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1 Inleiding 
 
In de gemeente Eijsden-Margraten staat landschap hoog op de agenda. Reeds jarenlang wordt er 
door zowel gemeente, vrijwilligersgroepen, particuliere grondeigenaren als andere partijen 
geïnvesteerd in de kwaliteit van natuur en landschap. Tradities worden gekoesterd en het landschap 
neemt hierbij een prominente plek in. Het is niet voor niets dat de eerste titel voor ‘Icoonlandschap’ 
van Nederland aan Eijsden-Margraten en in het bijzonder, Noorbeek, is toegekend. 
De gemeente wil graag zoveel mogelijk werken aan zicht- en beleefbare projecten in het landschap. 
Indien hierbij lokale mensen en partijen betrokken kunnen worden is dit een pré. 
 
IKL wil het landschap in de gemeente Eijsden-Margraten bewust laten leven en beleven. Hiertoe laten 
wij landschapsdromen van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente 
zelf, uitkomen. Daarmee geven wij invulling aan de term ‘vermaatschappelijking’ van het landschap; 
mensen reiken ideeën aan en IKL faciliteert hen, zodat zij hun eigen kracht optimaal kunnen inzetten. 
Daarbij vormt het landschap niet alleen een doel, maar tevens een middel om de (Lim)burger, in alle 
lagen van de bevolking, in de samenleving te laten participeren. 
 
Middels voorliggend programma ‘Eijsden-Margraten Buiten 2018’ zetten wij in op de uitvoering en de 
voorbereiding van de door de gemeente aangedragen projecten die aansluiten op of die passen 
binnen het Landschapsontwikkelingsplan – jaarprogramma. 
We benoemen kort de projecten die we in 2018 zullen oppakken, met hun doelen, activiteiten en 
financiering. 
 

 
1.1 Leeswijzer 
 
De nadruk van dit programma ligt op hoofdstuk 2: wat gaan we doen in 2018? en dan met name op 
paragraaf 2.2:  Hoofdstuk 3 beschrijft hoe wij dit gaan organiseren, wat de kosten en baten zijn en hoe 
de diverse activiteiten worden gefinancierd. 
Tenslotte bevatten de bijlagen achtergrondinformatie over onze missie, visie en werkmethode 
(bijlage I), een evaluatie over het programma in 2017 (bijlage II) en een nadere toelichting op 
projecten, thema’s en mogelijke nieuwe projecten (bijlage III). 
 
 
1.2 Contact en informatie 
 
Met vragen, ideeën en suggesties over specifieke onderdelen van dit programma kan iedereen 
contact opnemen met stichting IKL. 
Contactpersonen per taakveld / specialisme zijn aangegeven in paragraaf 3.2 Rol en team IKL. 
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2 Projecten 
 
In dit hoofdstuk zijn de projecten voor 2018 beschreven. 
IKL vervult in alle gemeenten een aantal basistaken. Deze zijn beschreven in paragraaf 2.1. 
Daarnaast worden in 2018 diverse projecten opgepakt. Deels komen deze voort uit de lopende 
contacten met uw gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties. Deze projecten komen aan 
bod in paragraaf 2.2. Daarnaast kan IKL een aantal andere projecten aanbieden, die zijn opgenomen 
in paragraaf 2.3. Een nadere toelichting op projecten, thema’s en mogelijke nieuwe projecten is 
opgenomen in bijlage III. 
De precieze en definitieve invulling van dit programma wordt altijd bepaald in overleg met de 
gemeente. 
 
2.1 Basistaken 
 
2.1.1 Coördinatie 
IKL coördineert voorliggend programma. Dit betekent dat vanuit IKL geschakeld wordt met lokale 
partijen, initiatiefnemers van projecten, de gemeente, andere belanghebbenden en potentiële 
financiers. IKL heeft hierbij een centrale ondersteunings-, stimulerings- en coördinatierol. Meer 
informatie over de taakverdeling binnen IKL is opgenomen in hoofdstuk 3. Organisatie, kosten, baten 
en financiering. 
 
2.1.2 Kenniscentrum 
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. 
 
Communicatie speelt een belangrijke rol bij het delen en verspreiden van kennis. 
Ons digitale kennisplatform helpt om kennisvragen te verzamelen, te structureren en kennis te delen 
en te verspreiden. Het platform kent een interactieve opzet in de vorm van een forum, zodat 
gebruikers vragen kunnen stellen aan IKL en aan elkaar en ook onderling ideeën kunnen uitwisselen. 
Verder zal IKL ook in 2018 periodiek nieuwsbrieven blijven verspreiden. Zie verdere informatie over 
communicatie in de volgende paragraaf. 
 
2.1.3 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, bij plaatselijke organisaties en bij zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Eijsden-
Margraten. Daarnaast is communicatie een belangrijk middel om kennis te delen en te verspreiden, 
zoals in de vorige paragraaf is toegelicht. 
Om voorgenoemde doelen te bereiken worden gedurende het jaar diverse voorlichtings- en 
communicatieactiviteiten gepland. Onze ervaring is dat deze gewoonlijk de nodige publiciteit 
opleveren, zowel via traditionele (b.v. Weekblad de Etalage) als via social media (Facebook, Twitter 
en LinkedIn). Ook is het mogelijk dat specifiek voor de gemeente Eijsden-Margraten een site wordt 
opgezet analoog aan www.gennepbuiten.nl. 
Verder kan via de periodieke nieuwsbrief van IKL uiteraard aandacht worden geschonken aan 
activiteiten en projecten in uw gemeente. Inmiddels (april 2018) heeft deze nieuwsbrief bijna 5.000 
abonnees. Kennis en informatie per onderwerp, thema of project verspreiden wij eveneens via 
factsheets en folders. 
 
2.1.4 Klachtenafhandeling vleermuizen en steenmarters 
In de afgelopen jaren heeft IKL gemeenten geholpen bij het afhandelen van klachten over vleermuizen 
en steenmarters. Het is de bedoeling om deze samenwerking in 2018 voort te zetten. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten die betrekking hebben op beschermde dieren maar 
het ontbreekt hen vaak aan de mogelijkheden om dit te doen.  

http://www.buitenkennislimburg.nl/
https://nl-nl.facebook.com/ikl.limburg
https://twitter.com/StichtingIKL
https://www.linkedin.com/company/9368445/
http://www.gennepbuiten.nl/
http://www.ikl-limburg.nl/nieuwsbrief/
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Gemeentelijke meldpunten kunnen voor vleermuisklachten een door IKL ingesteld netwerk van lokale 
vrijwilligers (dhr. J. Regelink (06 557 38 510) en als reserve dhr. G. Beckers (043-5105833)) 
inschakelen, die indien nodig de melding thuis bij de melder afhandelen. Klachten worden voor 
burgers gratis afgehandeld. 
Hoewel de gemeente verantwoordelijk blijft voor de afhandeling van steenmarterklachten draagt IKL 
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, de stichting IKL een deel van de onkosten dekt. 
 
2.1.5 Coördinatie paddenoverzet 
Op veel locaties in Limburg zijn jaarlijks in het voorjaar vrijwilligers actief met het overzetten van 
padden, kikkers en andere amfibieën. Dit doen ze om te voorkomen dat deze door het verkeer worden 
doodgereden. IKL organiseert jaarlijks een startbijeenkomst voor de vrijwilligers waar ervaringen 
worden uitgewisseld en kennis wordt verspreid. Van de groepen die de vangsten registreren, worden 
de resultaten verzameld en deze worden in een verslag verwerkt dat aan de vrijwilligers wordt 
uitgereikt. Tevens kunnen door IKL middelen (rasters en vangemmers) aan groepen beschikbaar 
worden gesteld. Ook in deze gemeente is een groep zelfstandige paddenoverzetters actief, verbonden 
aan Stichting Grueles. Indien nodig kan deze groep stichting IKL om hulp en/of advies en materialen 
vragen. 
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2.2 Welke projecten staan reeds gepland voor 2018? 

