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Nationaal Landschap Zuid-Limburg; een wereld te winnen
Het landschap van Zuid-Limburg is zo uniek dat het sinds 2005 de status Nationaal Landschap draagt. 
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) zijn, in afstemming met de regio, de belangen 
van dit Nationaal Landschap opnieuw bekrachtigd. Om de maatschappelijke voordelen van die status optimaal 
te kunnen benutten, heeft de Provincie Limburg in 2016 afspraken gemaakt met gemeenten in de regio om 
tot een programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg te komen. Ook andere stakeholders uit de regio zijn 
hierbij nauw betrokken geweest. Het programma “Landschap in het hart van de samenleving” is hiervan het 
resultaat. Het programma is tot stand gekomen voor en door de regio Zuid-Limburg. Met dit programma willen 
we het unieke landschap, de biodiversiteit en de cultuurhistorie van Zuid-Limburg versterken en verbinden met 
de maatschappelijke opgaven. Dit met het doel om in een samenspel van stad en landelijk gebied een duurzame 
perspectiefvolle economische dynamiek in Zuid-Limburg te creëren. Want de verbinding tussen stad en landelijk 
gebied is sterk in ontwikkeling, geeft onze inwoners meer balans in wonen en werken, maakt het voor toeristen 
aantrekkelijker en is een sterke randvoorwaarde voor de nieuwe kennisintensieve economie. De unieke 
kleinschaligheid van het landschap is een voedingsbodem voor ondernemerschap dat daarbij kan aansluiten. 
Er moet een krachtige impuls komen om dat ondernemerschap te bevorderen. Het landschap is een harde 
economische randvoorwaarde om jong talent aan onze regio, en daarmee aan onze bedrijven en instellingen, 
te binden. De interactie tussen de kennisintensieve steden en een aantrekkelijk en uitnodigend landschap biedt 
de ideale vestigingsplaats voor de groeiende groep kenniswerkers. We zullen daarom de verschillende processen 
parallel moeten schakelen: de doorontwikkeling van onze innovatieve kenniscentra in de gouden driehoek en het 
beschermen en versterken van ons landschap. Alle duurzaamheidstransities en verstedelijkingsopgaven moeten 
vanuit dit perspectief worden bezien. Stad en platteland mogen daarbij geen gescheiden werelden zijn, maar 
moeten juist naadloos in elkaar overgaan. Het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg kan en gaat 
deze verbinding leggen. Het is hierbij essentieel dat we als deelnemende partijen over onze grenzen heen kijken 
en samenwerken vanuit hoofd en hart. Alleen dan kan het Nationaal Landschap Zuid-Limburg een echt succes 
worden en is er een wereld te winnen!
         
               

                                                                                    Voorzitter Nationaal Landschap Zuid-Limburg
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1. De vier V’s

Het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg richt zich op de volgende vier V’s:

Verbinden: We gaan de verschillende sectoren die 
betrokken zijn bij het landschap zo veel mogelijk met 
elkaar proberen te verbinden. De sectoren landbouw, 
natuur, cultuurhistorie, water, economie en toerisme 
en energie zijn sterk met elkaar verbonden in 
Zuid-Limburg, maar werken slechts op beperkte 
schaal met elkaar samen. Ook in de regionale 
samenwerking tussen overheden en tussen stad en 
landelijk gebied is nog veel te winnen. Juist in die 
samenwerking liggen grote kansen om het Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg verder te versterken.

Versterken: We gaan fondsen werven waarmee we 
het programma kunnen uitvoeren en waarmee we 
nieuwe verbindingen op gang kunnen brengen. 
Deze fondsen worden niet alleen gevuld met 
overheidsgeld maar ook met geld van bewoners, 
bezoekers, toeristen, ondernemers en investeerders 
die voordeel hebben bij dat mooie landschap. 
Het landschap vormt de herberg van alle functies in 
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 
Al deze functies moeten zich beraden hoe ze, 
vanuit hun eigen kracht, het landschap kunnen 
beschermen en versterken.

