en volledig afhankelijk zijn van anderen. Op de bovenste trede staan mensen met een 
uitkering die echter wel tot betaald werk over kunnen gaan en daarmee onderdeel uitmaken 
van de arbeidsbevolking. In de treden ertussen staan mensen die begeleid klussen uitvoeren 
of aan (arbeidsmatige) dagbesteding kunnen deelnemen. Diverse zorginstellingen en sociale 
werkvoorziening opereren in de bandbreedte van de participatieladder. 
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Conform de Participatiewet streven de coaches van het werkplein en de participatiecoaches 
ernaar om de cliënt hoger op de ladder te krijgen. Het landschap vormt voor een bepaalde 
groep werklozen een aangename plek om werkzaam te zijn en in hun kracht te komen, al dan 
niet als betaald werk, vrijwilligerswerk (arbeidsmatige) dagbesteding.  

 
Als laatste op onze aanbestedingsladder staan de professionals, deze zijn onmisbaar voor het 
oppakken van de moeilijke klussen.  

 
Binnen het concept “Alle Limburgers maken Limburg mee” vindt interactie plaats tussen de 
verschillende partijen in de aanbestedingsladder, zoals werkzoekenden vanuit de 
participatiewet, cliënten van zorginstellingen en vrijwilligers uit een dorp of wijk. Voor cliënten 
in de zorg wordt het makkelijk om te groeien op de ladder omdat de verschillende 
zorgaanbieders zich onder het concept scharen. Ze kunnen dan ook binnen het landschap, 
dat hun doet groeien, blijven opereren. Daarnaast is het mogelijk voor werkzoekenden uit 
trede 4, 5 en 6 van de participatieladder om samen met een van onze medewerkers reguliere 
werkdagen te begeleiden. Zodoende neemt de sociale interactie toe. Andersom werkt het ook: 
enthousiaste vrijwilligers kunnen werkzoekenden of cliënten begeleiden tijdens hun 
werkdagen. 

  
In de hoogste trede van de participatieladder zitten tevens schoolverlaters die ondanks hun 
afgeronde studie geen werk hebben. Wij kunnen hen geen baan bieden maar wel 
werkervaring op het gebied van groenbeheer, onderzoek, begeleiden van groepen etc. 
Bijvoorbeeld een afgestudeerde student van de SPW, PABO of groenopleiding kan uitstekend 
werkdagen ondersteunen en zodoende ervaring opdoen en netwerken. 

 
De uitgevoerde klussen moeten uiteraard voldoen aan een bepaalde kwaliteit en de klus moet 
veilig worden uitgevoerd. Wij zorgen ervoor dat iedere partij een uitdagende klus op maat 
krijgt aangeboden, het zogenaamde job-carven. Daarnaast is het voor de begeleiders van 
groepen mogelijk om een cursus te volgen zodat deze meer kennis en kunde opdoet hoe de 
werkzaamheden in het landschap uitgevoerd moeten worden. Uiteindelijk blijft IKL 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering ervan, we zorgen dan ook voor de juiste 
begeleiding en toezicht.  

 
Door, in het decor van het Limburgse landschap, burgerkracht te combineren met de kansen 
en verplichtingen uit de participatiewet maken alle Limburgers hun landschap mee! 
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3     PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 
 

Herstel, ontwikkeling en duurzame instandhouding van landschap vereist actieve 
betrokkenheid van bewoners, maatschappelijke organisaties en lokale overheden. Het 
landschap moet in het hart gesloten worden. Bevorderen van zelfsturing, burgerparticipatie en 
ondersteuning van vrijwilligerswerk in het landschap is uitgangspunt. Actieve bewoners in de 
gemeente Eijsden-Margraten die hun landschapsdroom willen realiseren kunnen bij ons 
terecht voor de organisatie van een werkdag in het landschap. We nemen het “vervelende 
deel” voor de mensen uit handen. We dragen zorg voor gereedschappen, verzekering, Flora 
en Fauna wetgeving, ARBO etc.  Daarnaast kunnen we hun activiteit in het landschap 
begeleiden.  
 
In het kader van goed voorbeeld doet volgen, organiseren we een aantal werkdagen met 
actieve vrijwilligers binnen de gemeente Eijsden-Margraten, maar ook werkdagen waar een 
ieder aan mag deelnemen. We proberen hiermee de mensen enthousiast te maken zodat ze 
zelf een initiatief opzetten of vaker willen deelnemen aan de werkdagen.  
 
De werkdagen worden bij voorkeur georganiseerd op locaties waar het beheer relevant is voor 
de deelnemers. Mits het object zich daar voor leent; uitgangspunt is dat het een leuke 
werkdag wordt waar met plezier gewerkt wordt. Bij alle objecten is gekeken of er 
mogelijkheden zijn om er burgers bij te betrekken. Door middel van de werkdagen wordt een 
deel van het beheer uitgevoerd. Het resterende deel of bij objecten waar geen burgers 
betrokken zijn wordt bij voorkeur de Sociale Werkvoorziening of zorgboerderijen ingezet. 
Werkzaamheden die zich niet lenen voor deze sociale aanpak worden uitbesteed aan 
professionele groenaannemers.  