2.2.1 Adoptieproject basisscholen  

Aanleiding  
Reeds meer dan 25 jaar stimuleert stichting IKL dat basisschoolkinderen in het landschap 
werkzaamheden uitvoeren. Groep 7 en/of 8 van diverse basisscholen gaan naar buiten, onderhoud 
plegen in een stukje natuur. Onder de noemer van ervaringsleren doen de kinderen ervaring op in 
zaken waar ze niet zo vaak mee in aanraking komen. Te denken valt aan:  
* Zaagwerk  
* Opschonen poelen  
* Natuurbeleving  
Zo leren de kinderen hoe mooi het landschap is en maken ze mee hoe leuk het is om in je “eigen” 
gebied aan het werk te zijn.  
Stichting IKL verzorgd dit dagdeel samen met uw school en activiteiten doen die zijn afgestemd op 
wat kinderen kunnen. Wij zorgen voor deze gereedschappen, handschoenen en helmen en geven 
uitleg en instructie.  
Voor de leerkracht een uitgelezen moment om de kinderen te observeren, werken ze samen?  
Zijn ze bewust van hun omgeving, houden ze rekening met anderen en leren doorzetten en 
oplossingen bedenken.  
 
Doel  
Kinderen van (voornamelijk) groep 7/8 laten beleven wat voor diverse werkzaamheden in het 
buitengebied uitgevoerd kunnen worden.  
 
Wat gaan we doen in 2018?  
In 2018 gaan we 4 werkdagen organiseren met evenzoveel basisscholen. De werkzaamheden 
betreffen voornamelijk het beheer in houtige opstanden. Stichting IKL zorgt voor een gedegen 
voorbereiding, materialen en begeleiding.  
 
Wie betrekken we hierbij?  
* Basisschool  
* (groot)ouders  
* Terrein-eigenaren  
* Gemeente Eijsden-Margraten 
  

 
 
Kosten/financiering 2018 

• Totale kosten: € 3.250,80; 

• Financiering gemeentelijk jaarprogramma: € 1.625,40;  

• Financiering provinciaal budget: € 1.625,40. 
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2.2.1 Gasthuis 
 

 
 
Korte omschrijving project 
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 achttiende-
eeuwse muur van indrukwekkende lengte. Het landschapspark bestaat uit een kleine min of meer 
vlakke parkweide met solitaire bomen, die 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 loopt en wanneer men uit de grot komt in het licht treedt. 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 

• Restauratie grot met vrijmetselaarelementen; 

• Herstel parktuin op basis van oude inrichtingsplannen, in 2017 is hiermee door IKL begonnen. 
 
Voorwaarden gemeente 

• Cofinanciering vanuit eigenaar; 

• Er moet sprake zijn van een vorm van semi-openbaarheid. Het terrein dient aldus (zij het 
beperkt) opengesteld te worden. 

 
2018 

• Opstellen plan ten behoeve van consolidatie, maar bij voorkeur restauratie van de grot door 
Monumentenwacht Limburg; 

• Consolidatie/restauratie grot onder begeleiding van Monumentenwacht Limburg; 
 
Financiering 2018 

• Uit gereserveerd restbudget van jaarprogramma 2016, 100% gemeentebudget; 

• Verdere bijdragen uit de provinciale samenwerking 2018. 
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2.2.2 Kasteel Oost – aansluiting landschapsplan op omliggend landschap 
 

 
 
Korte omschrijving project 
Kasteel Oost heeft voor haar verdere ontwikkeling een landschapsplan opgesteld. Dit plan beperkt 
zich tot de eigendommen van de eigenaren.  
Rond het kasteelpark bevinden zich gronden van Stichting het 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 Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP). In 
Oost-Maarland is sinds 2016, met behulp van IKL, een burgerinitiatief ontstaan rondom de Moosjtum. 
De betreffende 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. In 2017 is door IKL gewerkt aan een visie voor het gehele gebied. 
De gemeente wil de Kloppenburcht zichtbaar maken inclusief het afwateringssysteem, de naam 
Kloppenbergstraat is van de naam van de burcht afgeleid. 
Een onderdeel van genoemde visie (ontkluizing van de beek (de Bak)) wordt in 2018 opgepakt. 
Afstemming met de gemeentelijk riolerings- / waterdeskundige over de haalbaarheid van het 
afkoppelen is daarbij essentieel om het water weer op de juiste plek te krijgen. 
Belangrijk is dat de huidig betrokkenen ook structureel worden betrokken bij het beheer. 
 
Doel 

• Werken aan planvorming / uitvoering geven aan de visie; 
 
 
 
2018 

• Bewonersinitiatief betrekken bij het plan; 

• Bewoners en basisschool betrekken bij maatregelen uit landschapsplan, gekoppeld aan de 
visie. Dit via twee werkdagen en een zeiscursus; 

• Workshop bijenhotel bouwen nabij de Moosjtum. 
 

Kosten / financiering 
Totale kosten: € 6.715,70 
Financiering werkdagen (bewonersgroep, basisschool) gemeentelijk programma: € 857,85 
Financiering werkdagen (bewonersgroep, basisschool) provinciaal budget: € 857,85 
Financiering extra maatregelen vanuit gemeentelijk jaarprogramma: € 5.000,- 
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2.2.3 Waterput Schey 
 

 
 
Korte omschrijving project 
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 de put verder te ontwikkelen. Door een grondruiling is deze waterput van de ondergang 
behoed. 
De volgende stap is dat deze plek beter beleefbaar wordt; om deze reden wordt een non destructief 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op deze manier dient te worden uitgesloten dat er ondergrondse 
waarden vernield worden; daarnaast kan op deze manier gekeken worden of en zo ja, waar een 
laathof gelegen heeft. Dit onderzoek kan samen met het inrichtingsplan van de lokale 
heemkundevereniging als basis dienen om voldoende input te genereren voor een nieuwe 
ontmoetingsplek in de buurt.  
Indien een laathof aanwezig is geweest zou deze middels groenstructuren en een wandelpad 
gemarkeerd kunnen worden. Tevens zou dan een zitgelegenheid kunnen worden gerealiseerd. Idee 
daarbij is om te kiezen voor een inheemse beplanting, b.v. authentiek fruit, met tekst en uitleg over de 
historie. 
Ook hier is invulling met participatie belangrijk, nu en voor toekomstig onderhoud. 
 
Doel 

• Restauratie/herstel waterput; 

• Inrichting grond rondom waterput; 

• Betrekken vrijwilligers / inwoners / heemkundevereniging. 
 
2018 

• Uitvoering geven aan het eerder gemaakte plan; 

• Archeologisch onderzoek om te achterhalen of hier een laathof heeft gelegen. 
 
 
Kosten / financiering 

• Bijdrage gemeente vanuit jaarprogramma aan uitvoering: € 5.000; 

• Archeologisch onderzoek: € 2.500 vanuit het gemeentelijk jaarprogramma 2018 
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2.2.4 Kruiswegpark missiehuis Cadier en Keer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korte omschrijving project 
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 door een 
derde partij om zo een goed projectplan (incl. begroting) op te stellen, geschikt voor bijvoorbeeld een 
Leaderaanvraag. Dit gebeurt op basis van een beperkt tuinhistorisch onderzoek (beschikbaar 
kaartmateriaal en foto’s). In 2017 is IKL gestart aan een inrichtingsplan dat in 2018 afgerond wordt. 
Punt van aandacht is de openstelling; afspraken hierover moeten vastgelegd worden. 
In de visie dient rekening gehouden te worden met de aansluiting naar het middenterras, dit zal echter 
niet worden uitgevoerd vanuit jaarprogramma 2018. 
 
Doel 

• Herinrichten park; 

• Betrekken vrijwilligersgroep en missiehuis; 

• Aanleg verbindingspad tuin - verzorgingshuis – grot (buiten historisch park). 
 
Voorwaarde gemeente 

• Het gebied dient openbaar toegankelijk te zijn. 
 
2018 

• Uitvoering geven aan inrichtingsplan. 
 
