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1 Inleiding
De gemeente Eijsden-Margraten wil zo veel mogelijk werken aan zicht- en beleefbare projecten in het
landschap. Indien daarbij lokale mensen en partijen betrokken kunnen worden is dit een pré.
Dit jaarprogramma is anders dan voorgaande jaren. We zetten in op de uitvoering en voorbereiding
van door de gemeente aangedragen projecten die aansluiten op of die passen binnen het
Landschapsontwikkelingsplan jaarprogramma.
In dit jaarprogramma benoemen we kort de projecten die we in 2017 zullen oppakken, de doelen, de
activiteiten en de kosten. De indeling van de projecten is conform het LOP jaarprogramma.
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2 Behoud en ontwikkeling Cultuurhistorische parels
Gasthuis
Locatie: http://osm.org/go/0GAS924C0--?layers=N&m=
Waarschijnlijk is tussen 1793 en 1818 de huidige parkaanleg in landschapsstijl tot stand gekomen. De
parkaanleg is gelegen op een rechthoekig terrein en naar de weg toe afgesloten door een achttiendeeeuwse muur van indrukwekkende lengte. Het landschapspark bestaat uit een kleine min of meer
vlakke parkweide met solitaire bomen, halverwege het park ter hoogte van de grot overgaat in een
meer geaccidenteerd terrein met parkbos en slingerpaden. De in het park gelegen grot, waarvan de
stichtingssteen het jaar 1804 draagt, geeft een indicatie van de ontstaansdatum van het huidige park.
De grot draagt een ondubbelzinnige verwijzing naar de Vrijmetselarij, wat bijzonder is, omdat
verwijzingen naar dit spiritueel genootschap doorgaans verholen plaatsvonden. De aanleg van het
park in landschapsstijl van 't Gasthuis, waarin de grot het meest interessante object is, komt wellicht
uit het gedachtegoed van dit genootschap. Het idee achter de aanleg van het park is dat men via een
routing door de duisternis loop en wanneer men uit de grot komt in het licht treed. Deze
vrijmetselaars-symboliek maakt het park uniek voor Nederland en zelfs voor West-Europa.
Helaas is het park sterk verwaarloosd, oude structuren zijn nauwelijks nog zichtbaar.
Doel:



Herstel parktuin naar op basis van oude inrichtingsplannen;
Restauratie grot met vrijmetselaarelementen.

Voorwaarden gemeente:
 Cofinanciering vanuit eigenaresse;
 Beperkte openstelling.
2017







Wegwerken achterstallig onderhoud samen met vrijwilligers, terug naar basissituatie ten
behoeve van vervolgonderhoud en ontwerp;
Consolidatie grot door Monumentenwacht Limburg;
Tuinhistorisch onderzoek: er is veel kennis over het park en de geschiedenis bij
Monumentenwacht Limburg. Alle kennis wordt bij elkaar gezocht en verwerkt tot een concept
tuinhistorisch onderzoek. De ontbrekende en noodzakelijke kennis wordt uitgezocht door een
tuinhistoricus met specifieke kennis in de vrijmetselarij;
Gezamenlijke (Familie Oosterlee – gemeente – MWL - IKL) visie op basis van historisch
onderzoek en huidige situatie;
Gedragen meerjarenplan maken (door IKL-MWL) voor inrichting park, restauratie grot en
onderhoud, inclusief kostenindicatie.

Financiering 2017:
 Uit gereserveerd restbudget van JP2016, 100% gemeentebudget;
 Familie Oosterlee betaalt de consolidatie.
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Kasteel Mheer – openstelling landgoed, aanleg paden
Locatie: http://osm.org/go/0GAHt5fB--?layers=N&m=
De eigenaren van kasteel Mheer, de familie de Loë, zijn voornemens om de gronden rondom het
kasteel toegankelijk te maken voor publiek. Dit betekent dat bezoekers niet alleen op de binnenplaats
mogen komen maar op verschillende paden rondom het kasteel.
Om te voldoen aan de regels voor openstelling zijn niet voldoende strekkende meters pad op de juiste
plek in eigendom van het kasteel. De NSW wet schrijft voor voldoende beloopbare paden nodig zijn
en dat deze ook verspreid over het landgoed liggen. Er zijn voldoende paden, echter lopen deze
voornamelijk langs de randen van de eigendommen van het kasteel.
Doel:



Toegankelijk maken gronden rondom kasteel Mheer conform NSW;
Paden aanleggen op de nieuw open te stellen delen van het landgoed.