 
3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van de geplande projecten. De ligging van de 
objecten is te zien op de bijbehorende Overzichtskaart werklocaties, de nummers (Nr. 1, 2 
etc.) verwijzen naar de locaties op de kaart.  
 

3.2 Vrijwilligersgroepen    
De stichting wil vrijwilligers bij het landschap betrekken door hen actief aan het werk te zetten 
in de natuur. Dit kan door zelf onderhoud uit te voeren maar ook door hen te vragen mee te 
helpen anderen (scholen, speciale groepen) aan het werk te zetten. In de gemeente zijn vier 
groepen actief. 
 
Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer, Vogelwerkgroep Bemelen, Grueles en een 
vrijwilligersgroep die rond Margraten werkt, opereren zelfstandig. Wij fungeren hier vooral als 
loket voor kennisuitwisseling, adviesinwinning en gereedschapsondersteuning en dragen bij 
aan het combineren en verknopen van diverse wensen en mogelijkheden. Hierdoor maken we 
meer werk binnen en met de lokale gemeenschap. 

 
3.3 Basisscholen en adoptieproject 

Een basisschool in de gemeente Eijsden-Margraten doet mee met het adoptieproject kleine 
landschapselementen. De leerlingen van de bovenbouw van deze school werken een dagdeel 
in het landschap. Lokale vrijwilligers die een relatie hebben met de basisschool (ouders, opa’s 
en oma’s etc.) zorgen samen met ons voor de begeleiding van de leerlingen. Zo ontdekken de 
kinderen op een spectaculaire manier wat het landschap in hun omgeving hen te bieden heeft 
en ontdekken ze hun eigen talenten. Onderstaande quote van leraren van een basisschool uit 
Stein na afloop van de werkdag: 
“Mooi ook om leerlingen, die normaal gesproken bij rekenen, taal, lezen, enz. minder 
presteren, te zien opbloeien en zien dat deze kinderen nu in hun element zijn.” 
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De volgende basisschool doet mee: 

 Nr. 1.  Basisschool Mesch werkt aan een taludrijk kalkgrasland bij het 
boswachtershuisje in het Savelsbosch; 

 Nr. 2.  De Heilig Hartschool uit Eckelrade doet dit jaar voor het eerst mee aan   
  het adoptieproject. Wij laten hun werken in een van de landschapselementen 
  zoals beschreven in 2.6. 

 

  
     
 In 2015 zullen ook twee nieuwe scholen benaderd worden en de kans krijgen deel te nemen. 

Deze activiteit financieren we dankzij het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Pas in 2016 
zullen de kosten van deze drie scholen op het jaarprogramma terecht komen. 
 

3.4 Nr. 3. Landelijke Natuurwerkdag  
Wij willen in het kader van de Natuurwerkdag zo veel mogelijk Limburgers op de eerste 
zaterdag van november kennis laten maken met landschapsbeheer. Daartoe organiseren 
lokale vrijwilligers in nagenoeg elke Limburgse gemeente een activiteit waarbij het publiek 
uitgenodigd wordt. De vrijwilligers van Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer 
organiseren zo al jaren een activiteit op de Wolfskop. 
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3.5 Landschapswerk 
Herstel, onderhoud en aanleg van landschapselementen vormen in de meeste gemeentes de 
kern van het landschapswerk. De elementen bevinden zich binnen het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg (POL) status: “goud, zilver of brons-groen”. Veel meer dan in 
voorgaande jaren wordt sterk ingezet op SROI. Bij alle van onderstaande projecten wordt een 
maatschappelijke meerwaarde nagestreefd. In deze paragraaf volgt een korte beschrijving van 
de geplande maatregelen in dit werkveld. 
 
Hakhoutbrigades 

Bij de beheerwerkzaamheden aan houtopstanden is de inzet van een hakhoutbrigade bij 
diverse andere gemeenten een succesvolle formule tot lokale verbondenheid. Hiermee zullen 
we ook in de gemeente Eijsden-Margraten starten door een soortgelijke zaagactiviteit te 
organiseren, deze staat vermeld onder nr. 7.  
 
Nr. 4 In februari van 2015 is een doorgeschoten heg teruggezet op 1,25 meter. Dit werk is 
uitgevoerd door SW-bedrijf Monsdal. Het vrijgekomen takhout is afgevoerd om verrijking te 
voorkomen. 
 
Nr. 5 Naast deze heg staan er in 2015 nog 8 heggen in de planning om in de nazomer 
gesnoeid te worden. De kosten met betrekking tot dit onderhoud wordt gedragen door de 
opbrengst van de SNL en (eventueel) een bijdrage van de eigenaar. De totale lengte van deze 
heggen bedraagt meer dan 1.100 meter. Deze hagen worden grotendeels gesubsidieerd in 
het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (de SNL, het vervangende 
subsidiestelsel van Programma Beheer) of de provinciale regeling Groen-Blauwe Diensten. 
Het onderhoud van deze heggen drukt dus niet op de kosten van het jaarprogramma 
 
Nr. 6 In een graft nabij Mesch is enkele jaren geleden onderhoud uitgevoerd. Door 
omstandigheden is toen geen aanplant verricht. Aangezien er momenteel nog geen natuurlijke 
verjonging aanwezig is, worden 50 stuks bosplantsoen aangeplant. Deze aanplant wordt 
gemengd en verspreid over de graft uitgevoerd. 
 