Kosten 
Bijdrage gemeente vanuit jaarprogramma aan uitvoering: € 5.000,-.  
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2.2.5 Hoogstamboomgaarden en hagen 
 
Korte omschrijving project 
Eijsden-Margraten is bij uitstek de gemeente waar hoogstamboomgaarden van oudsher belangrijk 
zijn. Vroeger vanwege de inkomsten voor de inwoners uit het te oogsten fruit. Tegenwoordig hebben 
de  hoogstamboomgaarden ook andere waarden voor de mens. Denk hierbij aan: een groene en 
gezonde leefomgeving, een toeristische trekpleister, behoud van een historisch landschappelijk 
erfgoed  en hoge natuurwaarden in de vorm van biodiversiteit waar, naast vogels en zoogdieren, heel 
veel insecten en wilde bijen een leef plek hebben. De gemeente Eijsden-Margraten geeft hieraan 
onder meer gestalte in haar programma “Met Fruit er op Uit”. 
Naast de plantregeling (zie plantregeling paragraaf 2.2.6) organiseert het hoogstamprogramma van 
IKL regelingen en programma’s om dit hoogstamlandschap te behouden en te versterken door middel 
van de organisatie van kennisactiviteiten zoals cursussen, instructiedagen en inloopdagen. Hiermee 
worden vrijwilligers, eigenaren  wegwijs gemaakt in het beheer en behoud van dit landschapstype.  
In dit kader zet stichting IKL zich ook in om de fruitigste gemeente van Nederland nog een grotere 
diversiteit aan activiteiten te realiseren. Zo worden er diverse bloesemtochten georganiseerd en 
begeleidt stichting IKL de snoeidagen van de hoogstambrigade Margraten. Ook begeleidt stichting IKL 
de snoeidagen die tijdens het ANWB-snoeikamp in Bemelen gehouden worden. 
In het kader van kennisdeling wordt dit jaar cursussen over biologische bestrijding van ziekten en 
plagen in hoogstamboomgaarden georganiseerd. 
 
Doel 

• Versterkte inzet om gewenste structuur te verkrijgen; 

• Realiseren aanplant; 

• Bekendheid van hoogstamfruit verder promoten. 
 
2018 

• LOP kaart kadastraal uitzoeken; 

• Aanmeldingen verwerken; 

• Lokale vergroening realiseren; 

• Begeleiding drie snoeidagen van hoogstambrigade Margraten in het voorjaar; 

• Begeleiding van een snoeidag van hoogstambrigade Margraten in het najaar; 

• Organisatie van twee cursussen biologische ziektebestrijding in de zomer; 

• Begeleiding van ANWB snoeikamp in Oost-Maarland in maart; 

• Ondersteuning van Bloesemtweedaagse in april 2018; 

• Organisatie twee bloesemtochten in april (thema boomgaard en biodiversiteit). 
 
Kosten / financiering 

• Totale kosten: € 10.206,-; 

• Financiering gemeentelijk jaarprogramma: € 4.733,-;  

• Financiering provinciaal budget: € 2.908,-; 

• Financiering overig (Europese subsidie, eigen bijdrage): € 2.595,-. 
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2.2.6 Aanplantregeling 
 
Korte omschrijving project 
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 het 
landschap. In 2018 zullen er via de plantregeling in Eijsden-Margraten op meerdere locaties nieuwe 
landschapselementen aangelegd worden door de eigenaren. Jaarlijks wijst de gemeente aan 
accentlocatie  aan waar de aanplantregeling intensief gepromoot wordt. De keuze voor de 
accentlocatie 2018 moet nog gemaakt worden. 
Naast het leveren van bomen, boompalen en boombescherming omvat deze plantregeling een advies 
op maat tijdens een locatiebezoek en een instructieavond over het planten zelf, 1e nazorg  na de 
aanplant en methodes om de biodiversiteit in de boomgaard te verhogen. 
 
Doel 

• Invulling geven aan doelen LOP’s; 

• Verhogen biodiversiteit; 

• Creëren van een gezondere leefomgeving voor mens en dier; 

• Verhogen aantrekkelijkheid landschap; 

• Verhogen bewustwording eigenaren. 
 
2018 

• Brede werving en PR, onder andere via gemeenteberichten in Weekblad De Etalage, 
websites gemeente en IKL en social media; 

• Locatiebezoeken en opnames; 

• Maken beknopte beplantingsplannen; 

• Diverse voorlichtings- en instructie-activiteiten; 
 
Kosten / financiering 

• Totale kosten: € 8.000,- 

• Financiering gemeentelijk jaarprogramma: € 6.000,-  

• Financiering overig (Europese subsidie, eigen bijdrage): € 2.000,-. 
 
 
  



 
   

Programma Eijsden-Margraten Buiten 2018  14 
 

2.2.7 Dorpsgaard Bemelen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korte omschrijving project 
Om burgerbetrokkenheid te vergroten, is het van belang dat er ruimte is om de eigen creativiteit van 
bewoners te stimuleren. Door middel van de zogenaamde ‘dorpsgaarden’ kunnen groene lokale 
initiatieven gestimuleerd en deels gefinancierd worden. Stichting IKL helpt initiatiefnemers om ideeën 
uit te werken tot concrete plannen, om partijen te betrekken en hiermee een ontmoetingsplek te 
creëren voor mens en dier, voor jong en oud. Naast een authentieke gaard die fruit oplevert wordt de 
inrichting afgestemd op extra biodiversiteit zoals extensief beheer van het grasland, aanplant van 
houtige gewassen die belangrijk zijn voor bijen en insecten en het inzaaien van bloemenmengsels. 
Nadere informatie over het concept dorpsgaarden is opgenomen in Bijlage III.1. 
In Eijsden-Margraten heeft een groep van inwoners  uit Bemelen een aanvraag ingediend om een 
dorpsgaard te realiseren. De gemeente heeft hiervoor inmiddels een perceel ter beschikking gesteld. 
Door meerdere partijen, zoals bijvoorbeeld de aanliggende voetbalclub, hier bij te betrekken ontstaat 
een grotere draagkracht en kan in dit geval onder meer gebruik worden gemaakt van hun 
voorzieningen. 
Naast een ontmoetingsplek kan deze boomgaard in Bemelen bijvoorbeeld ook dienen voor educatie 
naar de jeugd en het promoten fruit in zuid Limburg. 
 
Doel 

• Realisatie van een dorpsgaard; 

• Versterken sociale cohesie.     
 
2018 

• Interactieve planvorming dorpsgaard met bewoners en andere lokale partijen als voetbalclub; 

• Realisatie dorpsgaard (kosten organisatie en plantmateriaal). 
 
Kosten / financiering 

• Totale kosten: € 8.000; 

• Financiering gemeentelijk jaarprogramma: € 6.000;  

• Financiering provinciaal budget: € 2.000. 
 

 
  

http://www.ikl-limburg.nl/dorpsgaarden/
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2.2.8 Bijenprojecten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Korte omschrijving project 
Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving en biodiversiteit. Via diverse projecten werken IKL en partners 
aan het bevorderen van nestgelegenheid en voedselaanbod voor wilde bijen. Zie voor een nadere 
toelichting bijlage III.16.  
Ook in de gemeente Eijsden-Margraten worden maatregelen genomen. Binnen projecten met 
vrijwilligersgroepen wordt geprobeerd om op minimaal twee locaties maateregelen voor wilde bijen te 
realiseren. Binnen het maatregelenplan van het burgerinitiatief Natuurlijk Noorbeek lijkt de locatie aan 
de Visweg hiervoor kansrijk. In Bemelen kan de combinatie worden gezocht met de realisatie van de 
Dorpsgaard Bemelen, maar er kan ook naar een andere locatie rond de Bemelerberg worden gezocht.  
 
Doel 

• Bevorderen nestgelegenheid en voedselaanbod voor wilde bijen; 

• Realiseren bewustwording bij inwoners. 
 
2018 

• In samenwerking met locatie vrijwilligers(groepen) maatregelen voor wilde bijen uitwerken; 

• Uitvoering van maatregelen voor wilde bijen (aanplant struweel, inzaaien bloemrijk grasland, 
creëren nestgelegenheid). 