2017
Daarom worden extra paden aangelegd: ten noorden en ten zuiden van het kasteel worden nieuwe
graspaden aangelegd en nieuwe poorten en draaihekjes geplaatst om bezoekers op de juiste paden
te geleiden. De eigenaren plaatsen bij de entrees bordjes die de openstelling van het landgoed en de
paden benadrukken. Op deze bordjes komen de gebruiksvoorschriften op het landgoed te staan.
IKL coördineert de werkzaamheden.
Kosten / financiering
 € 16.000 50% gemeentelijk deel jaarprogramma, 50% eigenaar.
Kasteel Oost – aansluiting landschapsplan op omliggend landschap
Locatie: http://osm.org/go/0GAF~LHT?layers=N&m=
Kasteel Oost heeft voor haar verdere ontwikkeling een landschapsplan opgesteld. Dit plan beperkt
zich tot de eigendommen van de gebroeders Maes.
Rondom het kasteelpark bevinden zich gronden van Limburgs landschap waar momenteel geen actief
beheer plaats vindt. Aan de zuidzijde van het kasteelpark zou ook de landschappelijke inrichting
opgewaardeerd kunnen worden conform het LOP. Hiervoor is een onderzoek nodig naar de kansen
op verwerving.
In Oost-Maarland is sinds 2016, met behulp van IKL, een burgerinitiatief ontstaan rondom de
Moosjtum. Deze ondernemer wil bewoners van Oost-Maarland betrekken bij hun omgeving. We
hebben samen met deze groep én de basisschool van Oost-Maarland gewerkt aan de bosschages
rondom kasteel Oost.
2017





(mini) visie opstellen om terreinen rondom kasteel Oost (zowel terreinen Limburgs landschap
als ook de agrarische percelen ten zuid hiervan) aan te laten sluiten op het landschapsplan
van het kasteel, samen met betrokken partijen en Gruelles;
Bewonersinitiatief betrekken bij het plan;
Bewoners en basisschool betrekken bij maatregelen uit landschapsplan;
Rentmeester onderzoek haalbaarheid verwerving (via gemeente, buiten dit jaarprogramma).

Kosten / financiering
3 werkdagen met bewonersgroep, werkdag basisschool, cursus inrichting natuurterrein met Moosjtum
€ 4.830, 50% gemeente / 50% IKL
Opstellen visie
€ 4.750, bijdrage gemeente €2.375
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Waterput Schey
Locatie: http://osm.org/go/0GANMx1Bw-?layers=N&m=
Al enkele jaren is bekend dat in Schey een oude waterput staat die aan het aftakelen is. De gemeente
heeft in 2016 de wens uitgesproken om de historische waterput in Schey te behouden en de plek
rondom verder te ontwikkelen. Dit samen met de inwoners van Schey die hier een actieve rol in heeft.
De bewonersgroep heeft in de tussentijd verder historisch gedaan naar de plek rond de put. Uit dit
onderzoek is gebleken dat er wellicht ook nog een ander gebouw (een laathof) heeft gestaan. Reden
temeer om de beleving van deze plek opnieuw zichtbaar en beleefbaar te maken onder begeleiding
van IKL. De gemeente is voornemens de grond rondom de waterput aan te kopen om deze
ontwikkeling mogelijk te maken.
Doel:




2017






Restauratie/herstel waterput;
Inrichting aan te kopen grond rondom waterput, eventueel combineren met Laathof;
Onderzoeken verbinding recreatiepark;
Betrekken vrijwilligers / inwoners / heemkundevereniging.

Bijeenkomst vrijwilligers / HKV, ideeën en wensen ophalen;
Benaderen en polsen agrariërs in verband met recreatieve verbinding recreatiepark (taak IKL).
Indien men positief reageert kan de rentmeester dit contractueel regelen met de agrariërs
namens de gemeente (taak gemeente);
Ontwerp maken;
Kosten ramen;
Subsidies uitzoeken, incl. bijdrage landschapsfonds waar recreatiepark geld in heeft gestoken.

Kosten / financiering
 € 5.700, 100% gemeente;
 De uitvoering van de inrichting uit jaarprogramma LOP 2017.

Kruiswegpark missiehuis Cadier en Keer
Locatie: http://osm.org/go/0GASey3Hw-?layers=N&m=
Bij het missiehuis Cadier en Keer is een nieuw verzorgingstehuis gerealiseerd. Dit sluit onvoldoende
aan op de naastgelegen parkachtige omgeving, de statiegang, de Mariagrot, de golfbaan en de
beeldentuin. Vrijwilligers die hier al werkzaam zijn willen de plek verbinden met de omgeving. Om alle
ideeën te structureren en partijen samen te brengen willen we een ontwerp laten maken om zo een
goed projectplan op te stellen, geschikt voor bijvoorbeeld een leaderaanvraag. Dit gebeurt op basis
van een beperkt tuinhistorisch onderzoek (beschikbaar kaartmateriaal en foto’s)
Doel



2017






Inrichtingsplan opstellen totale park;
Betrekken vrijwilligersgroep en missiehuis.
Aanleg verbindingspad tuin verzorgingshuis – grot;