Nr. 7 Tussen Mesch en Moerslag wordt een klein graftencomplex onderhouden. De kleine 
graft is volgegroeid met voornamelijk sleedoorn, deze wordt voor ongeveer de helft afgezet. 
Op de andere, grotere graft wordt hakhoutbeheer toegepast. Het behouden van overstaanders 
is van groot belang voor diverse vogels en insekten, die op deze manier door de gelaagdheid 
in de graft meer overlevingskansen krijgen. 
Daarnaast wordt ook een knotboom in deze graft geknot. In het kader van ‘Alle Limburgers 
maken Limburg mee’ wordt in deze graft een hakhoutdag gehouden. Geïnteresseerden in een 
volle aanhangwagen kachelhout kunnen, onder deskundige begeleiding van stichting IKL, 
deze hier vergaren. 

 
Nr. 8 In een sparrenbosje nabij Bruisterbosch wordt een kleine doorgeschoten heg weer 
teruggezet op 1,20 meter. De sparren in het bosje zelf worden gekapt; de aanwezige 
loofbomen (boskriek en wilg) blijven behouden. Deze overstaanders bieden enige 
bescherming aan de aanplant van 276 stuk inheemse bomen en struiken die hierna 
plaatsvindt. 
Omdat de sparren grotendeels verwijderd zijn, biedt het bosje na deze (rigoureuze) ingreep 
uiteindelijk een beter toevluchtsoord voor diverse (zoog)dieren, vogels en insecten. 
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Nr. 9 In een graft aan de Houthemmerweg wordt ook hakhoutbeheer toegepast. De 
aanwezige dassenburcht in deze graft wordt ontzien. Dit om te voorkomen dat deze markante 
bewoner van deze graft verstoord wordt. Een doorgeschoten heg van ongeveer 30 meter 
lengte wordt op een hoogte van ca. 1,20 meter teruggezet. Op deze manier kan de heg weer 
in een struweelvorm uit gaan groeien, wat van grote meerwaarde is voor diverse aanwezige 
fauna. 
 
Nr. 10 Aan de Boyenweg (Noorbeek) zijn in 2013 een drietal knotbomen geknot waar nog 
enkele zogenaamde saptrekkers op zijn blijven staan. Deze worden nu verwijderd, zodat deze 
karakteristieke elementen weer volledig uit kunnen groeien. 
 
Nr. 11 In Onderschey wordt het aanwezige hakhout in een graft afgezet. Daarnaast wordt het 
aanwezige raster nagelopen; slechte palen en draden worden vervangen om te voorkomen 
dat het vee door de graft heen gaat lopen en rusten. 
 
Nr. 12 In een bosrand aan de Eijkerweg wordt het aanwezige hakhout in de bosrand afgezet. 
Het afzetten van de bomen en struiken gebeurt in golvende lijnen om deze rand aantrekkelijk 
te maken voor o.a. vlinders. 
 
Nr. 13 Aan de Steeghstraat te Mheer ligt een grote graft die voor een groot deel is vol 
gegroeid met naaldbomen. Deze worden gekapt om de inheemse bomen een kans te geven.  
Naast de naaldbomen worden ook het aanwezige hakhout gekapt. Het hakhout wordt zodanig 
gekapt, dat dit het daarop volgende groeiseizoen weer uit kan lopen waardoor de variatie in 
deze graft verhoogd wordt.  
Op de opengevallen plaatsen worden 425 stuks bosplantsoen aangeplant.  
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Landschapsveiling  
In 2007 hebben we samen met Triple E een zogenaamde Landschapsveiling georganiseerd. 
Belangstellenden konden bieden voor tienjarig onderhoud aan landschapselementen. Het 
beheer wordt gedaan door de grondgebruiker. 

In Eijsden-Margraten hebben drie instellingen of bedrijven drie kavels ‘gekocht’. Voor een 
periode van tien jaar is hiermee het beheer geregeld voor 225 meter (struweel)heg en 600 m² 
graft. Wij coördineren en fungeren als tussenpersoon tussen de bedrijven en de aanbieders. 
De kosten, coördinatie en jaarlijkse uitkeringen, zijn niet opgevoerd als kosten in dit 
jaarprogramma. 

