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Voorwoord
Ruim dertig jaar geleden is onze stichting opgericht om het landschap te laten onderhouden door
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en om hen daarbij een nieuwe plek te geven in de
samenleving. Anno 2016 is dit thema actueler dan ooit. Wijzigingen in landschaps- en natuurbeleid en
ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om nieuwe creativiteit van overheden en
maatschappelijke partijen. Successen uit het verleden bieden daarbij geen garantie voor de toekomst.
Wij zien vermaatschappelijking als reëel middel om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan, waarin
genoeg kansen liggen om (beleids)doelen, middelen en partijen te verbinden.
Landschap is nog steeds een doel, maar daarnaast ook een middel geworden om andere doelen te
realiseren. Denk hierbij aan ambities en opgaven op het gebied van sociaal domein, economie en
toerisme, waarbij burgers en ondernemers actief betrokken worden.
Onderhavig programma gaat in op de methode die wij voor ons zien om de kansen in uw gemeente te
kunnen realiseren. Hierbij zetten wij nog sterker dan in het verleden in op het stimuleren en
mobiliseren van burgerkracht op lokaal niveau. Trendbreuk met het verleden is dat wij zo ook de
uitvoering van opgehaalde ideeën een maatschappelijke meerwaarde willen geven.
Wij geloven in de toekomst van een levend landschap in de gemeente Eijsden-Margraten, dat wij
samen met onze partners en uw gemeente kunnen realiseren!

Herman Vrehen,
directeur-bestuurder Stichting IKL

Léon Jongen
Regiomanager Zuid-Limburg

Alle Limburgers maken Limburg mee!
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1.

Inleiding

1.1

Veranderingen vragen om een andere aanpak

De wereld om ons heen verandert en wel in een rap tempo. Bestaande zekerheden verdwijnen en
maken plaats voor nieuwe uitdagingen. In het verleden vanzelfsprekende (subsidie)relaties krijgen op
een andere manier vorm en inhoud. Gemeenten zien zich voor nieuwe uitdagingen geplaatst en
zoeken naar mogelijkheden.
Inspelend op veranderingen in markt en maatschappij heeft IKL in 2014 en 2015 een ingrijpende
transitie doorgemaakt. Zijn we er daarmee? Nee, ook de komende jaren zullen zich kenmerken door
een dynamische omgeving die van het nieuwe IKL en haar samenwerkingspartners de nodige
flexibiliteit en creativiteit zullen vergen. Wij zien deze toekomst echter met vertrouwen tegemoet.
De nieuwe koers van IKL blijkt aan te slaan in de markt. Wij hebben hiervoor een nieuw concept
ontwikkeld dat invulling geeft aan onze missie en visie. En nog belangrijker: waarmee wij antwoord en
invulling kunnen geven aan de vragen vanuit de samenleving en overheden.
Deze nieuwe werkmethode heeft als naam ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!’ (ALMLM).
Landschaps- en natuurontwikkeling krijgen hiermee een sociaal maatschappelijke component.

1.2

Eijsden-Margraten Buiten 2016

In 2016 stellen wij een andere methode voor dan in het verleden. Hierbij willen bij de successen van
de aanpak uit het verleden (werken op basis van lokale betrokkenheid en draagvlak) combineren met
nieuwe, meer interactieve werkvormen. Dit met als doel om nog beter dan voorheen lokale inbreng te
garanderen en om deze tot maatschappelijke meerwaarde te brengen.
Volgend op eerdere communicatie met uw gemeente is voorliggend programma in zoverre meer een
procesmatige beschrijving van wat we willen gaan doen en hoe we dit doen. De inhoud willen we
meer dan voorheen gedurende het jaar laten bepalen door u, uw inwoners en de belangen die op
lokaal niveau spelen. U bepaalt zelf in welke mate u wil sturen. Het betrekken van uw inwoners bij hun
leefomgeving staat voorop. Daarbij verloochenen wij uiteraard onze afkomst niet; wij blijven staan voor
de kwaliteit van landschap en leefomgeving. Echter met een sterkere maatschappelijke focus dan
voorheen.
In onderhavig plan beschrijven we hoe we de mensen in uw gemeente gaan betrekken en in hun
kracht zetten. Uiteindelijk willen we samen bepalen welke projecten we op pakken. Wij zijn er van
overtuigd dat de methode ALMLM ons hierbij gaat helpen; zij is reeds door veel enthousiaste
deelnemers ontvangen. Zie tevens paragraaf 6.1.1. Samenwerking tussen gemeente EijsdenMargraten en IKL.