 
Kosten / financiering 

• Totale kosten: € 4.000,-; 

• Financiering gemeentelijk jaarprogramma: € 2.000,-;  

• Financiering overig (Europese subsidie, eigen bijdrage): € 2.000,-. 
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2.2.9 Natuurontwikkeling en Kleine Landschaps Elementen 
 
Korte omschrijving project 
In 2017 is gestart met de ontwikkeling van de Wolfskopwandelroute. Hier zijn diverse ontwikkelingen 
en burgerinitiatieven bij aangehaakt. Gemeente Eijsden-Margraten is enthousiast hierover. 
Stichting IKL zet in 2018 in op de ontwikkeling en ondersteuning van vergelijkbare trajecten, waarbij 
lokale vrijwilligersgroepen en andere partijen in staat worden gesteld om hun landschapsdromen te 
realiseren. De gemeente wenst daarbij activiteiten in één gebied te concentreren, zoals Noorbeek. 
Daarbij wordt belang gehecht aan een combinatie met doelen en activiteiten vanuit het sociaal 
domein, zoals huiskamerprojecten. Door nieuwe groepen te betrekken kunnen ook nieuwe netwerken 
ontstaan. In Noorbeek is er al een burgerinitiatief “Natuurlijk Noorbeek”, dat streeft naar een 
landschappelijke versterking ten behoeve van een aantal bedreigde diersoorten en biodiversiteit in het 
algemeen. Hierbij gaat het om onder andere om het aanleggen van broedstoven voor het vliegend 
hert, poelen voor de vroedmeesterpad, plaatsen van nestkasten voor steenuilen en de aanleg 
beplantingen. Om meer bewustwording binnen de bevolking te creëren, is er bij deze zaken ook 
aandacht voor educatieve aspecten. Voor de fysieke uitvoering van werk kan worden aangehaakt bij 
de groengroepen van de MTB en de Buitenkracht-brigade van IKL en dan in het bijzonder de leer-
werk-ploeg binnen deze brigade (zie bijlage I voor meer informatie). 
De exacte invulling van activiteiten wordt bepaald nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen de 
afdelingen groen en sociaal domein van de gemeente en IKL.  
 
Doel 

• Betrekken diverse vrijwilligers bij het landschapsbeheer; 

• Ondersteunen burgerinitiatieven Noorbeek. 
 
 
2018 

• Diverse activiteiten begeleiden om de burgerbetrokkenheid te consolideren en waar mogelijk 
te vergroten. 

 
Kosten / financiering 

• Totale kosten: € 43.520,-; 

• Financiering: € 10.000,- (restant budget uit 2017 t.b.v. uitvoering); 

• Financiering gemeentelijk jaarprogramma: € 18.826,-; 

• Financiering provincie: € 8.389,-; 

• Financiering overig (Europese subsidie, eigen bijdrage): € 6.305,-, 
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2.2.10 Landschappelijke zone Natura 2000 Bemelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korte omschrijving project 
In Bemelen is afgelopen jaar de nodige commotie ontstaan omtrent met name de gebouwen van een 
paardenhouderij. De gemeente Eijsden-Margraten heeft aan IKL gevraagd om deze locatie op een 
meer landschappelijke wijze in te passen in de omgeving. Focus ligt hierbij op het gebied dat de 
overgang vormt van het Natura2000 gebied Bemelerberg en de paardenhouderij zelf. Dit in dialoog 
met omwonenden. Aan de daadwerkelijke inpassing van de stal zullen geen werkzaamheden 
plaatsvinden. 
 
Doel 

• In interactie met de eigenaar en omwonenden komen tot een gedragen landschapsplan voor 
de zone aangrenzend aan het Natura2000 gebied en de paardenhouderij te Bemelen; 

• Uitvoering van het inpassingsplan; 
 
2018 

• Organisatie en begeleiding van ontwerpateliers met de eigenaar en omwonenden; 

• Vertalen bevindingen ontwerpateliers in een landschapsplan. 

• Uitvoeren van het landschapsplan (buiten onderhavig jaarprogramma om). 
 
Kosten 
PM, overleg met gemeente over invulling en kosten loopt. 
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2.2.11 Hakhoutdagen 

  
Aanleiding  
Enkele jaren geleden is stichting IKL gestart met het houden van hakhoutdagen. Tijdens deze dagen 
worden mensen, welke graag hout willen hebben om hun kachel te stoken, geactiveerd om deel te 
nemen aan landschapsbeheer.   
Een dergelijke invulling geeft de vrijwilligers èn het landschap een goed gevoel: beiden hebben baat 
bij deze invulling.  
  
Doel  
Het beheren van een stuk bos(rand) door vrijwilligers welke om andere redenen dan 
landschapsbeheer graag een dag in het buitengebied willen werken.  
  
Wat gaan we doen in 2018?  
In 2018 worden in de gemeente Eijsden-Margraten een tweetal hakhoutdagen georganiseerd. Deze 
dagen zullen in het najaar plaatsvinden. De deelnemers gaan diverse bomen zagen om zodoende 
meer licht en lucht op de bosbodem te verkrijgen. In de nabije toekomst zullen diverse bomen en 
struiken hiervan profiteren en een meer gelaagd bos zal het resultaat zijn. Het resultaat voor de 
deelnemers is dat ze een (gratis) kar met hout naar huis mogen nemen waar ze zich in de winter aan 
kunnen warmen.  
  
Wie betrekken we hierbij?  

• Terrein-eigenaren  

• Vrijwillige natuurbeheerders  

• Kachel-eigenaren  
  

  
  
Kosten / financiering 

• Totale kosten: € 1.806,-; 

• Financiering gemeentelijk jaarprogramma: € 903,-; 

• Financiering provincie: € 903,-. 
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2.3 Welke projecten zijn nog mogelijk naast de reeds geplande? 
 
Naast de reeds geplande werkzaamheden en projecten zijn er diverse andere mogelijkheden om 
tegemoet te komen aan ambities en wensen die spelen in uw gemeente. Ter inspiratie geven wij in 
bijlage III een, overigens niet limitatieve, opsomming van mogelijke nieuwe projecten en thema’s. 
Tevens wordt hiermee een nadere toelichting gegeven op een aantal reeds geplande projecten voor 
2018. Onderstaand is een samenvatting opgenomen. 
 
Mogelijke nieuwe projecten en thema’s: 
 

Paragraaf Mogelijk nieuw project 

II.   1 Grenslandroute 

II.   2 Buitenkracht-brigade 

II.   3 Site Buitenkracht: afstemmen vraag en aanbod 

II.   4 Natuurcompensatie 

II.   5 Landschapsobservatorium en beeldbank 

II.   6 Check financiële mogelijkheden 

II.   7 Vrijwilligersnetwerken soortenbescherming  

II.   8 Workshops 

II.   9 Cursussen 

II. 10 Fruitoogstprojecten 

II. 11 Bosrandenbeheer 

II. 12 Biodiversiteit bedrijventerreinen 

II. 13 Begraafplaatsen 

II. 14 Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg 

II. 15 Positieve gezondheid 
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3. Organisatie, kosten, baten en financiering 
 
3.1  Samenwerking tussen de gemeente Eijsden-Margraten, IKL en partners 
 
Voorop staat dat wij samen resultaat willen bereiken. Of wij dit nu doen via onderhavig programma, 
via projecten of via een combinatie van beiden is van ondergeschikt belang. 
Uitgangspunt blijft dat wij uw investering in landschap, leefomgeving en mensen inzetten als vliegwiel. 
Daarbij willen wij een multiplier bereiken op zowel inhoud (meervoudige doelrealisatie), proces 
(maatschappelijke betrokkenheid en rendement) alsook financieel. 
 
3.2 Rol en team IKL 
 
Stichting IKL neemt 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:   bewaakt de samenwerking tussen gemeente en IKL en de 
voortgang hiervan op hoofdlijnen en zorgt voor inbedding van 
het gemeentelijk programma en projecten, in breder regionaal 
en provinciaal verband; 

• gemeentelijk projectleider: eerste aanspreekpunt voor de gemeente, voor wat betreft de 
organisatie en financiering van de samenwerking tussen de 
gemeente en IKL. Daarmee tevens eerste aanspreekpunt 
voor de 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 andere fysieke 
buitenactiviteiten; 

• uitvoerder / werkbegeleider: ondersteunt de projectleider en instructeur buitenactiviteiten. 
 
Uitgangspunt voor samenwerking binnen het team is dat efficiënt en effectief gewerkt dient te worden.  
 