  
3.6 Cultuurhistorie en erfgoed 

Het landschap laat zich lezen als een boek. Een boek vol plaatjes en verhalen. Verhalen, 
zinnen, woorden, gevlochten tussen leestekens. Die leestekens zijn de landschapselementen. 
De details die bepalen hoe ‘het boek’ wordt gewaardeerd, hoe het landschap beleefd wordt en 
het wordt ondergaan. Juist die kleine elementen – de markante boom, het eenzame wegkruis, 
de bloeiende boomgaard, de schaduwrijke holle weg, de geheimzinnige donkere opening van 
mergelgrotten in een grazige helling – zorgen ervoor dat het landschap wordt herkend als het 
eigen landschap. Het landschap, onze zichtbare omgeving is een afspiegeling van ons 
natuurlijk en cultureel erfgoed. Ons landschap is het verhaal van eeuwenlange menselijke 
activiteit, eeuwen van wonen en werken in en met het landschap. De leestekens zijn nog 
overal zichtbaar en samen vormen zij het verhaal van een streek. Wij zetten ons in voor het 
behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed en laten mensen de verhalen van het landschap 
kennen. 

 
 Routestructuren  

Nr. 14 We hebben dit jaar samen met Natuurbalans, gemeente, Staatsbosbeheer en Trapps 
een wandelroute ontwikkeld gericht op cultuur en natuur. Hieraan gekoppeld zijn diverse 
werkzaamheden uitgevoerd die de landschappelijke en cultuurhistorische waarden versterken. 
Te denken valt aan stapelmuren die gecombineerd zijn met zitelement en broedstoof voor het 
vliegend hert, maar ook bosrandenbeheer, opknappen van fruitweides et cetera. De route is te 
bewandelen via een interactieve wandelapp. De kosten van dit project komen niet ten laste 
van dit jaarprogramma. 
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Nr. 15 Kasteel Mheer 
De gemeente Eijsden-Margraten heeft de eigenaar van kasteel Mheer gevraagd om de 
kasteeltuin meer toegankelijk te maken. De eigenaar heeft hiermee ingestemd. Als blijk van 
waardering zullen we samen met de eigenaar bekijken welke maatregelen we kunnen 
oppakken in het kader van dit jaarprogramma. Hiervoor is een uitvoeringsbudget gereserveerd 
van €10.000. De eigenaar zal hiervan zelf 50% van de kosten betalen. 

 
3.7 Hoogstamboomgaarden 

Op veel plaatsen zijn hoogstamboomgaarden en bijbehorende heggen de meest markante en 
streekeigen elementen in het landschap. Daarom krijgt dit type landschapselement speciale 
aandacht. Hierna volgt een korte beschrijving van de geplande werkzaamheden in de 
gemeente Eijsden-Margraten. Allereerst wordt ingegaan op de hoogstambrigade, hierna wordt 
een nieuwe aanplantregeling vanuit Nationaal Landschap Zuid-Limburg uitgelegd. Tot slot 
volgt het herstelsnoeiprogramma en het regulier snoeiprogramma in het kader van dit 
jaarprogramma. 

 
Hoogstambrigades en ANWB snoeikampen 
Hoogstambrigades zijn lokale groepen eigenaren en vrijwilligers die elkaar helpen bij het 
onderhoud van hun fruitbomen. Zo krijgen ze plezier in het onderhoud van boomgaarden en 
doen ze onderling nuttige lokale kennis en contacten op. In Eijsden-Margraten werkt de 
brigade Margraten. Deze groepen zijn vanwege de eisen die de Arbo-wetgeving stelt sterk 
afhankelijk van begeleiding van IKL. Ook zorgen wij tijdens deze vijf werkdagen voor het 
gereedschap.  
 
Bijzonder is het wintersnoeikamp van de ANWB. Dat vindt in Margraten plaats. Leden van het 
ledenhulpcorps kamperen elke winter gedurende drie weken in de omgeving van 
hoogstamboomgaarden en gaan na jaarlijkse snoeiopfriscursussen enkele dagen onder 
leiding van IKL’ers snoeien. 
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Aanplantregeling Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
Hoogstamboomgaarden, heggen, knotbomen, loofbomen en graften rond de woonkernen zijn 
op markante en streekeigen elementen in het Zuid-Limburgse landschap. Via de 
plantcampagne Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) wordt een brede impuls gegeven 
aan versterking van dit landschap rond de woonkernen. Dit gebeurt middels nieuwe aanplant 
op basis van burgerinitiatieven. Burgers, plaatselijke organisaties en verenigingen zijn 
verzocht om geschikte projecten aan te melden. De insteek daarbij is dat de ze ook zelf  gaan 
aanplanten. Wij gaan cursussen en informatiedagen organiseren om het beheer samen met 
de hen op te pakken. Indien men zelf de bomen en struiken aanplant worden de materialen 
gratis ter beschikking gesteld. 
Naast de aanplant door burgers en organisaties is het ook mogelijk, als de werkzaamheden 
niet zelf uitgevoerd kunnen worden, om de aanplant door een aannemer uit te laten voeren. In 
dat geval betalen de deelnemers een eigen bijdrage. 
 
De werving voor de aanplantregeling is in het voorjaar van 2015 van start gegaan. De 
aanplantwerkzaamheden zullen zowel in het voorjaar als in het najaar van 2015 plaatsvinden. 
Op het moment van presentatie van dit jaarprogramma is het nog niet mogelijk om alle 
plantlocaties in beeld te hebben. Een overzicht van de plantlocaties zal aan het eind van 2015 
beschikbaar zijn.  