Verbinden     Versterken4 Naar een betere samenwerking tussen 
sectoren en overheden met een 

onderscheidende grondstof: 
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Geld vrijmaken om ambities waar te maken



Verbinden     Versterken

Vermarkten: Zuid-Limburg heeft een sterk imago 
waarmee we het merk Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg stevig op de kaart willen zetten. Dit 
ondersteunt ondernemers zoals in de landbouw of 
toeristische sector om hun bedrijf vitaal te houden. 
Kwaliteit, eigenheid en overtuigingskracht staan 
hierbij voorop. Het over en weer gebruik maken 
van de kwaliteiten en potenties van de aanliggende 
grensregio’s en steden biedt grote kansen voor het 
verder versterken van het imago van Zuid-Limburg 
en het merk Nationaal Landschap Zuid Limburg.

Verwonderen: We willen bewoners, bezoekers, 
ondernemers en investeerders bewust maken van 
het belang van een mooi landschap. Door slimme 
combinaties te maken, willen we innoveren en 
verbazen. Zo kunnen we alle partijen stimuleren 
om zelf iets bij te dragen aan dat landschap. 
Want dat mooie landschap is van ons allemaal. 
En daar zijn we dus ook met z’n allen 
verantwoordelijk voor. Een mooi landschap is niet 
vanzelfsprekend. Daarom gaan we de kwaliteit 
van het landschap bewaken op het moment dat er 
iets wordt toegevoegd. Dat kan bijvoorbeeld met 
praktische hulpmiddelen die bij ruimtelijke vragen 
kunnen worden ingezet. 

Vermarkten     Verwonderen V
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Met een onderscheidende grondstof 
een excellent merk maken

Het unieke Zuid-Limburgse landschap 
is van ons allen, samen nemen we 
daarom verantwoordelijkheid



2. Waarom een speciaal programma voor het Nationaal 
    Landschap Zuid-Limburg?

We hebben goud in handen en moeten daar zuinig op zijn
Twintig gebieden in Nederland zijn eerder door het Rijk erkend als Nationaal Landschap. 
Waarom verdient Zuid-Limburg die titel? En op welke elementen moeten we dus zuinig zijn? 
Het Reliëf is uniek in Zuid-Limburg. De hellingen, steilranden, graften, holle wegen, droog- en beekdalen 
geven vorm aan het Zuid-Limburgse landschap.
De Flora en fauna. In Zuid-Limburg komen planten en dieren voor die in de rest van Nederland niet of 
nauwelijks te vinden zijn. Denk aan de hazelmuis en de korenwolf. En aan de wilde orchideeën en het 
zinkviooltje. 
De Landbouw. Het kleinschalige en meer besloten karakter van de landbouw rondom dorpen, op hellingen 
en in (droog)dalen contrasteert met de openheid op de plateaus. De gevarieerde akkerbouw, 
koeien in de wei, bloeiende fruitboomgaarden en heggen geven het landschap karakter.
Het Cultuurhistorisch erfgoed. De vele kastelen, kapellen en veldkruisen, watermolens, ondergrondse 
kalksteengroeves, de Romeinse villa’s en vakwerkboerderijen vertellen het boeiende verhaal over de rijke 
geschiedenis van dit gebied. Ook dat verhaal zorgt voor de grote aantrekkingskracht van Zuid-Limburg.
De Stad-land-combinatie: Zuid-Limburg is aantrekkelijk om te wonen en te bezoeken door de combinatie 
van het buitengebied en de drie steden die snel te bereiken zijn. 
Het Uitgebreide wandel- en fietspadennet zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers in hun eigen tempo 
van het landschap kunnen genieten.



Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg voor bewoners en bezoekers
De genoemde landschappelijke kwaliteit is één van de belangrijkste kurken waar de economie in 
Zuid-Limburg op drijft. Als Provincie, gemeenten, ondernemers, boeren, burgers en andere partijen bereid 
zijn tijd en geld te investeren in ons Nationaal Landschap Zuid-Limburg, kunnen we er samen voor zorgen 
dat de 600.000 mensen die hier wonen ook in de toekomst van dit gebied kunnen blijven genieten. 
Ook voor de bezoekers is de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap essentieel. Bijna 70% van alle 
toeristen komt speciaal voor het landschap, de natuur en de recreatiemogelijkheden naar Zuid-Limburg. 
Het toerisme zorgt voor een jaarlijkse omzet van 1,2 miljard euro en ruim 20.000 banen.

Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg als vestigingsvoorwaarde
De jarenlange en intensieve inzet van de regio om in Zuid-Limburg te investeren in innovatieve kennisclusters 
als health, new materials and nutrition, big data en automotive begint zijn vruchten af te werpen. 
De innovatieve kracht is sterk toegenomen, de samenwerking in de gouden driehoek (overheid, onderzoek/
onderwijs, ondernemers) floreert en het ondernemerschap groeit. Daarnaast kent Zuid-Limburg een uniek 
landschap in de nabijheid van de steden. Alle basisvoorwaarden om weer een beslissende rol te spelen in de 
nieuwe economie zijn voorhanden. Het landschap is een harde economische randvoorwaarde om jong talent 
aan onze regio, en daarmee aan onze bedrijven en instellingen, te binden. 

De interactie tussen de kennisintensieve steden en een aantrekkelijk en uitnodigend landschap biedt de 
ideale vestigingsplaats voor de groeiende groep kenniswerkers. We zullen daarom de verschillende processen 
parallel moeten schakelen: de doorontwikkeling van onze innovatieve kenniscentra in de gouden driehoek en 
het beschermen en versterken van ons landschap. Alle duurzaamheidstransities en verstedelijkingsopgaven 
moeten vanuit dit perspectief worden bezien. Stad en platteland mogen daarbij geen gescheiden werelden 
zijn, maar moeten juist naadloos in elkaar overgaan. Het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg kan 
en gaat deze verbinding leggen.
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Om helder te krijgen wat er nodig is om het landschap in Zuid-Limburg te versterken en met economische 
ontwikkelingen te verbinden, is een sterkte-zwakte-analyse (SWOT) opgesteld. Dit op basis van de sectorale 
trends en ontwikkelingen, de Limburgse cijfers en de input van het veld. Op basis van deze SWOT-analyse 
hebben we onze missie en visie geformuleerd en hebben we één integraal programma voor het Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg opgesteld.

• Uniek landschap (en nabijheid van stad en 
    landelijk gebied).

• Biodiversiteit (bijzondere en voor Nederland     
    unieke soorten).

• Cultuurhistorische rijkdom.

• Sterk toeristisch imago Zuid-Limburg.

• Samenwerking tussen gemeenten. 

• Ondernemerschap in de sectoren landbouw,    
    vrijetijdseconomie en landschapsbeheer. 

• Weinig samenwerking tussen ondernemers.

• Zwakke arbeidsmarkt t.o.v. veel andere delen 
    van Nederland.

• Bevolkingskrimp.

• Regionale economie (waaronder landbouw)   
    verbinden met natuur, landschap en 
    cultuurhistorie.

• Sterke promotie en imago. 
    Versterken van het merk Nationaal Landschap. 

• Grensoverschrijdende potentie o.a. vanuit het    
    Drielandenpark. Extra buitenlandse bezoekers.

• Overdruk dagtoerisme op landschappelijke en    
    toeristische hotspots.

• Verschraling landschap en natuur door 
    schaalvergroting landbouw en achterblijven
    landschapsbeheer en -ontwikkeling. 

• Te veel van hetzelfde o.a. op de toeristische markt. 

• Gebrek aan excellentie o.a. in de 
     verblijfsaccommodaties.

• Meer ‘groen’ ≠ meer biodiversiteit. 
    Meer biodiversiteit vraagt specifieke aanpak 
    in ontwikkeling en beheer.