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een situatieschets van de gemeente Eijsden-Margraten en beschrijft een aantal
kansen. In hoofdstuk 3 wordt de methode ALMLM beschreven, die uiteen valt in drie onderliggende
fasen. Hoe wij die fasen willen invullen voor uw gemeente, komt aan bod in hoofdstuk 4. Dit is
daarmee het belangrijkste hoofdstuk van dit programma. Hoofdstuk 5 beschrijft de basistaken van IKL
en tenslotte gaat hoofdstuk 6 nader in op de organisatie, kosten en financiering.

1.4

Contact en informatie

Met vragen, ideeën en suggesties over specifieke onderdelen van dit programma kan iedereen
contact opnemen met stichting IKL, via onderstaande gegevens.
Contactpersonen per taakveld / specialisme zijn aangegeven in paragraaf 6.1.3 Rol IKL.
046-3030530

Schoolstraat 9
6118 AT Nieuwstadt

ikl@ikl-limburg.nl
www.ikl-limburg.nl
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2.

Situatieschets en kansen in de gemeente Eijsden-Margraten

Gemeente Eijsden-Margraten en IKL werken reeds vele jaren samen, zowel binnen een structurele
‘jaarprogramma-constructie’ als via projecten. Samen met diverse lokale partijen hebben we reeds
vele mooie projecten kunnen ontwikkelen. Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden van
landschapselementen valt ook te denken aan cultuurhistorische elementen (o.a. kruisen en kapellen)
en soortgerichte maatregelen, zoals maatregelen ten behoeve van de eikelmuis, in combinatie met
landschapsbeheer en cultuurhistorie.
Binnen de gemeentegrenzen van Eijsden-Margraten komen twee bijzondere landschappen bij elkaar;
het Maasdal aan de west- en het heuvelland aan de oostzijde. Dergelijke overgangen waren in het
verleden reeds in trek; dit bewijs staat in de vorm van diverse kastelen prominent in het landschap.
Ook het tracé van de historische trambaan tussen Maastricht en Vaals is nog duidelijk herkenbaar in
het landschap. De realisatie van een toeristische verbinding op dit tracé kan een belangrijke
toeristische / economische motor worden in de komende jaren. Het kan een leidraad vormen voor een
nieuwe gebiedsontwikkeling.
Van oudsher is het landschap in Eijsden-Margraten sterk gevormd en beïnvloed door de agrarische
sector. Geheel in de trant van de gemeentelijke slogan ‘Eijsden-Margraten: De Bloesem van het
Zuiden’ hebben lokale ondernemers de Coöperatie ‘Met Fruit erop Uit’ opgericht, waarbij de fruitteelt
en producten die vanuit het landschap worden voortgebracht, worden gepromoot.
Ook in lokale dorpen bestaan diverse initiatieven met een sterke link richting landschap en
landschapsproducten. Denk hier bijvoorbeeld aan ‘Noorbeek Natuurlijk’.
De gemeente, haar inwoners en ondernemers hechten veel belang aan het verleden van dit gebied.
Zo wordt de hoogstamcultuur in ere gehouden, onder andere door vele vrijwilligers, al of niet verenigd
in de lokale hoogstambrigade. Ook andere vrijwilligers, zoals VTN Cadier en Keer, dragen hun
steentje bij in het kader van landschapsbeheer.
Eijsden-Margraten is een grensgemeente en denkt en werkt ook grensoverschrijdend. Het landschap
stopt immers ook niet bij de grens. In dit kader passen de plannen om een structurele verbinding te
maken met Altembrouck.
Ook stichting IKL denkt in een verbreding: het voorliggende programma schetst andere mogelijkheden
en inzichten in het landschap. Graag nemen we u mee in een volgende stap in beheer en ontwikkeling
van landschap en leefomgeving!

Tuunen van heggen in Bemelen: vele belangstellenden kijken de kunst af bij de oude meesters
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3.

Methode ‘Alle Limburgers Maken Limburg mee!’

