
Uitgelicht: Het buitengebied versterken met Agroforestry

In het buitengebied spelen veel zaken 
die invloed hebben op het landschap. 
De landbouwtransitie is er een van. Ook 
stikstof, energietransitie en klimaatveran-
dering hebben grote gevolgen. Er komt op 
dit moment veel op de landbouw af. Zeker 
in Zuid-Limburg na de wateroverlast van 
afgelopen jaar. 

Boeren en bewoners kunnen zelf bijdragen aan de 
landbouwtransitie. Agroforestry kan hierbij hel-
pen. Dit is een landbouwsysteem waarbij bomen 
en struiken gecombineerd worden met akkerbouw 
of veeteelt op één stuk grond. Bomen helpen om 
water beter te laten infiltreren en vast te houden. 
Dit verbetert de bodem, verhoogt de productie en 
voorkomt droogte en erosie.

Zaterdag 30 april haalde de Jonkheid 
Sancta Brigida van Noorbeek hun mei-
den binnen. Groot feest waar dit jaar 
burgemeester Sjraar Cox, gouverneur 
Roemer en de Ierse ambassadeur 
Rogers bij aanwezig waren. Een mooi 
moment om hun gids, oud-kapitein 
Barry Ritzen, een paar vragen te stellen:

Hoe was het?
“Het was een geweldige dag. Mensen waren 
blij en enthousiast. Ik denk dat het ‘einde’ 
van de coronamaatregelen ook meespeelt. 
Mensen zijn blij om ouderwets weer te kun-
nen gaan en staan. Het hoogwaardig bezoek 
heeft ook een rol gespeeld. Daar ben je 
natuurlijk als Noorbekenaar trots op.”

Wat vind je van de nieuwe nationale 
feestdag in Ierland?
“Een heel mooi initiatief. Hier in Noorbeek 
wordt deze dag ook altijd gevierd. Veel men-
sen nemen een verlofdag om de kerkdienst en 
daarna traditioneel de café-rondgang bij te 
wonen. Dit is altijd een gezellige dag.”

Hoe komen jullie aan al die paarden?
“De paarden halen we uit verschillende stre-
ken. Zowel hier uit de buurt zoals Noorbeek, 
Mheer en Banholt. Maar ook verder weg 
zoals Midden en Noord-Limburg en zelfs diep 
in België.” 

Bezoek onze facebookpagina 
Jonkheid-Sancta-Brigida-Noorbeek voor meer 
informatie over deze traditie.

Drie vragen aan
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Maak kennis met Agroforestry
Op maandag 23 mei organiseren gemeente 
Eijsden-Margraten en de LLTB een lezing over 
Agroforestry. De lezing start om 19.30 uur in 
de raadzaal van het Huis van de Burger 
(Amerikaplein 1, Margraten). Inloop vanaf 
19.15 uur. U bent van harte welkom! 

Informatieavond Einstein 
Telescope
De Einstein Telescope wordt een vooruitstrevend 
observatorium voor zwaartekrachtsgolven. De 
Euregio is in beeld als mogelijke locatie. Op 17 
mei van 19.30 – 22.00 uur is een informatie-
avond over de Einstein Telescope in de Harmo-
niezaal in Mheer (Dorpstraat 1). Tijdens deze 
avond informeren wij u over de onderzoeken en 
heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. 

PlusJeHuis 
Wilt u extra profiteren van de lentezon? Vraag 
uw zonnepanelen op tijd aan. Maar zonne-
energie is niet de enige manier om energie 
te besparen. Ontdek welke maatregel in uw 
woning de grootste besparing oplevert. Met 
PlusJeHuis van Volta Limburg krijgt u een gratis 
advies op maat. Gemeente Eijsden-Margraten 
werkt samen met dit unieke concept. Kijk voor 
meer informatie op 
www.eijsden-margraten.nl/plusjehuis. 

Kort nieuws

In beeld: indrukwekkende 
plechtigheid in Eijsden

Afgelopen woensdag 4 mei was de Nationale 
Herdenking. We herdenken elk jaar op 4 mei 
diegene die door oorlogshandelingen of terreur 
om het leven zijn gekomen. Deze herdenkings-
plechtigheid is traditiegetrouw bij het monument 
der Gevallen Verzetslieden aan de Vroenhof in 
Eijsden.
Met dank aan allen die aan deze sobere maar 
vooral indrukwekkende plechtigheid hebben 
deelgenomen of hebben bezocht.