 
Herstel- en snoeiwerk hoogstamfruitbomen in kader van het jaarprogramma 
Nr. 16. In het kader van dit jaarprogramma wordt vier bestaande boomgaarden hersteld. In 
deze boomgaard wordt aan 132  bomen herstelsnoei uitgevoerd.  
De locaties van de te herstellen boomgaarden liggen in de buitengebieden bij Oost Maarland,  
Eijsden, Banholt en Honthem. 
In het afgelopen seizoen zijn op 15 locaties 47 fruitbomen geplant. In het kader van dit 
jaarprogramma  wordt aan deze bomen nazorg in de vorm van vormsnoei uitgevoerd en, 
indien dit het geval is, worden dode bomen vervangen. 
 
Regulier snoeiprogramma in kader van het jaarprogramma 
Nr. 17. In het reguliere snoeiprogramma van de stichting IKL in de gemeente Eijsden 
Margraten zijn 22 hoogstamboomgaarden opgenomen. In deze boomgaarden, die bij de 
stichting IKL in beheer zijn,  zijn in totaal 922 hoogstamfruitbomen aanwezig. Aan de oudere 
bomen vindt de reguliere tweejaarlijkse snoei plaats. Aan de jonge bomen wordt  reguliere 
jaarlijkse vormsnoei toegepast. 
De boomgaarden liggen in de buitengebieden Mesch, Honthem,  Terhorst, Mheer, Moerslag, 
Sint Geertruid, Herkenrade,  Gasthuis, Scheulder, Cadier en Keer, Banholt Eckelrade, 
Noorbeek, Oost Maarland en het gebied tussen de Voerenweg en het Savelsbos ter hoogte 
van Rijckholt en Gronsveld. 
 
Bloesemtochten 
In de maand april worden er diverse activiteiten georganiseerd in het kader van de beleving 
van de bloesem voor inwoners en recreanten in Limburg. De activiteiten zijn opgepakt in 
samenwerking met Stichting Ondernemend Bloesemlint en met gebruikmaking van 
plaatselijke initiatieven. 
In de gemeente Eijsden-Margraten worden in dit kader op 12 april drie bloesemwandeltochten 
uitgezet die begeleid worden door plaatselijke gidsen en deskundigen op het gebied van 
hoogstamboomgaarden van IKL.  
Binnen het project Bloesemgold zijn wandel- fiets- en autoroutes opgezet waarin het 
landschap, lokale bedrijven, fruitboomgaarden en streekproducten de hoofdrol spelen. In twee 
evenementenweekenden: 25-26 april en 2-3 mei heeft in Zuid-Limburg het Bloesemfeest 
centraal gestaan. Als bezoeker was het mogelijk een route af te leggen en onderweg te 
genieten van al het moois en lekkers dat het landschap van Zuid-Limburg te bieden heeft.  Het 
routeboek is nog te downloaden op website IKL. 

http://www.ikl-limburg.nl/contact/item/1698-recreatie-komt-u-ook-naar-bloesem-gold-in-zuid-limburg?.html
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Wandeltochten 
Naast de Bloesemtochten vond in het weekend van 25-26 april de Bloesemparade plaats. De 
tocht wordt georganiseerd door wandelvereniging Vilt de tocht loopt voor een groot deel door 
de gemeente Eijsden Margraten. Op een locatie langs de route wordt door ons uitleg gegeven 
over de Limburgse hoogstamboomgaarden. 
Op Hemelvaartsdag 14 mei vond de Margratentocht plaats. Deze tocht stond dit jaar in het 
teken van de flora en authentieke hoogstamboomgaarden. Op een locatie langs de route 
wordt door IKL uitleg gegeven over de Limburgse hoogstamboomgaarden. 
 
Kersendag 
Op zondag 28 juni werd door het Pomologisch Genootschap Limburg de “Dag van de Kers” 
georganiseerd in Eckelrade. Op deze dag konden mensen uit de streek genieten van al 
datgene wat de kers in Limburg aan de mens te bieden heeft. Vroeger en ook nu. Het gaat 
daarbij om het verwerken van kersen tot producten en uitgebreide uitleg in de boomgaard over 
de kersenteelt in Limburg. Wij leverden een bijdrage aan dit evenement. 
 

 
 

3.8 Soortenbescherming 
We streven naar integrale landschapszorg. Het verbeteren van leefgebieden van (bedreigde) 
inheemse planten- en diersoorten krijgt hierin veel aandacht. In het cultuurlandschap kunnen 
plaatselijk zeer bijzondere en zeldzame of bedreigde planten voorkomen. Het in stand houden 
en verbeteren van deze leefgebieden vereist dan inrichtings- en onderhoudswerk op maat. 
Projecten in dit werkveld zorgen voor een levend landschap voor de toekomst. 
 