IKL wil het landschap bewust laten (be)leven. Daarbij maken wij de leefomgeving relevant voor
mensen, ongeacht of dit stedelijk of landelijk gebied betreft. Dit doen wij door landschapsdromen te
laten uitkomen (zie www.landschapsdromen.nl). Zodoende zorgen we voor een springlevend
landschap, waarin diverse functies worden gecombineerd. Denk hierbij aan natuur, cultuurhistorie,
economie en toerisme. Daarbij willen wij zo veel mogelijk mensen bij hun leefomgeving betrekken.
Streven is dat Alle Limburgers Limburg mee-maken, zowel in letterlijke (fysieke) als in figuurlijke zin
van het woord (beleving). Die methode die wij toepassen heeft dan ook de naam ‘Alle Limburgers
maken Limburg mee!’ (ALMLM).

Methode: ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!’: totaalconcept landschap / leefomgeving – burgerkracht – maatschappelijke meerwaarde

Binnen de methode ALMLM roept IKL burgers en organisaties op om met hun eigen landschapsdromen te komen, en hiervoor gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen; burgerparticipatie en
maatschappelijke realisatie. We streven er naar en zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde
te realiseren, bovenop de ecologische en landschappelijke waarde.
Het landschap is hierbij niet alleen een doel, maar tevens een middel om betrokkenheid te realiseren
van mensen bij hun leefomgeving.
De methode ALMLM is opgebouwd uit drie verschillende fasen:
1. Mobilisatie van burgerkracht;
2. Participatieprocessen;
3. De uitvoering van landschapsprojecten.
Fase 1 gebeurt middels lokale werkdagen of workshops / cursussen etc. We willen mensen
enthousiasmeren en mobiliseren om zelf initiatief te nemen in het landschap. Ze worden dan ook
uitgedaagd om deel te nemen aan fase 2, welke bijvoorbeeld kan plaatsvinden in de vorm van een
dromen workshop. Doel is om wensen of dromen om te zetten in concrete projecten.
Vervolgens worden de projecten in fase 3 uitgevoerd. Dit doen wij via onze ‘maatschappelijke
aanbestedingsladder’. Dit houdt in dat we allereerst kijken naar wat de initiatiefnemer zelf kan en wil
bijdragen. Daarna kijken we of we vrijwilligers kunnen betrekken. Vervolgens kijken we naar de
zorgsector (o.a. zorgboerderijen). Verder proberen we mensen te betrekken die een afstand hebben
tot de arbeidsmarkt (‘kaartenbak’ en sw). Tenslotte fungeert de professionele aannemer als
achtervang om te kunnen garanderen dat de klus geklaard wordt op de vooraf afgesproken wijze,
binnen de gestelde periode en binnen het beschikbare budget.
Afhankelijk van het beschikbare budget, de lokale ideeën en de lokale situatie wordt per gemeente in
maatwerk bekeken welke van de fasen 1 t/m 3 meer of minder nadruk krijgt.
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Een nadere invulling van voorgenoemde fasen voor uw gemeente is opgenomen in hoofdstuk 4.
Wanneer deze methode vergeleken wordt met de opgaven die gemeenten hebben vanuit de
participatiewet blijkt dat grote parallellen bestaan. Vanuit deze wet hebben gemeenten de opgave om
mensen actief te laten participeren in de maatschappij en het arbeidsproces. Daarbij is het streven om
mensen een stapje verder te helpen op de participatieladder.
Door de koppeling tussen de maatschappelijke aanbestedingsladder van IKL en de participatieladder
verbinden wij het groene en sociale domein. Doelen en middelen worden bij elkaar gebracht en
integraal gerealiseerd.
Overigens is het goed op te merken dat ‘groene’ domein in dit kader breed dient te worden gezien.
Feitelijk gaat het om de leefomgeving van mensen en doelen en opgaven die partijen in dit gebied
hebben. Dit kan gaan om groen, maar bijvoorbeeld ook om cultuurhistorie, economie of toerisme.
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4.