Overleg vrijwilligers;
Overleg missiehuis;
Beperkt Tuinhistorisch onderzoek;
Opstellen inrichtingsplan;
Onderzoek subsidiemogelijkheden.
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Kosten
Plan € 5.700, 100% gemeente;
Kosten aanleg pad: gemeentelijk LOP2017
Verdere tuininrichting in 2018, ovb voldoende externe financiering
Kasteel Eijsden – plan beverproblematiek, onderhoudsgroep
Locatie: http://osm.org/go/0GAFs9ZHk-?layers=N&m=

Het gaat goed met de bevers in Limburg. Maar daarmee treden plaatselijk ook problemen op. Ook bij
kasteel Eijsden is dit het geval. De bever knaagt aan allerlei bomen in het park waaronder ook het
berceau. Hiervoor dienen oplossingen gezocht te worden om deze cultuurhistorisch waardevolle
elementen te beschermen.
Tevens combineren we dit project met de werving van een nieuwe groep vrijwilligers die de eigenaren
van landgoederen in Eijsden-Margraten kan ondersteunen. Dit gebeurt middels een cursus (op kasteel
Eijsden) cultuurhistorisch beheer waarbij we deelnemers laten kennismaken met de diverse
werkzaamheden die voorkomen op de landgoederen van de kastelen. We werven de vrijwilligers
vanuit Eijsden-Margraten en de omliggende gemeentes zodat we een groep krijgen die de focus krijgt
op de landgoederen van Eijsden-Margraten.
2017



Opstellen plan ter voorkoming van verdere beverschade;
Werving groep vrijwilligers die landgoedeigenaren kunnen ondersteunen.

Kosten / financiering
 Plan € 2.375, 100% gemeente;
 Cursus cultuurhistorisch beheer, inclusief 1 werkdag € 1.480, 50% gemeente / 50% IKL.
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3 Versterking van de groenstructuur en informatievoorzieningen landschap
Aanplant hoogstamboomgaarden en hagen
Om de gemeentelijke groenstructuur te versterken planten we jaarlijks nieuwe structuren aan. In het
LOP zijn gebieden aangewezen waarvan is afgesproken dat hier meer aanplant noodzakelijk is met
hoogstambomen en haagstructuren, dit om een fijnmazigere landschapsstructuur te krijgen. Dit doen
we om de landschappelijke kwaliteit te vergroten en de ecologische structuur te versterken. Daartoe
behoren ook het inpassen van dorpsranden en waar mogelijk de afscherming van andere rode
contouren zoals bedrijfspanden en loodsen. Hiermee vergroot de gemeente de kwaliteit van ons
landschap. IKL plant veel hoogstamboomgaarden, bomen, bomenrijen, lanen, hagen en graften aan.
Waar mogelijk maken we daarbij gebruik van provinciale bijdrage voor de vergroening van het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
Doel:



2017




2018





Versterkte inzet om gewenste structuur te verkrijgen;
Uitzoeken waar aanplant mogelijk is;
Daar waar mogelijk aanhaken op bestaande NLZL gelden.

NLZL financiering in jaarprogramma laten staan, incl. de hieraan automatisch gekoppelde
cursussen;
Ondersteunen lokale hoogstambrigade;
Werving van nieuwe aanplantlocaties én snoeiers, instructies ten behoeve van snoei en
aanplant en ziektebestrijding.

LOP kaart kadastraal uitzoeken;
Eigenaren aanschrijven tbv NLZL;
Aanmeldingen verwerken;
Voorstel maken om uitvoering te geven aan aanmeldingen, welke niet pasten binnen NLZL
budget.

Kosten / financiering
 NLZL € 35.959, bijdrage gemeente € 14.068
 Hoogstambrigades, snoeikampen, instructies en PR € 11.140, bijdrage gemeente € 5.845

Bloemrijke bermen en weides
De gemeente hecht grote waarde aan bloemrijke bermen en bloemenweides. Vanuit cultuurhistorisch
oogpunt zijn deze belangrijk omdat de bloemen gebruikt kunnen worden voor de “bronk”. Daarnaast
zijn bloemrijke plekken in het landschap erg belangrijk voor wilde bijen en is er hierdoor een directe
link met de fruittelers. Voor dit laatste thema is IKL projectpartner binnen twee projecten: landelijk “de
bijenlinie” en Europees in “meer natuur voor pittig fruit”.
IKL kan vanuit beide projecten 50% financiering meebrengen. De gemeentelijke cofinanciering kan
bijvoorbeeld vanuit het LOP komen. Ook kunnen deze projecten gekoppeld worden aan het budget
agrarisch natuurbeheer.
Doel:




Meer bloemrijke plekken;
Stimulans voor wilde bijen;
Hulp voor fruittelers;

2017



Aanleg bloemrijke plekken;
Inrichting bij-vriendelijke plekken op en rond fruitteelt.