Nr. 18 Vroedmeesterpad Groenereinseweg 
De omgeving van Cadier en Keer vorm een van de grote bolwerken van de vroedmeesterpad 
in Nederland. De soort komt hier met name voor in de oude, en nog in gebruik zijnde 
dagbouwgroeves. Buiten de groeves en de directe omgeving hiervan is de soort zeldzamer. 
Noordelijk van Cadier en Keer ligt langs de Groenereinseweg een poel die sterk aan het 
verlanden is. Voorgesteld wordt om deze in 2015 op te schonen en hierbij een stapelmuur aan 
te leggen die de soort goede schuilgelegenheid bied. 
 
Nr. 19 Vroedmeesterpad Noorbeek 
In de omgeving van Noorbeek is een kleine, kwetsbare populatie vroedmeesterpadden 
aanwezig. De dieren maken hier ondermeer gebruik van graften, boomgaarden en tuinen. Er 
wordt voorgesteld om tussen Bergenhuizen en Schey in 2015 twee voortplantingswateren die 
sterk aan het dichtgroeien zijn op te schonen. Verder wordt bij een van deze poelen een 
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stapelmuur aangelegd om de dieren te voorzien van extra schuilgelegenheid in het 
landbiotoop. 

 
Nr. 20 Vroedmeesterpad Koelenbos  
In de omgeving van Bemelen komt de vroedmeesterpad met name voor rond het complex van 
de Bemelerberg. Het aantal geschikte voortplantingswateren is hier beperkt. Hier wordt 
voorgesteld om een nieuwe poel en een stapelmuur aan te leggen langs de zuidhelling van de 
Bemelerberg langs de Molenweg. 
 

 
 
Nr. 21 Eikelmuis Savelsbos 
De eikelmuis behoort tot de meest bedreigde soorten zoogdieren in Nederland. In het 
verleden kwam de soort verspreid in het Zuid-Limburgse heuvelland voor, tegenwoordig 
resteert nog slecht één leefgebied in Nederland, het Savelsbos bij Rijckholt. Uit onderzoek 
door de Zoogdiervereniging blijkt dat de omvang van deze kleine populatie nog steeds 
afneemt. De exacte oorzaken van de sterke achteruitgang zijn niet geheel bekend, maar het is 
duidelijk dat de algehele nivellering van het landschap waarbij veel kleine 
landschapselementen als hagen en hoogstamboomgaarden zijn verdwenen, hierin een 
belangrijke rol spelen. In 2014 zijn al twee struweelhagen in het gebied aangelegd. In 2015 
wordt voorgesteld om hakhoutbeheer uit te voeren in een klein bosperceel langs de 
fruitboomgaarden. Hierdoor wordt meer structuurvariatie in het gebied ontwikkeld. Om de 
ontwikkeling hiervan te bevorderen wordt er tevens struweel aangeplant. Daarnaast wordt 
voorgesteld om een schuilplaats te ontwikkelen in de vorm van schanskorven die met 
vuursteen worden gevuld. Staatbosbeheer is in 2015 begonnen met de aanleg van dergelijke 
elementen op hun eigendommen in het Savelsbos. 
 
Netwerk geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad  
Het Platform voor de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad is vanaf 2000 actief in de 
gemeente. Doel is om de verschillende groepen die zich met deze twee bedreigde en 
beschermde paddensoorten bezig houden bij elkaar te brengen: de professionals, 
grondgebruikers en de buurtbewoners. In de loop van de jaren is een groep deskundigen 
ontstaan van circa zeventig personen verdeeld over de acht zuidelijkste gemeenten. Actief zijn 
de Platformleden in 14 leefgebieden waar ongeveer 300 poelen zijn die van belang zijn voor 
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de Mergellandpadden. In 2013 hebben zich ook afgevaardigden uit Belgisch Limburg 
aangesloten. Kennis en ervaring worden gedeeld en omgezet in raad en daad. 

 
De coördinatie van het platform berust bij de het adviesbureau Natuurbalans, de stichting 
RAVON en de stichting IKL. Zij adviseren en leiden de vrijwilligers op en gaan ook zelf aan de 
slag met tellen, meten en het organiseren van uitvoerend werk. 

 
In de gemeente Eijsden-Margraten liggen vijf belangrijke leefgebieden: rondom Bemelen, het 
gebied tussen Cadier en Keer, Eckelrade en Honthem en rondom de Belgische grens tussen 
Mheer, Noorbeek, ‘s-Gravenvoeren en Sint Maartens-Voeren. In totaal liggen er ruim 110 
poelen, allemaal worden ze bezocht door één of meerdere leden van het Platform. 
 