Invulling ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!’ voor uw gemeente

4.1

Fase 1 mobiliseren burgerkracht

Doel is om de burgers van de gemeente Eijsden-Margraten te binden aan hun leefomgeving door het
aanspreken van hun persoonlijke motieven. De motieven waarom de leefomgeving voor iemand
relevant is, verschillen van persoon tot persoon. Ons aanbod is dan ook divers, gericht op
verschillende doelgroepen. Tijdens de activiteiten in fase 1 worden de deelnemers geattendeerd op de
mogelijkheid om deel te nemen aan fase 2 Participatieprocessen.
4.1.1

Basisscholen

Werkdagen met basisscholen vormen een basis omdat we van menig zijn dat betrokkenheid bij het
landschap onderdeel zou moeten uitmaken van basisvorming van kinderen. In 2016 wordt voor negen
basisscholen een ochtend of middag georganiseerd om samen de handen uit de mouwen te steken in
het landschap. Daarbij worden ouders/grootouders verzocht om deel te nemen, om de betrokkenheid
en spin-off zo groot mogelijk te krijgen. Daarnaast worden reeds actieve vrijwilligers verzocht om mee
te begeleiden. De klussen die met de scholen worden opgepakt dragen bij voorkeur bij aan een
actueel project.
In de gemeente Eijsden-Margraten wordt een werkdag georganiseerd met de volgende basisscholen:










St. Brigida;
St. Gertrudis;
St. Joseph;
De Keerkring;
Maurice Rose;
OBS Mesch;
De Cramignon;
St. Jozef;
St. Martinus.

Basisschoolleerlingen aan het werk: samen krijgen ze de klus gedaan!
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4.1.2

Hakhoutdag

Een andere manier om mensen bij het landschap te betrekken is het organiseren van een
hakhoutdag. Weliswaar nemen mensen hier veelal niet aan deel vanuit ecologische motieven, ze
verrichten evenwel nuttig werk in natuur en landschap.
Doel van deze dag is voor de deelnemer het zelf omzagen van bomen en zodoende aan het einde
van de dag met een aanhanger met stookhout naar huis te kunnen terugkeren. Op deze manier wordt
voor deze doelgroep (personen met een houtkachel) betrokkenheid gegenereerd en het landschap
relevant gemaakt.

Hakhoutbrigade: komende winter er warmpjes bijzitten

4.1.3

Natuurwerkdag

Stichting IKL heeft als wens om in het kader van de Landelijke Natuurwerkdag zo veel mogelijk
Limburgers op de eerste zaterdag van november (in 2016: 5 november) kennis te laten maken met
landschapsbeheer. Daartoe organiseren lokale vrijwilligers in nagenoeg elke Limburgse gemeente
een activiteit waarbij het publiek uitgenodigd wordt. Mogelijk vindt ook een activiteit plaats in de
gemeente Eijsden-Margraten.
4.1.4

Bloesemactiviteiten

In de maand april worden er diverse activiteiten georganiseerd in het kader van: ‘April maand van de
Bloesem’. De activiteiten worden opgepakt in samenwerking met Stichting Ondernemend Bloesemlint
en met gebruikmaking van plaatselijke initiatieven. In de gemeente Eijsden-Margraten worden in dit
kader in april vier 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. Als bezoeker is het mogelijk een
route af te leggen en onderweg te genieten van al het moois en lekkers dat het landschap van ZuidLimburg te bieden heeft. Voor meer informatie: www.ikl-limburg.nl/bloesem/.
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4.1.5

Mountainbike Ontwikkeling Zuid Limburg (MOZL)

MOZL heeft zich tot doel gesteld Limburg weer op de kaart te zetten qua mountainbike-infrastructuur.
Ecologie, economie, recreatie en sport staan hierbij centraal. De stichting MOZL streeft naar het
versterken van de sport- en natuurbeleving onder mountainbikers door routes in Zuid-Limburg. Een
win-win situatie voor alle betrokken partijen. Samen met de mountainbikers wordt bekeken of er
ecologische en landschappelijke winst te behalen valt langs de routes. De mountainbikers zijn zelf
actief met het onderhoud van de paden en betrekken daar nu het landschap bij. IK levert
gereedschappen, geeft advies en begeleiding.