3. Werken vanuit een gezamenlijke missie en visie

SWOT-analyse

Sterktes            Zwaktes

Kansen            Bedreigingen



Onze visie
De missie gaan we op de volgende manier invullen: 

Met ‘duurzaam’ bedoelen we 
bijvoorbeeld dat de druk van het toerisme 
niet te groot moet worden en dat 
economische ontwikkelingen niet ten koste 
gaan van het landschap. Voor inwoners 
moet Zuid-Limburg ook op de lange termijn 
een prettige plek blijven om te wonen. 
Onze ontwikkelingsdoelen richten zich dus 
niet op kwantiteit, maar vooral op kwaliteit. 

Er gebeurt al ontzettend veel om het 
landschap in Zuid-Limburg te verbeteren. 
Er lopen al vele jaren aparte programma’s 
voor natuur- en landschapsbeheer, 
monumentenzorg, landbouw, toeristische 
marketing, cultuur en ondernemerschap. 
En daar zijn we heel blij mee. Ons doel is 
om al die inspanningen te ‘richten’ naar 
de kernwaarden van het Nationaal Land-
schap om zo gezamenlijke excellentie te 
realiseren. Met een goede gebiedsgerichte 
aanpak willen we die inspanningen beter 
op elkaar afstemmen en de integrale 
doelen versterken.

We willen het unieke landschap, de biodiversiteit en 
de cultuurhistorie van Zuid-Limburg versterken en 
verbinden met de maatschappelijke opgaven. 
Dit met het doel om in een samenspel van stad en 
landelijk gebied een duurzame perspectiefvolle 
economische dynamiek in Zuid-Limburg te creëren. 
Wij kijken daarbij over grenzen heen en werken samen.

Wij richten en versterken alle bestaande en nieuwe 
sectorale (boven)lokale plannen en programma’s 
vanuit de verbindende kracht van het Zuid-Limburgse 
landschap. Dit op basis van een gebiedsgerichte 
aanpak, met het doel gezamenlijke excellentie te 
realiseren.
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Onze missie
Op basis van deze SWOT-analyse is de volgende missie geformuleerd:



4. Wat gaan we doen?

Het POL en de thematische programma’s als basis
Het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg begint niet bij nul. Gemeenten en Provincie werken al 
jaren aan de versterking van het landschap. Het POL uit 2014 vormt een goede basis voor het programma 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Op basis van dat POL hebben gemeenten en Provincie begin 2016 een 
bestuursovereenkomst opgesteld voor het Nationaal Landschap. 
Daarin hebben de bestuurders in Zuid-Limburg onder andere afspraken gemaakt over:

 • Het stimuleren en faciliteren van initiatieven gericht op onderhoud, herstel en aanleg van groene 
     en cultuurhistorische landschapselementen, routestructuren voor extensieve recreatie (wandelen,  
     paardensport, fietsen) en het verankeren van de zorg voor landschap in de lokale gemeenschap   
     (‘landschap in het hart van de samenleving’).

 • Het realiseren van integrale projecten gericht op de ontwikkeling van het Nationaal Landschap 
     Zuid-Limburg en versterking van de stad-land-relatie samen met actief participerende 
     maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.

 • Een communicatieplan dat overheden (en belangenorganisaties) samen uitwerken ten behoeve 
     van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Met het POL is inmiddels beleid gemaakt voor de thema’s landschap, land- en tuinbouw en vrijetijdseconomie. 
De uitvoering van dat beleid vindt plaats in aparte uitvoeringsprogramma’s voor de onderwerpen landschap, 
landbouw, vrijetijdseconomie, monumenten, natuur, water en energie. De concrete projecten uit die 
programma’s worden voor een deel uitgevoerd via integrale gebiedsontwikkelingen onder de overkoepelende 

naam PiO (Platteland in Ontwikkeling).



Een eigen programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg?
Met het programma Nationaal Landschap richten en organiseren we bestaande programma’s en opgaven op 
regionaal niveau in Zuid-Limburg. Vanuit de regio-uitwerking van het POL, Platteland in Ontwikkeling (PiO), 
thematische programma’s en het LEADER-programma wordt al heel veel gedaan. Daarnaast zijn er veel goede 
projectideeën in de regio opgehaald die nog niet onder deze programma’s vallen. We hebben dus genoeg 
goede plannen. Soms al in uitvoering, soms nog maar een pril idee. We ontwikkelen daarom geen eigen 
programma met een complete projectorganisatie en omvangrijke financiering. 