Onze medewerkers werken zo veel mogelijk aan integrale doelen. Evenwel is sprake van diverse 
taakvelden / specialismen, die hiernavolgend zijn aangegeven. 
 
Contactpersonen IKL voor gemeente Eijsden-Margraten 

 
Naam Rol / specialisme 

Léon Jongen Regiomanager 

Henk van Kuijk Gemeentelijk projectleider en projectleider cultuurhistorie en erfgoed 

Frans Voncken Hoogstamboomgaarden en erfbeplantingen 

Rob Geraeds Soortenbescherming 

Henk van Kuijk Cultuurhistorie en erfgoed 

Jan Kluskens Burgerparticipatie en vermaatschappelijking 

Mark Luijten Landschapsbeheer 

Vera Pletting Ontwerp 

Sabine de Jong en Mark Luijten Positieve Gezondheid 

Sabine de Jong en Esmée 
Eussen 

Communicatie 

Frans Blezer Subsidieregelingen en fondsenwerving 

Robert Gilissen Instructeur buitenactiviteiten 

 
De actuele contactgegevens van deze en overige medewerkers zijn te raadplegen op onze website. 
 
 
  

http://www.ikl-limburg.nl/team/
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3.3 Kosten, financiering en baten 

 
3.3.1 Bijdrage gemeente en kosten 
De gemeente Eijsden-Margraten stelt aan het IKL-jaarprogramma voor 2018 een bedrag van € 63.500 
beschikbaar. Dit bedrag zetten wij in als multiplier, waardoor een extra budget gegenereerd kan 
worden van minimaal € 41.945,-, dat ten goede komt aan de kwaliteit en beleving van het landschap. 
Onder voorwaarde van het verkrijgen van de benodigde cofinanciering ziet de totale begroting van 
programma 2018 er als volgt uit. 

 

Fase Bijdrage gemeente i.k.v. 
programma 2018 [€] 

Totaalkosten [€] 

Basistaken en algemene kosten € 4.511,-  € 5.582,- 

Projecten € 59.310,- € 99.863,- 

Totaal € 63.821,- € 105.445,- 

 
 

3.3.2 Cofinanciering 
De cofinanciering per onderliggend project wordt in maatwerk bekeken. 
Een belangrijke cofinancier is de Provincie Limburg. De provincie stelt aan IKL budgetten beschikbaar 
voor diverse activiteiten. IKL kan 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) en bijdragen vanuit private 
fondsen en financiers. 
We ontvangen jaarlijks 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 zal ook hen iets waard moeten zijn. Bijkomend voordeel is dat lokale mensen vaak dichter bij 
lokale partijen staan (b.v. bedrijfsleven) waar mogelijk een financiële bijdrage georganiseerd kan 
worden. 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 dan ook een financiële 
bijdrage en/of inspanning in natura die mogelijk als cofinanciering ingezet kan worden. 
 
 
3.3.3 Baten 
 
3.3.3.1 Invulling geven aan vermaatschappelijking 
Natuurlijk is onze insteek dat onze inspanningen ergens toe leiden. We willen immers landschap laten 
leven en beleven, door mensen te betrekken bij hun leefomgeving. Door hen te helpen hun 
landschapsdromen te realiseren maken wij deze omgeving relevant. 
Daarbij verliezen wij onze achtergrond niet uit het oog. Waar het mogelijk is om landschap en 
cultuurhistorie beleefbaar en bereikbaar te maken, de aanwezige kwaliteiten te behouden en zo 
mogelijk, zelfs verder te ontwikkelen, zullen wij ons hier sterk voor maken. Dit door alle betrokken 
partijen elk hun rol te geven en / of hen te faciliteren in deze rol. Zodoende geven wij daadwerkelijk 
invulling aan de vermaatschappelijking van landschap. 
 
3.3.3.2 Positieve gezondheid 
Het landschap herbergt vele kwaliteiten en functies waaronder ecologie, cultuurhistorie, beleving, 
receatieve aantrekkelijkheid en economie. Speciale aandacht willen wij daarnaast vestigen op 
landschap als middel om te werken aan Positieve Gezondheid. In bijlage III is dit nader uitgewerkt. 
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Bijlage I Missie, visie en werkmethode IKL 
 
IKL wil het landschap in de gemeente Eijsden-Margraten bewust laten leven en beleven. Hiertoe laten 
wij landschapsdromen van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente 
zelf, uitkomen. De ambitie daarbij is om te komen tot een springlevend landschap als basis voor een 
gezonde en welvarende samenleving. In dit landschap komen diverse functies, ideeën, doelen en 
doelgroepen samen. 
Onze werkmethode daarbij luidt ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!’. Dit betekent dat wij ideeën op 
halen uit de samenleving en ze vervolgens ook met de samenleving uitvoeren. 
Wij geven invulling aan vermaatschappelijking door mensen te betrekken, hen te faciliteren en hen 
dus zelf een rol te geven. Zodoende werken wij aan een bloeiende burgermaatschappij (civil society). 
Samen met partners als provincie Limburg heeft IKL in 2017 een duidelijker visie gevormd op de 
vermaatschappelijking van het landschap. In deze visie gaan wij er van uit dat buitenkansen worden 
aangereikt door burgers, die wij breed faciliteren (o.a. met kennis), waardoor zij hun eigen kracht 
optimaal kunnen inzetten. Wij stellen hen in staat om zelf hun dromen waar te maken. De visie zet in 
op een beweging: een Groene Demarrage die streeft naar een Landgoed Limburg waarin het goed 
wonen, werken en leven is en landschap dat in balans is. 
Daarbij vormt het landschap niet alleen een doel, maar tevens een middel om de (Lim)burger, in alle 
lagen van de bevolking, in de samenleving te laten participeren. 
 
Samengevat bestaat onze werkmethode ‘Alle Limburgers maken Limburg Mee!’ uit drie onderdelen: 

• Buitenkans: samen met initatiefnemers ontwikkelen wij nieuwe projecten; 

• Buitenkennis: IKL ondersteunt met kennis en advies, al of niet via ons digitale kennisplatform; 

• Buitenkracht: projecten worden gerealiseerd via de maatschappelijke aanbestedingsladder, 
waarbij diverse doelgroepen worden betrokken. 

 
De diverse doelgroepen binnen onze maatschappelijke aanbestedingsladder zijn verenigd in de 
‘Buitenkracht-brigade’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen deze aanpak kijken wij allereerst naar de verantwoordelijkheid van de projectindiener of 
grondeigenaar zelf: op welke wijze kan hij / zij een bijdrage leveren aan het slagen van het project? 
Vervolgens kijken wij of vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld. 

Buitenkracht-brigade IKL: voor en met de samenleving aan de slag! 

http://www.buitenkennislimburg.nl/
http://www.buitenkrachtlimburg.nl/
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Ook de zorgsector, b.v. een zorgboerderij, kan een rol spelen. Vervolgens proberen wij mensen via 
leer- / werk – trajecten te betrekken bij het landschap. Tenslotte kan het voorkomen dat wij een 
professional (aannemer) moeten inschakelen om (het laatste deel van) de klus te klaren. 
De insteek bij de uitvoering is divers. Zo ligt bij de werkdagen met basisscholen het accent op het 
kennismaken met het landschap, het actief buiten bezig en op educatieve aspecten. Bij werken met 
hakhoutbrigades gaat het veel meer om het onderhouden van vierkante meters landschap, uiteraard 
binnen de juiste (ecologische) randvoorwaarden. Waar wij werken met vluchtelingen staan het 
kennismaken met de Nederlandse samenleving en het bieden van een nuttige dagbesteding voorop. 
Dit laatste is ook het geval wanneer wij werken met zorgcliënten. Het creëren van eigenwaarde bij 
mensen is hierbij eveneens zeer belangrijk. 
Ook bij de leer- / werk – trajecten snijdt het mes aan twee kanten. Mensen werken aan hun 
persoonlijke ontwikkeling en / of integratie in de samenleving en daarbij wordt tevens landschap 
onderhouden of verfraaid. Zeker waar het lukt om mensen uiteindelijk door te leiden richting een 
betaalde baan, al of niet via Coöperatie InMenz, waar IKL lid van is, is duidelijk dat we meerdere 
doelen hebben kunnen combineren. 
Met welke doelgroepen wij ook werken: IKL staat garant voor een veilige en verantwoorde manier van 
werken (Arbo), dat de juiste spelregels in acht worden genomen (o.a. met betrekking tot flora en 
fauna) en dat de gewenste kwaliteit wordt behaald. 
  

http://www.in-menz.com/
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Bijlage II Nadere toelichting op projecten, thema’s en mogelijke nieuwe projecten 
 
Naast de reeds geplande werkzaamheden en projecten zijn er diverse andere mogelijkheden om 
tegemoet te komen aan ambities en wensen die spelen in uw gemeente. Ter inspiratie geven wij in 
deze bijlage een toelichting op mogelijke nieuwe projecten en thema’s. Tevens wordt hiermee een 
aantal reeds geplande projecten nader toegelicht. Onderstaand is een samenvatting opgenomen. De 
mogelijkheden tot financiering en inbreng co-financiering worden per project in maatwerk bekeken. 
 