Netwerk Vliegend hert  
In 2015 worden verdere stappen gezet voor de oprichting van een vrijwilligersnetwerk voor het 
vliegend hert. Het vliegend hert is een bedreigde en wettelijk beschermde keversoort die nog 
op diverse plaatsen in Limburg voorkomt. Door de grootte en de geweivormige kaken van de 
mannetjes spreekt de soort tot de verbeelding.  
Doel is om de verschillende personen, groepen en organisaties met interesse in de soort met 
elkaar in contact te brengen waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld. Door het actief 
betrekken van vrijwilligers kunnen meer waarnemingen van de soort worden gegenereerd 
waardoor de verspreiding beter in beeld wordt gebracht. Hierdoor kunnen weer betere 
beheermaatregelen geformuleerd kunnen worden.  
In de gemeente Eijsden-Margraten liggen belangrijke leefgebieden rond Cadier en Keer, 
Noorbeek en bij delen van het Savelsbos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paddenoverzetacties 
Nr. 22 De stichting Grueles organiseert jaarlijks een paddenoverzetactie waarbij met name 
kinderen kennismaken met het vreemde fenomeen van de paddentrek. Wij faciliteren 
paddenoverzetacties door onder andere te voorzien in materiaal. Stichting Grueles Sectie 
Natuur heeft in Rijckholt een vrijwilligersnetwerk opgezet. Daarin participeren inmiddels zo'n 
21 kinderen en volwassenen.  

 
Netwerk geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad 
Het Platform voor de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad is vanaf 2000 actief in de 
gemeente. Doel is om de verschillende groepen bij elkaar te brengen: de professionals, 
grondgebruikers en de buurtbewoners. In de loop van de jaren is een groep deskundigen 
ontstaan van rondom de zeventig personen verdeeld over de acht zuidelijkste gemeenten. 
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Actief zijn de Platformleden in 14 leefgebieden waar ongeveer 300 poelen zijn die van belang 
zijn voor de Mergellandpadden. In 2013 hebben zich ook afgevaardigden uit Belgisch Limburg 
aangesloten. Kennis en ervaring worden gedeeld en omgezet in raad en daad. 
 
De coördinatie van het platform berust bij de het adviesbureau Natuurbalans, de stichting 
RAVON en de stichting IKL. Zij adviseren en leiden de vrijwilligers op en gaan ook zelf aan de 
slag met tellen, meten en het organiseren van uitvoerend werk. 

 
In de gemeente Eijsden-Margraten zijn vijf belangrijke leefgebieden: rondom Bemelen, het 
gebied tussen Cadier en Keer, Eckelrade en Honthem en rondom de Belgische grens tussen 
Mheer, Noorbeek, ‘s-Gravenvoeren en Sint Maartens-Voeren. In totaal liggen er ruim 110 
poelen, allemaal worden ze bezocht door één of meerdere leden van het Platform. 

 
Klachtenafhandeling vleermuizen en steenmarters 
Burgers die overlast van vleermuizen ondervinden kunnen hiervoor terecht bij het 
gemeentelijke meldpunt vleermuisoverlast (de heer E. Lemmens, 043-4588410). Indien het 
nodig is om een melding thuis bij de melder af te handelen, dan is de uit de gemeente 
afkomstige J. Regelink (06 557 38 510) beschikbaar en kan de uit Maastricht afkomstige 
vleermuiswerker dhr. G. Beckers (043-5105833) klachten als reserve afhandelen. Klachten 
worden voor burgers gratis afgehandeld. Wij nemen zo nodig de onkosten voor onze rekening.  
Hoewel de gemeente verantwoordelijk blijft voor de afhandeling van steenmarterklachten 
dragen wij financieel en qua doorverwijzing bij aan de praktische afhandeling van klachten 
door het bedrijf BDL / Bestra. Met dit particulier bedrijf zijn afspraken gemaakt, waarbij naast 
een eigen bijdrage van de melder, IKL een deel van de onkosten dekt. 
 
Vrijwillige poelmonitoring  
Onder de noemer van ‘Alle Limburgers maken Limburg mee’ bevorderen wij graag de actieve 
inzet van burgers voor bepalende landschapselementen ten behoeve van zeldzame dier- of 
plantensoorten. Deze ondersteuning is van adviserende en financiële aard. 

IKL ondersteunt de monitoring door vrijwilligers van 36 vroedmeester- en geelbuikvuur-
padpoelen in de gemeente Eijsden-Margraten. De elementen liggen bij Eckelrade, Mheer, 
Noorbeek, Cadier en Keer en Bemelen. 
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3.9 Projectontwikkeling op basis van lokaal draagvlak 
 
Coördinatie en uitvoering 
De stichting IKL draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van het jaarprogramma en 
hecht aan actieve betrokkenheid van lokale partijen en belangenorganisaties. Daarom is in de 
gemeente Eijsden-Margraten een plaatselijke werkgroep ingesteld voor de begeleiding en 
afstemming met betrekking tot de diverse initiatieven en werkzaamheden. In deze werkgroep 
zijn altijd plaatselijke organisaties en belangengroepen vertegenwoordigd. In Eijsden-
Margraten zijn dit: gemeente Eijsden-Margraten,  KNJV/WBE, LBM, IVN Eijsden, LLTB 
afdeling Mergelland, VTN, Vogelwerkgroep Bemelen, Stichting Grueles, Stichting Eisdens 
Verleden, stichting Samenwerkende Heemkunde Organisaties en IKL. 