Inspanning in het Heuvelland

4.1.6

Hoogstambrigades

De stichting IKL zet zich in om het beheerswerk in hoogstamboomgaarden duurzaam te maken.
Hierbij is de gedachte dat het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers en hoogstameigenaren van
essentieel belang is. Hoge bomen snoeien is voor een leek niet gemakkelijk en bovendien gevaarlijk.
IKL probeert eigenaren en vrijwilligers in een bepaalde regio bij elkaar te brengen in zogenaamde
hoogstambrigades. Deze groepen worden geschoold in het snoeien op een ARBO-verantwoorde
wijze. Zij snoeien op vaste dagen onder begeleiding van een professionele snoeier en met gebruik
making van professioneel gereedschap. Een dergelijke hoogstambrigade is in Eijsden-Margraten
reeds actief (hoogstambrigade Margraten). Daarnaast slaat iedere winter de ANWB haar tenten op in
Zuid-Limburg, om met een zgn. ‘snoeikamp’ de hoogstamfruitbomen in het zuiden te onderhouden.
4.1.7

Snoeicursus

IKL streeft naar een duurzaam beheerd landschap. Dat kan alleen als mensen weten hoe dit moet. In
dit kader bieden wij jaarlijks diverse cursussen ‘onderhoud van boomgaarden’ aan. Tijdens deze
cursussen komen tal van vragen aan bod, zoals: Waar let je op bij de snoei van een oude boom? Hoe
vorm je een jonge boom zodat het later een mooie boom wordt? Welke bomen kunnen aangeplant
worden in een boomgaard? Hoe houdt je een boom gezond?
Normaliter bestaan onze cursussen uit een theorie- èn een praktijkdeel, waarbij de cursisten zelf aan
de slag gaan.
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4.1.8

Vrijwilligersgroepen

IKL 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.

4.2

Fase 2 Participatieprocessen

Het doel binnen deze stap is om de landschapsdromen van inwoners van de gemeente EijsdenMargraten op te halen. Het kunnen dromen zijn die reeds bestaan en relevante maatschappelijke
thema’s. Deze landschapsdromen worden door middel van een workshop gegenereerd. Samen met u
wordt bekeken of er een bepaalde focus wordt gelegd. Focus kan liggen op een relevant thema maar
kan ook een bepaald gebied zijn binnen de gemeente zelf.
De vrijwilligers die deelnemen in fase 1 worden uitgenodigd, geënthousiasmeerd en geactiveerd om
deel te nemen aan deze workshop. Uiteraard kunnen ook anderen zich zelf melden met een
droom/idee/wens. Het blijft gewoon mogelijk om, ook zonder workshop, goede initiatieven aan te
melden. Via het breed uitzetten (door middel van een persbericht, nieuwsbrief, flyer en social media)
worden de burgers breed geïnformeerd over de workshop. We streven naar een zo gevarieerd
mogelijk gezelschap (bv. een mix van ondernemers, zorginstellingen, scholen, overheidsinstellingen,
jong-oud, enthousiaste burgers).
De workshop heeft tot doel een lijst met concrete projecten samen te stellen die in fase drie
gerealiseerd kunnen worden. De exacte aanpak van deze fase wordt mede bepaald door de
vrijwilligers zelf. In de eerste sessie wordt aandacht besteed aan de aanpak van het proces. We willen
de vrijwilligers zoveel mogelijk betrekken en hun echt betrokken maken. Het moeten ten slotte hun
dromen worden. De workshop zal uit meerdere dagdelen of avonden bestaan. In de workshop gaat de
groep samen projecten bedenken en beschrijven. Deze worden verder uitgewerkt in een concreet
projectenplan en overzichtskaart, welke gepresenteerd worden aan de gemeente.
We zijn ons er van bewust dat het een leerproces is. Burgerparticipatie en zelfsturing zijn nog niet
vanzelfsprekend. We stimuleren dit, maar het zal een aantal jaren duren voordat het nemen van eigen
initiatief in het landschap gemeengoed is. Indien blijkt dat er onvoldoende projecten zijn gegenereerd
dan zal IKL zelf projecten aandragen, zoals we dit ook in de afgelopen jaren gedaan hebben.