Paragraaf Mogelijk nieuw project 

II.   1 Grenslandroute 

II.   2 Buitenkracht-brigade 

II.   3 Site Buitenkracht: afstemmen vraag en aanbod 

II.   4 Natuurcompensatie 

II.   5 Landschapsobservatorium en beeldbank 

II.   6 Check financiële mogelijkheden 

II.   7 Vrijwilligersnetwerken soortenbescherming  

II.   8 Workshops 

II.   9 Cursussen 

II. 10 Fruitoogstprojecten 

II. 11 Bosrandenbeheer 

II. 12 Biodiversiteit bedrijventerreinen 

II. 13 Begraafplaatsen 

II. 14 Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg 

II. 15 Positieve gezondheid 
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Buitenkracht: Alle Limburgers maken Limburg mee! 

II.1 Grenslandroute 
IKL wil landschap bewust laten leven en beleven. Wij durven te 
stellen dat nergens in Nederland de verscheidenheid in 
landschappen zo groot is als in onze grensstreek. Op een relatief 
korte afstand bevinden zich de Maasduinen, een agrarisch 
landschap rond Venlo, De Meinweg, de verstedelijkte Westelijke 
Mijnstreek met daaraan grenzend een uitgestrekt agrarisch 
gebied rond Onderbanken, de Schinveldse bossen, Parkstad 
Limburg met haar bebouwing, grote attracties maar tevens een 
karakteristiek dorpje als Rimburg aan het Wormdal, het 
Drielandenpunt met aangrenzend de voerstreek, het Rivierpark 
Maasvallei, De Peel met uitgestrekte natuurgebieden, maar ook 
een grote concentratie van intensieve veehouderij etc. 
IKL wil de Limburgse grensstreek als eenheid laten beleven en 
vermarkten door juist de lokale verscheidenheid te benadrukken. 
Daarbij worden regio’s, landen, burgers, ondernemers, 
cultuurhistorie etc. verbonden. Het internationale programma 
Grenslandroute kent twee gezichten. Enerzijds willen we een 
fysieke (wandel)route realiseren op en nabij de grens, waarmee 
de grensstreek en de bijbehorende verhalen beter beleefbaar en 
bereikbaar worden. Anderzijds gaat het programma 
Grenslandroute fungeren als verbindende ketting tussen de 
talrijke lokale parels, initiatieven en projecten rondom de grens. 
Hiermee wordt het programma een motor voor 
gebiedsontwikkeling. De insteek is niet zozeer om alles nieuw te 
ontwikkelen, maar om kansrijke verbindingen te maken, zowel in 
letterlijke als in figuurlijke zin. Het programma Grenslandroute 
dient als kapstok waarop vele projecten aangehaakt kunnen 
worden. Ook zaken als lokale ommetjes en initiatieven in de gemeente Eijsden-Margraten kunnen 
mogelijk gekoppeld worden aan de Grenslandroute. De gemeente heeft hiervoor reeds belangstelling 
getoond. Ook vanuit Rivierpark Maasvallei worden kansen gezien. 
 
 
II.2 Buitenkracht-brigade 
IKL wil zoveel mogelijk mensen en doelgroepen betrekken bij 
hun omgeving. Het doel kan hierbij verschillen van onderhoud 
of realisatie van landschap tot educatie, dagbesteding, 
integratie of bieden van een leer- / werk – mogelijkheid. Het 
geheel aan partijen waarmee wij werken in het landschap 
vatten wij samen onder de noemer Buitenkracht-brigade. Zie 
voor meer informatie over onze brigade bijlage I Missie, visie 
en werkmethode IKL. 
Wij zijn trots te kunnen vermelden dat onze Buitenkracht-
brigade in vrijwel alle Limburgse gemeenten actief is. De 
reeds geplande activiteiten voor uw gemeente zijn 
opgenomen in paragraaf 2.2 Welke projecten staan reeds 
gepland voor 2018? Daarnaast is het uiteraard mogelijk om 
ook voor en met andere dan de huidig geplande doelgroepen, 
activiteiten te organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenslandroute: eenheid door verscheidenheid 

https://vimeo.com/195270288
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II.3 Site Buitenkracht: afstemmen vraag en aanbod 
In 2017 hebben Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Limburgs Landschap 
en Stichting IKL de handen ineengeslagen om werklocaties en vrijwilligers met elkaar te verbinden. 
Via de site https://buitenkrachtlimburg.nl/ worden vraag en aanbod van terreinen en vrijwilligers bij 
elkaar gebracht. Daarnaast bevat deze site een agendafunctie voor alle buitenactiviteiten van IKL en 
partners. Ook uw gemeente kan met eigen terreinen participeren, waarbij onze Buitenkracht-brigade 
wordt ingezet voor beheer en onderhoud. 

II.4 Natuurcompensatie 
IKL kan helpen om natuurcompensatie-verplichtingen in te vullen. Door ons brede netwerk en kennis 
van de lokale situatie hebben wij al diverse gemeenten en bedrijven kunnen ondersteunen in het 
vinden van geschikte compensatie-locaties of in de daadwerkelijke invulling van de compensatie. 
Duidelijk is dat hier altijd sprake is van lokaal maatwerk. 
 
 
  

Site Buitenkracht: verbindt klussen, werklocaties en mensen. Ook de gemeente kan deelnemen! 

https://buitenkrachtlimburg.nl/
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II.5 Landschapsobservatorium en beeldbank 
 
II.5.1 Landschapsobservatorium 
Het landschap verandert voortdurend, waarbij de invloed van de mens duidelijk zichtbaar is. Hierbij 
betreft het zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. Een positieve ontwikkeling is bijvoorbeeld dat 
op tal van plekken mensen zich inzetten om cultuurhistorisch erfgoed opnieuw beleefbaar te maken. 
Een negatieve ontwikkeling is dat op een aantal plekken verwaarlozing van landschapselementen 
optreedt. Kleine landschapselementen herbergen belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische en 
vaak ecologische waarden en dragen in sterke mate bij aan de kwaliteit en beleving van het 
landschap. 
Stichting IKL en haar koepelorganisatie LandschappenNL willen de rol vervullen van hoeder van (de 
mens in relatie tot) het landschap. Doel is om landschap bewust te laten leven en beleven, door 
landschapsdromen van mensen uit te laten komen. Het landschap wordt relevant gemaakt voor, met 
en door hen. 
Daarbij is het belangrijk om input te krijgen vanuit het veld over veranderingen in en wensen ten 
aanzien van het landschap. Hoewel IKL beschikt over veel (historische) gegevens ontbreekt een 
eenduidig, gebiedsdekkend systeem om de ontwikkeling van het landschap te kunnen monitoren. 
Om het maatschappelijk debat te voeden is het belangrijk om zicht te hebben op de opgaven, kansen 
en bedreigingen die hier spelen. Ook ter onderbouwing van Rijks- en provinciaal landschapsbeleid, 
onder andere de Omgevingswet en van ruimtelijke plannen op lokaal niveau, zoals gemeentelijke 
bestemmingsplannen, is het belangrijk om veranderingen in het landschap te kunnen monitoren. 
Vanuit diverse gemeenten en vanuit diverse Limburgse regio’s (Nationaal Landschap Zuid-Limburg en 
Midden-Limburg) bereiken ons vragen om de staat van het landschap en verandering hierin, in beeld 
te brengen. 
Ondanks diverse initiatieven ontbreekt hiervoor in Nederland een eenduidig en gebiedsdekkend 
systeem. Hiertoe gaan IKL en partners, waaronder onze koepelorganisatie LandschappenNL en 
Universiteit Utrecht, een landschapsobservatorium ontwikkelen. Hierdoor kan de gewenste informatie 
eenduidig en langjarig ter beschikking komen aan bewoners, professionals en 
beleidsverantwoordelijken. Insteek is dat ons laboratorium deel gaat uitmaken van een Europees 
netwerk van laboratoria, passend binnen het kader van afspraken in de Europese Landschaps 
Conventie, waar ook Nederland zich achter heeft geschaard. 
Speciaal geven wij daarbij aandacht aan de rol van bewoners en vrijwilligers in het monitoren en 
verfraaien van hun eigen omgeving. Wij willen immers niet alleen informatie verzamelen om beleid te 
voeden, maar met name om samen met bewoners de kwaliteiten van het landschap te benoemen en 
verder te ontwikkelen. 
Vanuit het landschapsobservatorium willen wij: 