9

Kosten: PM in overleg met gemeente
Financiering:
Bijenlinie, 50%
Meer natuur voor pittig fruit, 50%
Gemeentelijke financiering: vanuit LOP-middelen en budget agrarisch natuurbeheer
Referentiestudie ’t Rooth
Locatie: http://osm.org/go/0GAS9hYF?layers=N&m=
Zodra Sibelco de mergelwinning in 2017 stopt zal de groeve een andere bestemming krijgen. De
ideeën hierover zijn divers evenals de standpunten. Welk standpunt men ook heeft, de gemene deler
is dat de groeve bijzonder is voor flora en fauna, beleving, sport, recreatie en toerisme.
Elders in Limburg maar ook in Europa zijn groeves al omgevormd of liggen er plannen klaar om dit te
doen. Deze ideeën vormen een belangrijke input, als inspirator, voor de verdere planvorming van
groeve ’t Rooth.
Doel



Achterhalen welke plannen en ideeën er al zijn op het vlak van groeves;
Overzicht geven van de plannen, soorten en omvang, inclusief samenvatting.

2017
Kosten / financiering
 € 3.800, 100% gemeente.
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4 Natuurontwikkeling Kleine Landschaps Elementen (KLE’S)
Wolfskopwandelroute
Locatie: http://osm.org/go/0GATiftoF-?layers=N&m=
In 2014 is de Wolfskopwandelroute ontwikkeld. Deze route voert langs bijzondere plekjes en
verborgen pareltjes. De vele buitengewone landschapselementen worden beleefbaar en toegankelijk
gemaakt voor een breed publiek: mensgerichte natuur. De werkzaamheden bestaan onder andere uit
het vrijzetten van mergelwanden/ grotjes, opschonen of aanleggen landschapselementen zoals
graften, hagen, bomen, bosschages, poelen of stapelmuren. De voorbereiding en uitvoering van deze
kleine deelprojectjes gebeurt in nauwe samenwerking met lokale verenigingen zoals de Vereniging
Tot behoud van Natuur (VTN Cadier en Keer), de Vogelwerkgroep Bemelen en IKL.
Aan het begin van dit jaar heeft reeds een werkdag plaatsgevonden, deze is hieronder benoemd.
Doel

2017


Ondersteunen lokale groepen bij maatregelen rondom de route.

Inzet 1 dag van bedrijf Celanese onder begeleiding van IKL op projecten van lokale
verenigingen.

Kosten / financiering
 € 860, bijdrage gemeente € 430.

5 Overige projecten
Biomeiler
Vanuit de fruittelers van Eijsden-Margraten en vanuit het landschap komt heel wat groenafval vrij. In
2016 voerden IKL en Zilverberg advies een onderzoek met een aantal particulieren van Natuurrijk
Limburg, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer naar het inzamelen van houtige biomassa. Deze
vrijkomende biomassa kan lokaal gebruikt worden om warmte op te wekken en compost te maken via
een biomeiler. Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken. Bacteriën
breken houtsnippers af tot houtcompost. Bij deze omzetting komt veel warmte vrij (tot 60-65 graden)
die benut kan worden. Met een warmtewisselaar van kunststof slangen waar water door gepompt
wordt kan de warmte naar een woning of opslagvat getransporteerd worden.
We gaan op zoek naar een geschikte locatie voor de aanleg van een biomeiler om zo een deel van de
biomassa uit de fruitteelt en het landschap te verwerken.
Doel

2017



Aanleg proef-biomeiler in Eijsden-Margraten, koppeling fruittelers.

Zoeken naar geschikte locatie en bereidwillige eigenaar;
Gereedmaken voor aanleg in 2018, voor het biomeiler project is een POP-subsidie
aangevraagd die (hopelijk) in 2018 goedgekeurd wordt.

Kosten:
€ 3.040, 100% gemeente.

Paddenoverzet
Ondersteunen lokale overzetgroep stichting Gruelles.
Kosten
€380, 100% gemeente.
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Forum buitenkracht
Samen met alle terreinbeherende organisaties is het forum www.buitenkrachtlimburg.nl opgericht. Hier
kunnen mensen zich aanmelden voor werkdagen op lokale projecten en tevens voor het uitgebreide
cursusaanbod. Doel van het forum is projecten en mensen met elkaar te verbinden.
Kosten
€900, bijdrage gemeente € 0,00.

6 Begroting
Budget gemeente
Behoud en ontwikkeling cultuurhistorische parels
Versterking van de groenstructuur en informatievoorzieningen landschap
Algemene kosten

€ 63.500
€ 27.735
€ 27.563
€ 5.685

Nog beschikbaar aan gemeentelijke (co-)financiering

€

Totale omvang jaarprogramma

€ 108.160

2.517
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