4.3 Fase 3 maatschappelijke realisatie
Doel van de uitvoering is het realiseren van een goed beheerde leefomgeving in de gemeente
Eijsden-Margraten en het behalen van een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde. Die
meerwaarde behalen we door het betrekken van zoveel mogelijk mensen uit “alle” sociale lagen en
zetten daartoe onze maatschappelijke aanbestedingsladder in.
Op dit moment hebben zich reeds een aantal projecten aangediend. Dit betreft onder andere de
organisatie en facilitering van drie vrijwilligersnetwerken. Projecten die zich buiten fase 2 aandienen
worden uiteraard meegenomen in fase 3.
4.3.1

Paddenoverzetacties

Op veel locaties in Limburg zijn jaarlijks in het voorjaar vrijwilligers actief met het overzetten van
padden, om te voorkomen dat deze door het verkeer worden doodgereden. IKL organiseert jaarlijks
een startbijeenkomst voor deze mensen waar ervaringen worden uitgewisseld en een presentatie
wordt gegeven met amfibieën als thema. Van de groepen die de vangsten registreren, worden de
resultaten verzameld en deze worden in een verslag verwerkt dat aan de vrijwilligers wordt uitgereikt.
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Ook kunnen door IKL middelen (rasters en vangemmers) aan groepen beschikbaar worden gesteld. In
Eijsden-Margraten worden overzetacties georganiseerd door de stichting Grueles.
4.3.2

Platform 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. De platformleden zijn actief in veertien leefgebieden waar ongeveer 300
poelen aanwezig 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 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.
4.3.3

Vliegend hert

Het derde netwerk betreft het vrijwilligersnetwerk vliegend hert. In 2015 is hier een voorzichtige start
mee gemaakt. Door de grote afmetingen en de imposante kaken van de mannetjes, spreken
vliegende herten tot de verbeelding. Het is een sterk bedreigde soort die wettelijke bescherming
geniet. 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 van
het vliegend hert in de omgeving van Cadier en Keer en in het Savelsbos.
4.3.4

Aanplantregeling Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Hoogstamboomgaarden, heggen, knotbomen, loofbomen en graften rond de woonkernen zijn van
oudsher streekeigen elementen in het Zuidlimburgse landschap. Het betreft veelal kleinschalige
elementen met een uitzonderlijk hoge biodiversiteit in en rond de woonkernen. Via de plantcampagne
Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) wordt een brede impuls gegeven aan de versterking van
dit authentieke landschapsbeeld. Dit gebeurt middels nieuwe aanplant op basis van burgerinitiatieven.
Burgers, plaatselijke organisaties en verenigingen worden verzocht om geschikte projecten aan te
melden. De insteek daarbij is dat de deelnemers zelf de handen uit mouwen steken en de aanplant
realiseren. In het kader van deze regeling organiseert IKL gelijktijdig cursussen en informatiedagen
om het beheer samen met hen op te pakken.
De werving voor de aanplantregeling vindt met name in het voorjaar plaats, de aanplant kan
vervolgens in het komende najaar van 2016 en daaropvolgende voorjaar 2017 plaats vinden. Gezien
het feit dat de werving grotendeels nog dient plaats te vinden is het op het moment van presentatie
van dit jaarprogramma nog niet mogelijk om alle plantlocaties in beeld te hebben. Een overzicht van
de plantlocaties zal aan het eind van 2016 beschikbaar zijn.
4.3.5

Klachtenafhandeling vleermuizen en steenmarters

Burgers die overlast van vleermuizen ondervinden kunnen hiervoor terecht bij het gemeentelijke
meldpunt vleermuisoverlast. Indien het nodig is om een melding thuis bij de melder af te handelen,
dan is de uit de gemeente afkomstige dhr. 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.

13

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.
4.3.6

Project ‘Meer natuur voor pittig fruit’

De stand van zowel honingbijen als wilde bijen gaat sterk achteruit. Ook in de grensregio is sprake
van een bestuivingcrisis, met mogelijk grote ecologische en economische gevolgen. De achteruitgang
van wilde flora houdt gelijke tred met die van bestuivers. In samenwerking met een aantal partners in
Limburg en België, waaronder Natuurrijk Limburg, gaat IKL maatregelen stimuleren ter bevordering
van de wilde bijen stand. Dit binnen het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’. Mogelijk worden ook
maatregelen uitgevoerd binnen de gemeente Eijsden-Margraten.
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5

Basistaken IKL

5.1

Loketfunctie IKL

Iedereen in de gemeente Eijsden-Margraten kan voor advies terecht bij IKL. Afhankelijk van de vraag
wordt in maatwerk bekeken op welke wijze IKL of haar 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.

5.1 Communicatie
We willen het belang van het landschap en de betrokkenheid van burgers daarbij actief uitdragen. Dat
is nodig voor het verwerven van draagvlak, het ophalen van nieuwe initiatieven, steun bij de lokale
politiek, plaatselijke organisaties en zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten.
Daarom worden gedurende het jaar diverse voorlichtings- en communicatieactiviteiten gepland.
Tegenwoordig wordt daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de sociale media.
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6.