• de ontwikkeling van het landschap monitoren; 

• bewustwording en binding tussen burgers en leefomgeving organiseren; 

• landschapsinnovatie aanjagen; 

• (grensoverschrijdend) kennis delen. 
 
  

https://www.landschappen.nl/
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Vliegend hert 

Beeldbank: monitor de kwaliteiten van je omgeving 

II.5.2 Beeldbank 
Nauw aansluitend bij het thema 
Landschapsobservatorium, maar 
feitelijk los staand hiervan is ons 
voornemen om in 2018 een beeldbank 
op te zetten. Idee achter deze 
beeldbank is dat wij mensen en 
organisaties willen uitnodigen om hun 
beleving van (de ontwikkeling van) 
landschap in beelden (foto’s) te vatten. 
Aangevuld met het grote aantal foto’s 
en andere beelden over landschap, 
waarover IKL zelf beschikt, ontstaat 
zodoende een grote verzameling 
waaruit diverse partijen kunnen putten. 
We gaan de beeldbank digitaal 
organiseren, met een zowel 
geografische als thematische 
rangschikking. Tevens vindt een 
koppeling met het Geografisch 
Informatie Systeem (GIS) plaats, 
waardoor precies te achterhalen is 
waar een foto is gemaakt. 
Wij merken dat het maken van beelden over het landschap een grote betrokkenheid van allerlei 
groepen genereert. Door mensen te betrekken bij de beeldbank vergroten we hun betrokkenheid bij 
het landschap. 
 
 
II.6 Check financiële mogelijkheden 
Sinds haar oprichting in 1981 heeft Stichting IKL zich ingezet om landschap te behouden, te 
ontwikkelen en om mensen hierbij te betrekken. Daarbij hebben wij altijd gestreefd naar het realiseren 
van meervoudige doelen. Denk hierbij aan doelen op het gebied van landschap, ecologie, 
arbeidsmarkt, cultuurhistorie, toerisme etc. Inherent aan het voorgaande is dat wij in de loop der jaren 
met tal van partners hebben samengewerkt en juist door de combinatie van doelen en partijen, ruime 
ervaring hebben opgedaan met het organiseren van middelen om projecten te kunnen realiseren. Ook 
op financieel gebied streven wij naar de realisatie van multipliers, waarbij middelen worden ingezet om 
cofinanciering vanuit andere partijen te verwerven. Subsidieregelingen en fondsen zijn zeer 
dynamisch van aard; mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voortdurend in beweging. Voor wie hier 
niet dagelijks mee bezig is, is het vaak moeilijk om overzicht en inzicht te verkrijgen. 
Ook voor projecten waarbij IKL niet rechtstreeks is betrokken kunnen wij voor partijen als uw 
gemeente de mogelijkheden van financiering, subsidieregelingen en fondsen onderzoeken. Daartoe 
hebben wij eigen specialisten in huis (zie paragraaf 3.2 Rol en team IKL) die actuele kennis hebben 
van zowel Europese (b.v. Interreg, POP), nationale, provinciale als regionale financieringsbronnen. 
 
 
II.7 Vrijwilligersnetwerken soortenbescherming 
Reeds jarenlang zetten talloze vrijwilligers zich in ter 
bescherming van beschermde en / of bedreigde soorten 
planten en dieren. 
Zo is reeds sinds 2000 het Platform Geelbuikvuurpad en 
vroedmeesterpad actief. Doel van dit platform is om een 
spreekbuis te zijn voor iedereen die bezig is met de twee met 
uitsterven bedreigde amfibieën: de terreinbeheerders, het 
waterschap, de gemeenten, de professionals en de vele 
vrijwilligers. In heel Zuid-Limburg is er, verspreid over vijftien 
grotere en kleinere leefgebieden, een groep deskundigen 
ontstaan van rondom de zeventig personen. Kennis en 
ervaring worden gedeeld, onder meer via workshops, excursis 
en werkdagen en de raad wordt in de leefgebieden van de 
padden omgezet in daad. 
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Samen met de gemeenten en de provincie zijn we van plan een schil te vormen rondom de vaak allen 
opererende plaatselijke vrijwilliger door de directe omwonenden te betrekken bij het wel en wee van 
de vroedmeester- en geelbuikvuurpad, met als ultieme doel: adoptie door de kern.  
In 2017 is een start gemaakt om ook voor andere soorten, zoals het vliegend hert, de hazelmuis en de 
knoflookpad netwerken op te zetten. 
In de gemeenten die hiervoor belangstelling hebben worden deze activiteiten ook in 2018 voortgezet. 
 
 
II.8 Workshops 
Landschapselementen zijn belangrijke pijlers van en voor 
onze leefomgeving. Steeds meer wordt het duidelijk dat een 
groene leefomgeving bijdraagt tot het welzijn van mens en 
dier. Een van de gevolgen is een betere gezondheid maar 
ook winst voor andere natuurlijke kapitalen zoals 
vermindering van erosie, hulp bij plaagbestrijding en een 
betere kwaliteit van het grondwater. 
De behoefte om groen aan te planten in de eigen omgeving 
is groot, onze diverse aanplantacties zijn dan ook altijd 
overvraagd. Het beheer van de elementen is een ander 
verhaal, die kennis is vaak weggezakt met als gevolg 
aftakelende elementen. 
Via workshops legt IKL uit hoe het beheer het beste is te 
doen. Speciale aandacht komt er voor de biodiversiteit, met 
soms simpele ingrepen is die eenvoudig te verhogen. 
Bijvoorbeeld door de haag niet elk jaar strak te snoeien, 
maar enkele struiken de kans te geven om door te groeien 
en te bloeien. Of door dood hout toe te staan in de 
boomgaard of de houtsingel. 
Ook gaan we aandacht geven wat je zoal kunt doen met de 
vrijkomende biomassa, de takken, het heggensnoeisel en 
het fruit. Tot slot willen we de dorpsbewoners vooral ook 
kennis met elkaar laten maken, mogelijk dat er groepen 
ontstaan die zich inzetten voor een karakteristiek element 
rondom de kern. In overleg met de contactpersoon van IKL 
kunnen workshops over voorgenoemde onderwerpen 
worden ingepland. 
 
 
II.9 Cursussen 
IKL wil graag kennis met betrekking tot natuur- en landschapsbeheer delen en verspreiden. Daartoe 
hebben wij een breed cursusaanbod, dat wij al of niet in samenwerking met partners als Natuurrijk 
Limburg, aanbieden. Denk hierbij aan: 

• cursus landschapsbeheer; 

• snoeiworkshop; 

• cursus biodiversiteit; 

• zeiscursus; 

• cursus inrichten natuurterrein; 

• cursus cultuurhistorisch beheer buitenplaatsen; 

• cursus biologische bestrijding van ziekten en plagen; 

• cursus hakhoutbeheer; 

• nutshout workshop; 

• cursus graslandbeheer. 
 