Foto: Sluysmans FotografieKijk deze week op www.3heuvelland.nl voor de beelden.



Restafval naar 1x per 4 weken

Met ingang van 30 mei 2022 gaat de 
inzameling van restafval in de gemeenten 
Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem naar 
één keer in de 4 weken. Nu is dat nog om 
de week. Inwoners met een restafval-
container ontvangen in de week van 9 
mei een brief van de gemeente met een 
informatiefolder.

Minder restafval, meer 
grondstoffen
Er wordt steeds minder restafval aangeboden 
omdat we ons afval steeds beter scheiden. Dat is 
een goede ontwikkeling, want zo kunnen we meer 
afval recyclen en hergebruiken. Restafval wordt 
verbrand en als het niet goed is gescheiden gaan 
kostbare grondstoffen verloren. 
Omdat er steeds minder restafval wordt aange-

activeerd, ontvangen vanaf dan ook automatisch 
een alarm voor de nieuwe inzameldagen.

Vragen
Kijk voor een overzicht van veelgestelde vragen 
op www.rd4.nl/vierweken. Staat uw vraag er niet 
bij? Neem dan contact op het Rd4-servicepunt via 
info@rd4.nl of 045 5437100. 

boden, is de verwachting dat het voor de meeste 
huishoudens weinig problemen zal opleveren 
om restafval langer op te sparen. Het inzamelen 
van restafval, een keer per 4 weken, is in meeste 
Rd4-gemeenten al lange tijd heel normaal. Aan de 
inzameling van GFT-afval verandert niets. 

Afval scheiden
Op www.rd4.nl/vierweken geven we informatie 
over het nog beter scheiden van afval en waar 
u met uw afval naartoe kunt als u het echt niet 
haalt om de container 4 weken te gebruiken. 

Afvalkalender
Vanaf 28 mei zijn de nieuwe inzameldagen te zien 
in de afvalkalender in de Milieu App en op www.
rd4.nl/afvalkalender. Gebruikers van de Milieu App 
die het alarm voor de inzameldagen hebben ge-

Scootervriendelijk genieten in het Heuvelland

Zes bedrijven doen mee met ‘Scooter 
vriendelijk’ van Team Heuvelland: Cycle 
Center ParCours Valkenburg, Escooter-
verhuur Heuvelland uit Wijlre, Imbali 
Scooterverhuur uit Mechelen, Scooter-
verhuur Valkenburg, Tweewiel-Centrum 
Hub Nix & Zonen uit Mechelen en Rijwiel-
verhuur ’t Zinkviooltje uit Epen. Samen 
hebben de ondernemers in kaart gebracht 
welke gedragsregels belangrijk zijn om 
rekening te houden met andere weg-
gebruikers. En zeker ook met mensen die 
langs de weg genieten van de vele terras-
sen, groene omgeving en eigen tuinen.

Team Heuvelland heeft voor het campagnemate-
riaal gezorgd. In hun persoonlijke contacten, met 
stickers op de scooters, flyers en posters in de 
zaak gaan de ondernemers aan hun huurders vra-
gen: Hou het leuk, hou het veilig, hou het rustig 
en ga je de grens over? Zet dan een helm op! 

Jeroen Rooding van Cycle Center ParCourse 
Valkenburg:“Wij hanteren beleefdheidsregels en 
spreiding van toertochten.”
Thijs Schoenmakers van Escooterverhuur Heuvel-
land uit Wijlre:“Duurzaam en in stilte genieten 
van het Heuvelland.”
Vincent Spons van Imbali Scooterverhuur uit 
Mechelen:“Goed voorbereid op weg en zuinig 
scooteren.”
Marcel Brull Scooterverhuur Valkenburg:“Een fijne 
dag in het Heuvelland.”
Jeroen Blezer van ’t Zinkviooltje in Epen: “Scoote-
ren? Misschien moeten we wel consuminderen.”