Organisatie, kosten, baten en financiering 2016

6.1

Organisatie

6.1.1

Samenwerking tussen gemeente Eijsden-Margraten en IKL en partners

Gemeenten vormen belangrijke partners in het realiseren van onze ambitie.
In het verleden was de structurele samenwerking met gemeenten gebaseerd op gemeentelijke
jaarprogramma’s. Daarnaast werden ontwikkelingen opgepakt in de vorm van afzonderlijke projecten
en opdrachten. In de nieuwe aanpak is het onderscheid tussen het vorenstaande minder relevant.
Zaak is dat we de juiste doelen dienen en hiertoe een geschikte methodiek hanteren. Uiteraard
proberen we daarbij zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Desgewenst kan in nader overleg met
uw gemeente worden bekeken in hoeverre we zaken oppakken binnen onderhavig programma,
binnen afzonderlijke projecten of binnen een combinatie van beiden. Het antwoord op deze vraag ligt
mede in het feit in welke mate uw gemeente wil sturen en welke cofinanciering georganiseerd kan
worden.
Uitgangspunt blijft dat wij uw investering in landschap en leefomgeving in zetten als vliegwiel. Daarbij
willen wij een multiplier bereiken op zowel inhoud (meervoudige doelrealisatie), proces
(maatschappelijke betrokkenheid en rendement) als financieel.
Om dit te kunnen bereiken trachten wij doelen te koppelen, inwoners en andere partijen te betrekken
en cofinanciering te organiseren vanuit andere bronnen dan uw gemeentelijke bijdrage.
Wij streven naar nieuwe allianties met gemeenten, waarbij samen optrekken naar realisatie van
doelen. In partnership kunnen wij samen meer bereiken, waarbij ook de rol van uw gemeente kan
veranderen: van opdrachtgever naar partner.
6.1.2

Rol van inwoners en lokale organisaties

Van oudsher hebben wij als IKL dankbaar samengewerkt met lokale partijen die verenigd waren in
zogenaamde ‘Technische Commissies’. Op lokaal niveau hadden deze soms een andere naam,
echter de samenstelling en werkwijze was in hoofdlijnen telkens hetzelfde; gebiedsactoren vanuit
diverse invalshoeken (gemeente, landbouw, natuurbescherming, wildbeheerders, heemkunde etc.)
brachten hun (lokale) kennis en expertise in, teneinde uitvoeringsprogramma’s op te kunnen stellen
die recht deden aan de lokale situatie en belangen.
In onze nieuwe aanpak willen wij deze betrokkenheid van mensen graag vasthouden, echter op een
meer interactieve manier organiseren. Daarbij blijven wij de huidig betrokken partijen en mensen in
gemeenten, al of niet deel uitmakend van voorgenoemde Technische Commissies, betrekken bij onze
werkdagen, workshops etc. Echter ook andere mensen en partijen kunnen hieraan deelnemen.
Voorop staat dat wij niemand met goede ideeën willen uitsluiten, maar wel van deelnemers een
actieve inbreng vragen.
6.1.3

Rol IKL

Net als in voorgaande jaren neemt IKL de coördinatie van onderhavig programma op zich. Daarbij
werken wij vanuit een team waarin diverse medewerkers zitting hebben. Het team bestaat uit de
volgende personen die elk hun eigen specifieke taak hebben:
 regiomanager:
eerste aanspreekpunt voor de gemeente, voor wat betreft de
organisatie en financiering van de samenwerking tussen
gemeente en IKL;
 gemeentelijk projectleider:
eerste aanspreekpunt voor gemeente en lokale partijen,
voor wat betreft de leiding en dagelijkse uitvoering van
onderhavig programma. Fungeert als scharnierpunt tussen
partijen en vertaalt het programma, wensen en ambities naar
de praktijk;
 instructeur buitenactiviteiten: organiseert en begeleidt werkdagen en workshops;
 uitvoerder:
ondersteunt de projectleider en instructeur buitenactiviteiten.
Uitgangspunt voor samenwerking binnen het team is dat efficiënt en effectief gewerkt dient te worden.
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Onze medewerkers werken zo veel mogelijk aan integrale doelen. Evenwel is sprake van diverse
taakvelden / specialismen, die hiernavolgend zijn aangegeven.
Contactpersonen IKL binnen gemeente Eijsden-Margraten
Naam
Léon Jongen
Mark Luijten
Frans Voncken
Rob Geraeds
Henk van Kuijk
Jan Kluskens
Frans Blezer
Robert Gillissen