De eigen financiering is zeer beperkt en vooral gericht op communicatie en procesondersteuning. 

Wij verbinden vooral bestaande programma’s en projecten en werken daarbij vanuit de bestaande structuren. 
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Programma
monumenten

Programma
natuur

Programma
water

Programma
land- en 
tuinbouw

Programma
toerisme en 
recreatie

Opgaven uit POL 
regio-uitwerking 
ZL landbouw, 
landschap en 
vrijetijdseconomie.

Programma
energie



Meerjarenprogramma
Dit uitvoeringsprogramma heeft een doorlooptijd van vier jaar (2018-2021). In die vier jaar willen we een 
flinke stap vooruit zetten in de realisatie van onze opgaven. We hebben als doel voor ogen dat het landschap 
en de biodiversiteit over vijf jaar nog rijker zijn dan nu het geval is. We streven naar meer kwaliteit in het 
toerisme en naar een Zuid-Limburg met een aantrekkelijker leef- en vestigingsklimaat. Zodat we ook op de 
lange termijn kunnen blijven genieten van de maatschappelijke en economische voordelen die het unieke 
landschap van Zuid-Limburg ons biedt.

Bestuurlijk overleg
In het POL hebben Provincie, gemeenten en andere betrokken partijen afgesproken dat de selectie, 
aanpak, financierbaarheid en voortgang van concrete projecten van de thema’s landschap, landbouw 
en vrijetijdseconomie actueel gehouden wordt en besproken wordt in het Bestuurlijk Overleg Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg. Ook het programma Nationaal Landschap valt onder dit bestuurlijk overleg. 
Hiermee is ook de verbinding tussen het POL en het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg geborgd. 

  



communicatie

vinger aan de pols

borging en ontwikkeling van kwaliteit

agrarisch natuur- en landschapsbeheer

behoud en ontwikkeling unieke 
Zuid-Limburgse biodiversiteit

voorkomen wateroverlast  door klimaatverandering

professionalisering 
verbreding landbouw

vrijkomende 
agrarische bebouwing

behoud en hergebruik 
cultureel erfgoed

overdruk dagtoerisme

aantrekkelijk leef- en 
vestigingsklimaat

ruimte voor 
energietransitie

versterken 
ondernemerschap

5. Maatschappelijke opgaven

Maatschappelijke opgaven aanpakken met hefboomprojecten
Op basis van een aantal relevante thema’s hebben we in kaart gebracht welke projecten vanuit de 
belangrijkste maatschappelijke opgaven van groot belang zijn voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 
Binnen die projecten zijn we op zoek gegaan naar een aantal zogenaamde hefboomprojecten waar wij vanuit 
ons programma een meerwaarde in kunnen hebben. Díe projecten gaan we vanuit het programma Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg versterken, uitvoeren en met elkaar verbinden. In totaal werken we via de hefboom-
projecten aan tien maatschappelijke opgaven vanuit tien specifieke thema’s. Daarnaast werken we aan drie 
procesgerichte, overkoepelende thema’s (vinger aan de pols; borging en ontwikkeling van kwaliteit; 
communicatie). Omdat sommige hefboomprojecten nog in de startblokken staan, 
hebben ze soms een procesmatig karakter; de richting waar we heen 
willen is bekend, ook al is nog niet bekend hoe het 
eindstation er precies uit gaat zien.
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1Meer dan het 
behouden waard
 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer continueren 
en garanderen door middel van een landschapsfonds



Wat willen we bereiken?
Het Limburgse landschap is bij een groot publiek bekend en geliefd. Zeker in Zuid-Limburg is het landschap 
één van de belangrijkste redenen waarom zo veel mensen er komen wonen en recreëren. Het behoud van dit 
landschap is echter geen vanzelfsprekendheid, want veel landschapselementen (die vroeger een agrarische 
functie hadden) zijn steeds minder essentieel voor het boerenbedrijf. Het is een uitdaging om de afkalving 
van het landschap te voorkomen en de belangrijkste waarden juist te versterken. Hierbij is een duurzame 
financiering belangrijk. Daarnaast is het belangrijk om de vermaatschappelijking van het landschap te 
vergroten. We willen bereiken dat iedereen zich meer eigenaar gaat voelen van het Zuid-Limburgse landschap.