 
De coördinatie berust bij onze regiomanager Léon Jongen, hij is voor de gemeente het eerste 
aanspraakpunt en zorgt voor de benodigde interne afstemming binnen de IKL-organisatie. 
Namens de gemeente is de heer R. Goossens trekker, hij voert het secretariaat van de 
werkgroep.,  
 
Loketfunctie IKL 
Wij willen landschap bewust laten (be)leven. Daartoe betrekken wij mensen en laten wij hun 
landschapsdromen uit komen. Zodoende maken wij de leefomgeving relevant voor mensen. 
Iedereen in de gemeente Eijsden-Margraten kan voor advies terecht bij ons. Daartoe kan een 
beroep worden gedaan op de in de inleiding genoemde medewerkers van IKL. 
Afhankelijk van de vraag wordt in maatwerk bekeken op welke wijze wij of onze partners 
ondersteuning kunnen bieden. 
Mogelijk kunnen activiteiten ingepast worden in het IKL-jaarprogramma, mogelijk zijn er 
voordelen om ze in te passen in een afzonderlijk nieuw op te zetten project. Uiteraard wordt 
ook bekeken of ideeën kunnen worden gekoppeld aan een reeds bestaande projecten. 
Steeds gaat het om het samenbrengen van doelen, middelen en partijen waarbij het 
eindresultaat voorop staat. Hierbij is de variatie groot; of het nu gaat om het planten of snoeien 
van een boom of om het opzetten en regisseren van een gemeentegrens-overschrijdende 
gebiedsontwikkeling: IKL is uw deskundige en ervaren partner. 
 
Communicatie 
De werkgroep wil het maatschappelijk belang van landschap actief uitdragen. Enerzijds om 
draagvlak te creëren onder inwoners, plaatselijke organisaties en de lokale politiek, anderzijds 
om mensen te wijzen op mogelijkheden en hen te stimuleren om zelf actief aan een mooie 
leefomgeving bij te dragen. 
In dit kader worden gedurende het jaar diverse voorlichtings- en communicatieactiviteiten 
gepland. 
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4 KOSTEN EN FINANCIERING 
 
4.1 Kosten 

De gemeente Eijsden-Margraten stelt IKL voor 2015 een bedrag van € 71.000,00 beschikbaar. 
Dit bedrag van wordt overeenkomstig de gemaakte afspraken verdubbeld tot € 142.000,-.  
 
 

werkveld/projectnaam totaalkosten bijdrage gemeente 

   Algemene projectontwikkeling, 
contact lokale partijen  €     7.500,00  €           6.612,65  

Burgerparticipatie €     6.897,00  €           1.710,50  

Cultuurhistorie en erfgoed €   48.655,00  €           5.000,00  

Groene elementen €   51.149,00  €         23.503,00  

Hoogstamboomgaarden €   55.465,00  €         20.582,50  

Soortenbescherming €   25.268,00  €           3.591,35  

   Totaalkosten € 194.934,00  €         61.000,00  
 
Ten tijde van het opstellen van dit jaarprogramma is niet bekend óf en zo ja, op welke wijze, 
rijks- en / of provinciale bezuinigingen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en 
beheer van erfgoed kunnen leiden tot een mogelijke bijstelling van deze begroting. 
Momenteel is IKL vrijgesteld van BTW. Mogelijk wordt IKL BTW-plichtig. Het gevolg hiervan is 
dat BTW wordt berekend / gespecificeerd. Dit kan kostenverhogend werken. 
 
De financiering voor de NLZL plantactie wordt tot maximaal 80% gedragen door de Provincie 
Limburg. De overige kosten komen voor rekening van de betreffende gemeenten en de 
deelnemers. Het gemeentelijk deel van de kosten voor deze plantactie is opgenomen in dit 
jaarprogramma. In de gemeente  Eijsden-Margraten wordt voor dit project een bedrag uit het 
jaarprogramma, ten laste van de gemeente, van € 7.500,- gereserveerd. In de begroting is 
uitgegaan van een provinciale bijdrage van €7.500 maar deze kan oplopen tot max. €30.000. 
 
 

4.2 Cofinanciering 
De grootste cofinancier vormt de Provincie Limburg. De provincie stelt ons voor het beheer 
van het landschap budgetten beschikbaar. We kunnen deze middelen inzetten voor onder 
meer medefinanciering van gemeentelijke jaarprogramma’s, op voorwaarde dat we voldoende 
medefinanciering vanuit andere partijen organiseren (gemeenten, eigenaren, etc.). 
 
Naast de provinciale middelen maken we, waar mogelijk, gebruik van bestaande 
subsidieregelingen en fondsen voor natuur, landschap en erfgoed. Dit betreft onder meer 
Europese bijdragen via POP (plattelandsontwikkeling) en Interreg (grensoverschrijdende 
samenwerking), de landelijke regeling SNL (inrichting en beheer van natuur en landschap) en 
de provinciale GBD-regeling (landschapsbeheer). Daarnaast ontvangen we een vaste  
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. 
 
Natuurlijk leveren ook particuliere eigenaren en opdrachtgevers een eigen bijdrage. Alles bij 
elkaar kunnen we op deze manier  € 133.934,00 aan cofinanciering organiseren. 

 
 
 