Rol / specialisme
Regiomanager, contactpersoon voor de gemeente
Landschapsbeheer
Hoogstamboomgaarden en erfbeplantingen
Soortenbescherming
Cultuurhistorie en erfgoed, gemeentelijk projectleider
Burgerparticipatie en vermaatschappelijking
Subsidieregelingen
Instructeur buitenactiviteiten

De actuele contactgegevens van deze en overige medewerkers zijn te raadplegen op onze website:
http://www.ikl-limburg.nl/over-ons/.

6.2

Kosten en baten

6.2.1

Kosten

De gemeente Eijsden-Margraten stelt IKL voor 2016 een bedrag van € 61.000,- beschikbaar.
Fase
Kenniscentrum en basistaken
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Totaal

Bijdrage gemeente i.k.v.
Buiten 2016 [€]
2.500,00
21.345,50
2.872,50
34.282,00
61.000,00

Totaalkosten [€]
5.000,00
42.691,00
5.745,00
PM*

* Fase 3: de uitkomst van fase 2 bepaalt mede welke projecten opgepakt worden in fase 3. Daarom kan vooraf
niet precies bepaald worden welke kosten binnen fase 3 zullen worden gemaakt. Wel zal na afloop samen met de
gemeente een evaluatie plaatsvinden.

6.2.2

Cofinanciering

De grootste cofinancier vormt de Provincie Limburg. De provincie stelt IKL voor het organiseren van
werkdagen 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 en nieuwe
subsidieregelingen en fondsen voor natuur, landschap en erfgoed. Dit betreft onder meer Europese
bijdragen (o.a. Interreg). Verder ontvangen we een vaste bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
Daarnaast benutten we financieringskansen uit andere beleidsvelden. Het landschap is ten slotte
integraal; het financieringsspectrum zou dat eveneens moeten zijn.
Meer dan voorheen doen we nu ook een beroep op de eigenaar of initiatiefnemers zelf. Een goed
project zou ook hen iets waard moeten zijn. Bijkomend voordeel is dat deze mensen veel dichter bij
het lokale bedrijfsleven staan en mogelijk daar een bijdrage kunnen organiseren. Daarnaast kunnen
ze een beroep doen op fondsen waar IKL of de gemeente geen gebruik van kunnen maken. We
verwachten van de eigenaren en / of initiatiefnemers een financiële bijdrage en / of inspanning in
natura die we als cofinanciering inzetten.
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6.2.3 Baten
Samen met de inwoners van uw gemeenten dragen we bij aan het landschap / de leefomgeving. Het
landschap draagt op zijn beurt bij aan het welbevinden van de burgers. Het algemene belang van het
landschap hebben we onderverdeeld in een aantal onderdelen.

Onze natuurlijke fabriek
84% van de landbouwgewassen profiteert van de bestuiving door insecten. De
economische waarde hiervan wordt voor Nederland geschat op circa 1.1 miljard euro.

Ons decor
Huizenprijzen zijn 4 tot 12% hoger als deze in en nabij groen liggen. Kopers zijn, naar
schatting, bereid gemiddeld 7% meer te betalen.

Onze allesreiniger
100.000 km beplanting zorgt voor vastlegging van 8% van de jaarlijkse uitstoot aan
CO2.

Ons medicijn
De aanwezigheid van groen zorgt voor 25% minder depressies, 15% minder migraine
en ernstige hoofdpijnen en 23% minder astma of COPD.

Ons thuis
Elk landschap, elke streek, heeft zijn eigen identiteit. De aan- of afwezigheid van
karakteristieke landschapsonderdelen en de mate van samenhang zijn hierin erg
belangrijk.

IKL betrekt sterker dan ooit te voren de inwoners van de gemeente bij hun leefomgeving. We streven
naar een gedeelde verantwoordelijkheid. Het landschap is van en voor ons allemaal en we moeten er
samen een inspanning voor leveren.
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