Wat gaan we doen?
Er zijn nieuwe financieringsvormen nodig om ook het landschap buiten de natuurgebieden duurzaam te 
onderhouden en te versterken. Maar ook om de beleving en recreatieve waarden te vergroten. Om deze 
reden is in 2017 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een landschapsfonds dat bijdraagt aan 
deze doelstellingen. IKL onderzoekt samen met Natuurrijk Limburg wat de reikwijdte is van de verschillende 
soorten projecten die vanuit een fonds gefinancierd zouden kunnen worden. Ze onderzoeken ook hoe over 
die financiering besloten kan worden. Het landschapsfonds heeft een breder doel dan alleen financiering. 
Het is ook een manier om verbindingen te leggen in de samenleving en burgers actief te betrekken bij het 
landschap. Begin 2018 vindt er op basis van deze eerste verkenning een go or no go moment plaats. 
Bij een go zal er een nadere uitwerking plaatsvinden op organisatorisch, juridisch en financieel vlak zodat 
een operationeel en functioneel landschapsfonds ontstaat. Het nieuwe landschapsfonds zal gekoppeld 
worden aan het Landschapsobservatorium (hefboomproject 13). Dit observatorium kan bijvoorbeeld een 
nulmeting doen en helpt ook bij het actief betrekken van burgers.  

Wat is ieders rol?
De noodzakelijke financiële inbreng van de diverse partners van het landschapsfonds zal gedurende 
2018/2019 verder vorm worden gegeven. Naast overheden zal er een rol zijn voor het bedrijfsleven en 
particulieren. Om draagvlak te krijgen is het belangrijk om rekening te houden met beleving, recreatie, 
toerisme, wonen en werken. 

We streven ernaar dat het landschapsfonds in 2020 operationeel is, zodat langjarig en structureel 
landschapsontwikkeling en landschapsbeheer uit dit fonds gefinancierd kan worden.
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Hefboomprojecten
Natuurlijk 
landschap
Behoud en ontwikkeling van de 
unieke Zuid-Limburgse biodiversiteit
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Wat willen we bereiken?
Door de unieke samenstelling van ondergrond, reliëf, bodemgebruik en klimaat is Zuid-Limburg nationaal 
van grote betekenis voor tal van bijzondere planten- en diersoorten en leefgemeenschappen. 
Het behoud en het versterken van deze populaties kan worden bereikt door ‘mee te liften’ op ontwikkelingen 
in het landschap. Het vergt aandacht en inzet om de juiste maatregelen te treffen, zodat de 
ontwikkelingen aansluiten bij de eisen die deze soorten stellen aan hun leefomgeving. 