Doe jij ook mee met Team Heuvelland?                                                                                           
Het Heuvelland is van ons allemaal. Voor een dag 
of voor een weekend… En als je echt geluk hebt, 
breng je hier je hele leven door. Het is de mooiste 
streek van Nederland om doorheen te lopen, fiet-

tijdstippen dat het erg druk is. Dan kost het meer 
moeite om alles uit het Heuvelland te halen, 
zonder elkaar te irriteren. Als team kunnen we 
die uitdaging aan. Door rekening te houden met 
elkaar en kritisch naar onszelf te kijken. Team 
Heuvelland: deel de weg en iedereen wint!          
                                                                        
Meer weten? Check www.teamheuvelland.nl

sen of rijden. Hoe je dat doet, bepaal je helemaal 
zelf. Zodra je de weg op gaat, word je onderdeel 
van het landschap en lid van Team Heuvelland. 
We delen de weg én verplaatsen ons in elkaar. Zo 
genieten we samen, blijven we in beweging en 
houden we het veilig en schoon.       
Eerlijk is eerlijk: soms kunnen we best wat meer 
teamgevoel gebruiken. Vooral op de dagen en 



Drugshandelaren en drugsgebruikers kunnen in woonwijken  
voor overlast en gevaar zorgen. Hennepteelt en de productie  

van synthetische drugs kunnen leiden tot brand, wateroverlast  
en stank. Heeft u aanwijzingen voor drugs  productie, 

drugshandel of drugsgebruik in uw woonomgeving? Meld het.

U kunt drugshandel of drugsgebruik melden via:

De app Fixi
via Meldpunt drugsoverlast

Gemeente Eijsden-Margraten
Tel. 14 043 of 043 458 84 88

Politie
Tel. 0900 88 44

Meld Misdaad Anoniem
Tel. 0800 70 00

Drugsoverlast  
in uw buurt?  

Gevolgen van drugshandel  
en drugsgebruik in uw buurt:

Drugsafval 
op straat

Geweld en 
inbraak

Invloed op 
de jeugd

Samen hangen we de vlag uit
Onze gemeente heeft vele culturele tradities. 
Zo hebben historische dorpskernen en 
gehuchten hun eigen jaarlijkse sacraments-
processie en bijbehorende Bronkfeesten. Een 
traditie waar we trots op zijn. 
Bezoek onze website voor de data van deze 
evenementen: www.eijsden-margraten.nl/
evenementenkalender. 
Laten we samen deze trots uitdragen door 
tijdens de Bronkdagen de Nederlandse en/of 
de gemeentevlag te laten wapperen. 
Heeft u nog geen gemeentevlag? Kijk op 
www.eijsden-margraten.nl/gemeentevlag 
voor de verkooppunten.



Ontdek 
Eijsden-Margraten

Wandelroute Dagboek  
van een Herdershond

Wist jij al dat de tv-serie Dagboek 
van een Herdershond in Eijsden is 
opgenomen? De route voert je weer 
helemaal terug naar de jaren ’70; waar 
je de spannende verhalen en bijzon-
dere plekjes uit de serie herbeleeft.

Het Heuvelland door de  
ogen van een kunstenaar

Tijdens deze fiets- en wandeltocht kijk 
je voor eventjes door de kunstenaars-
bril van Sjef Hutschemakers en beleef 
je het glooiende landschap en het 
authentieke boerenleven op een 
nieuwe manier.

Fietsroute Langs  
Kunst en Cultuur

Laat je verrassen door de vele 
kunstwerken die elk het verhaal van 
deze streek vertellen. Maak kennis 
met lokale tradities, bewonder 
klassieke sculpturen van gerenom-
meerde kunstenaars en moderne 
murals van jong talent.

Wijngaardenwandeling  
Noorbeek

Ontdek de Zuid-Limburgse wijn in en 
rondom wijndorp Noorbeek middels 
een adembenemende wijngaarden 
wandeling van ongeveer 8 kilometer. 
Volg de druifjes langs de weg, leer 
leuke wijnweetjes en geniet!

Fietsen naar vrijheid

Sta stil bij het oorlogsverleden en 
fiets over de kronkelige weg naar de 
vrijheid. De fietsroute bestaat uit 
drie aaneensluitende lussen langs 
het Maasdal, over het plateau en 
door het Heuvelland.

→ Check ontdekeijsdenmargraten.nl  
 voor meer tips en inspiratie.

5x op pad in Eijsden 
en omgeving

Treed in de voetsporen 

van Kapelaan Odekerken