Ook inwoners uit uw gemeente kunnen aan deze cursussen deelnemen. Vaak worden zij regionaal 
georganiseerd. Indien gewenst kunnen we ook specifieke cursussen in uw gemeente organiseren. 
Een actueel overzicht van activiteiten is te raadplegen via de agenda van de website Buitenkracht. 
 
 
  

Workshop: leren in de praktijk en van elkaar 

https://www.natuurrijklimburg.nl/
https://www.natuurrijklimburg.nl/
https://platform.buitenkrachtlimburg.nl/agenda.php?month=25-01-2018
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Geleidelijke  overgang bos – aangrenzend perceel 

II.10 Fruitoogstprojecten 
Een fruitoogstdag is een ideale manier om de jeugd bij het landschap te betrekken. Leerlingen van de 
basisschool oogsten (rapen) fruit en verwerken het. Stichting IKL streeft er naar om, naast de 
schooljeugd, meerdere groepen bij deze fruitraapdagen te betrekken. Te denken valt aan de ouders 
en grootouders van de kinderen en plaatselijke vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dergelijke activiteiten hebben een belangrijke educatieve functie. Tevens wordt hiermee interactie 
gestimuleerd tussen bewoners van dorpskernen. Jong en oud ontmoeten elkaar in de boomgaard en 
raken bewust van de kwaliteiten van het landschap en het belang om dit te behouden. Aangezien de 
schooljeugd op deze manier betrokken blijft bij de betreffende dorpskern, wordt de leefbaarheid aldaar 
versterkt. Vaak worden fruitoogstdagen opgezet in de vorm van een feestelijke activiteit, waarbij ook 
de gemeente een rol kan spelen. 
 
 
II.11 Bosrandenbeheer 
Het beheer van bosranden gebeurt vaak niet optimaal. 
Zowel vanuit het oogpunt van biodiversiteit als vanuit het 
oogpunt van de aangrenzende agrarische grondgebruiker 
verdient een mantel- / zoom – vegetatie de voorkeur ten 
opzichte van een harde overgang tussen bos en 
aangrenzend perceel. In samenwerking met partijen als 
Natuurrijk Limburg, Staatsbosheer en gemeenten zetten 
wij projecten op waarbij we zoeken naar een optimalisatie 
/ betere overgang tussen bos en aangrenzend perceel. 
 
 
 
II.12 Biodiversiteit bedrijventerreinen 
Biodiversiteit op een (bedrijven)terrein kan voor een bedrijf, haar medewerkers en klanten veel 
betekenen, indirect daarmee ook voor de gemeente. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
het tonen aan klanten van een duurzaam imago speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven. Een 
mogelijke kostenbesparing op het onderhoud is natuurlijk ook interessant.  
Een natuurlijke, biodiverse omgeving met streekeigen planten- en diersoorten biedt kansen voor zowel 
een bedrijf als haar omgeving. Werknemers van IKL zijn opgeleid tot erkende adviseurs biodiversiteit 
op bedrijventerreinen. Zij geven advies en stellen beheer- en inrichtingsplannen op. Ook voor het 
toekomstige onderhoud kan IKL ondersteunen in de ontzorging.  

Appels rapen: voor jong … … en oud 

https://www.natuurrijklimburg.nl/
http://www.staatsbosheer.nl/
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II.13 Begraafplaatsen 
Op steeds meer locaties blijkt het een probleem te worden om onderhoud van begraafplaatsen binnen 
de beschikbare budgetten rond te zetten. IKL kan een bijdrage leveren aan vermindering van dit 
probleem door mee te denken over een extensiever beheer en al of niet inzet van vrijwilligers of 
bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, vanuit onze Buitenkracht-brigade. 
 
 
II.14 Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg 
Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (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. IKL levert gereedschappen 
en geeft advies en begeleiding. 
 
 
II.15 Positieve gezondheid 
Vele activiteiten van IKL dragen bij aan Positieve Gezondheid. 
Vanwege het belang van dit thema volgt onderstaand nadere informatie. 
Het landschap herbergt vele kwaliteiten en functies waaronder ecologie, cultuurhistorie, beleving, 
receatieve aantrekkelijkheid en economie. Speciale aandacht willen wij daarnaast vestigen op 
landschap als middel om te werken aan Positieve Gezondheid. 
Arts en onderzoeker Machteld Huber introduceerde het concept Positieve Gezondheid in Nederland in 
2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar 
als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te 
gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het 
domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met 
veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. 
Positieve Gezondheid omvat zes dimensies: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, 
Kwaliteit van leven, Meedoen (sociaal maatschappelijk participeren) en Dagelijks functioneren en is 
weergeven in onderstaande afbeelding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essentieel is de verandering van de focus op ziekte naar aandacht voor wat iemand wel kan en zelf 
belangrijk vindt. In dit nieuwe concept ligt de nadruk op veerkracht, ofwel het dynamische vermogen 
van mensen om adequaat om te (leren) gaan met ziekte of beperkingen, en is iemand gezond als hij 
of zij zich succesvol heeft aangepast aan zijn ziekte, zich gezond voelt en in staat is om te werken of 

Sport in het landschap 

 

De zes dimensies van Positieve Gezondheid 
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anderszins te participeren. Belangrijk aspect is dat mensen zelf bepalen hoe hun gezondheid is, er 
zijn geen gedefinieerde normen wat ziek of gezond is. 
Het Institute for Positive Health (iPH) is opgericht rond dit concept van gezondheid en heeft ervaring 
met het werken aan de beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Een streven van 
iPH is om zoveel mogelijk burgers en professionals bekend te maken met de uitgangspunten van 
Positieve Gezondheid en dezen en genen te inspireren om actief met de zes pijlers van Positieve 
Gezondheid aan de slag te gaan. Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid biedt een kapstok 
voor ieder om vanuit zijn eigen expertise en eigenheid een bijdrage te leveren aan de gezondheid van 
inwoners van een regio. 
De Stichting IKL draagt, hoewel in het verleden misschien onbewust, al jaren bij aan Positieve 
Gezondheid bij zowel deelnemers aan werkdagen als mensen die genieten van een aantrekkelijke 
leefomgeving, die groen, rust en ruimte biedt om te ontspannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partijen als Actiecentrum Positieve Gezondheid, GGD en Jongeren op Gezond Gewicht hebben ons 
mede bewust gemaakt van het feit dat actief bezig zijn in het landschap in belangrijke mate bijdraagt 
aan Positieve Gezondheid.  
Zo laten wij deelnemers tijdens werkdagen uit gaan van hun kracht en mogelijkheden (en niet hun 
zwakten!) en geeft een dergelijke werkdag betekenis aan het bewustzijn van de deelnemers. Dit werkt 
‘empowerend’, waardoor de deelnemers ook op andere vlakken stapjes gaan zetten om hun leven zo 
in te richten dat het past bij hun betekenisgeving. Bij een juiste aanpak zorgen werkzaamheden in het 
buitengebied derhalve voor een versterking van de zes dimensies, waardoor dit een positieve invloed 
heeft op het algehele welbevinden van de betreffende persoon. 
Denk in dit kader bijvoorbeeld aan werkdagen die wij uitvoeren met leerlingen van het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. Hierbij is gebleken dat werken in het landschap meer mogelijkheden geeft om te 
werken aan competenties en vaardigheden van jongeren, dan alleen via het klassikale onderwijs. 
Denk verder ook aan activiteiten waarbij kinderen naar buiten worden gehaald en actief bewegen, aan 
teambuildingsactiviteiten in het groen, aan buitenactiviteiten met cliënten van zorgboeren, aan 
werkdagen in het landschap, waarbij vluchtelingen werken aan integratie, in dialoog met de lokale 
inwoners, etc. 
 
Voor meer informatie over het concept positieve gezondheid is onderstaand een aantal relevante links 
opgenomen: 

 
 

 
IKL en positieve gezondheid  
IKL partner van ‘Alles is gezondheid’ 

Verbreding van de horizon en weten wat je kan: positieve gezondheid in een notendop 

http://www.allesisgezondheid.nl/
https://iph.nl/
https://jongerenopgezondgewicht.nl/
https://limburgpositiefgezond.nl/
http://www.ikl-limburg.nl/ikl-positief-gezond/
http://www.ikl-limburg.nl/ikl-is-partner-van-alles-is-gezondheid/