De populaties van een aantal planten- en diersoorten laten een achteruitgang zien, zowel in omvang als 
verspreiding. Oorzaken van deze neerwaartse tendens zijn onder andere: de mindere milieukwaliteit, 
het verdwijnen van landschapselementen waardoor populaties niet meer met elkaar in verbinding staan 
(isolatie) en schaalvergroting in de landbouw. De laatste jaren is de achteruitgang van de biodiversiteit in 
natuurgebieden tot stilstand gekomen en klimt een aantal van de prioritaire soorten uit een diep dal. 
De soorten van het agrarisch cultuurlandschap staan echter sterk onder druk en vertonen geen herstel. 
Voor een aantal prioritaire soorten zijn aanvullende maatregelen nodig om populaties te behouden.
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Wat gaan we doen?
In het Nationaal Landschap wordt op verschillende manieren gewerkt aan een toename van de karakteristieke 
Limburgse soorten. Door de voltooiing (aankoop en inrichting) van de Goudgroene natuurzone in het kader 
van Nationaal Netwerk Natuur ontstaat er direct meer leefgebied voor soorten. Het agrarisch natuurbeheer 
is vanaf 2016 gericht op het behoud van soorten met een internationale doelstelling. Natuurrijk Limburg sluit 
met agrariërs en particulieren contracten af voor het uitvoeren van werkzaamheden in leefgebieden voor 
soorten die het landschap en de soorten ten goede komen. Deze gebieden liggen vooral in de Zilvergroene 
natuurzone. 
Door een breed inzetbaar landschapsfonds kan een landschappelijk raamwerk en netwerk ontwikkeld worden 
dat een bijdrage levert aan de uitbreiding van het leefgebied voor diverse karakteristieke (prioritaire) soorten 
en tal van andere soorten (Zie hefboomproject 1 over het landschapsfonds).

In het Nationaal Landschap willen we als hefboomproject met een aantal aanvullende maatregelen werken 
aan een toename van de karakteristieke Zuid-Limburgse soorten:
 
Kwaliteitsimpuls voor soorten in natuurgebieden
Het leefgebied binnen de reeds bestaande natuurgebieden kan verbeterd worden door gericht beheer voor 
specifieke soorten uit te voeren. Ook de aanleg van landschapselementen in bestaande natuurterreinen 
kan hier een bijdrage aan leveren. Terreinbeheerders zullen deze kwaliteitsimpuls doorvoeren 
(denk aan poelenbeheer en bosrandenbeheer).

Actief vrijwilligers (lokale groepen) betrekken 
bij soorten in de streek
Lokale werkgroepen/platforms leveren een bijdrage 
aan soortenbescherming en draagvlak binnen een 
gebied. Het oprichten van nieuwe groepen levert 
meer lokale betrokkenheid op bij de eigen omgeving. 
IKL en IVN kunnen ondersteuning bieden aan de 
lokale platforms in bijvoorbeeld oprichting, 
organisatie, kennis en materialen. 



Aanvullende maatregelen
Voor sommige soorten zullen aanvullende maatregelen genomen worden, zowel binnen als buiten de 
goudgroene natuur. Het kan gaan om gerichte en soort-specifieke maatregelen in het veld (bijvoorbeeld 
kleinschalig plagwerk voor de zandhagedis of aanleg van broedstoven voor het vliegend hert) of het nemen 
van beheersmaatregelen die geschikt zijn voor meerdere soorten (de leefgebiedenbenadering). 
Soms ontbreekt de juiste kennis en is onderzoek naar een bepaalde soort of type levensgemeenschap nodig. 
Hierin gaan we ondersteuning bieden.

Met kleine aanpassingen in bestaande beheersvormen kunnen vaak grote slagen worden gemaakt in behoud 
en ontwikkeling van bijzondere planten en dieren. Daarover gaan we in overleg met direct betrokkenen.
Voorbeelden:

 • Aangepast maaibeleid in waardevolle bermen of bermen met een hoge ecologische potentie 
     (bijvoorbeeld bermen op droge, kalkrijke gronden). 

 • Meer aandacht voor soorten in regenwaterbuffers van het waterschap, door aanleg van 
     voortplantingsmogelijkheden (kleine natte laagten en poeltjes) en inrichting van 
     overwinteringsmogelijkheden (stapelstenenmuren of heggen).

Beschermingsmaatregelen voor prioritaire soorten kunnen mogelijk worden ingezet in PiO-programma’s. 
We starten een pilot in het Nationaal Landschap dat inzicht biedt in de kansen en knelpunten bij de 
daadwerkelijke planvorming en uitvoering. 
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Klaar voor
morgen
 Vanuit de wateropgave een 
klimaatbestendig landschappelijk 
raamwerk realiseren
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Wat willen we bereiken?
Water neemt in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg een bijzondere plaats in. Beken zijn vaak de drager van 
het landschap en vormen het ordenend principe. Het bewegende water vergroot de belevings-, recreatieve en 
ecologische waarde van het landschap. Te veel water vormt echter ook een probleem in het Nationaal 
Landschap. Bij hevige regenval stroomt het water op de steile leemhellingen en via verhard oppervlak en 
bebouwd gebied in grote hoeveelheden snel af. Overstroming van beken en waterafstroming via droogdalen 
op de hellingen veroorzaakt vervolgens wateroverlast in de woningen in het stedelijk gebied. 
De gezamenlijke opgave is om dit risico op wateroverlast zo klein mogelijk te laten zijn en het beschermings-
niveau van het stedelijk gebied tegen wateroverlast te vergroten naar een streefniveau van 1:100 zoals in de 
rest van de provincie het geval is. 

De afgelopen decennia is het risico op wateroverlast verminderd door de aanleg van honderden regenwater-
buffers, maar ook door het toepassen van effectieve bronmaatregelen op akkers. Er zijn echter nog tientallen 
knelpunten in het stedelijke gebied waar de norm niet gehaald wordt. Het veranderende klimaat heeft ook 
nog eens tot gevolg dat de buien steeds intensiever worden, langer duren en frequenter voorkomen. 
Het risico op wateroverlast en onveilige situaties wordt hierdoor ook veel groter. In het Nationaal Landschap 
gaat het om duizenden woningen in tientallen woonkernen die hierdoor te maken kunnen krijgen met water 
in de woningen. 

Wat gaan we doen?
Het is niet meer vanzelfsprekend om wateroverlast op te lossen met grote infrastructurele werken. 
Hierdoor worden de landschappelijke kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap te veel aangetast. 
Deze opgave zal daarom duurzaam moeten worden uitgewerkt en moeten leiden tot een klimaat-robuust 
watersysteem dat bijdraagt aan een klimaat-adaptieve leefomgeving in 2050. 
Dit vraagt forse inspanningen in het stedelijk gebied en in het landelijk gebied. De inspanningen in het 
landelijk gebied zullen enerzijds landschappelijk zo goed mogelijk moeten worden ingepast en anderzijds 
bijdragen aan het versterken van het landschappelijk raamwerk. Wij zullen landschappelijke maatregelen 
die tevens bijdragen aan het afremmen van de afstroming van neerslagwater stimuleren. 
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Mogelijke maatregelen zijn: het verruwen van het landschap, de inrichting van robuuste beekdalen en de 
aanleg van landschapselementen die het water tijdelijk vasthouden. Ondanks dit soort maatregelen zal het 
noodzakelijk zijn de komende jaren bestaande regenwaterbuffers te vergroten en nieuwe buffers aan te 
leggen. De nieuwe of vergrote buffers worden goed ingepast in het landschap conform het Handvat 
Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Op de dalbodems van de grotere dalen moeten ook 
inundatiegebieden en waterbergingsgebieden worden gecreëerd. Dit hangt samen met het inrichten van 
robuuste beekdalen. In het stedelijk gebied zijn extra maatregelen nodig. Tegelijkertijd zullen we in het 
landschap zelf – met name op de hellingen – op termijn de infiltratiecapaciteit van de bodem moeten 
vergroten. Bijvoorbeeld door een andere wijze van grondgebruik, grondbewerking en teelt te stimuleren, of 
andere gewassen te telen waardoor er minder water tot afstroming komt. Een aantal effectieve  maatregelen 
is door de boeren al toegepast (zoals niet kerende grondbewerking) maar de ambitie is om hier nog meer 
winst te behalen. De toename van infiltratie op akkers en in natuurgebieden heeft onze voorkeur boven de 
aanleg van regenwaterbuffers. Infiltratie door het vasthouden van water levert immers ook een effectieve 
bijdrage aan de grondwatervoorraad. Deze bronmaatregelen kunnen ook een positief effect hebben op de 
verbetering van de bodem en daarmee de bodemvruchtbaarheid. Daarmee kunnen we de duurzaamheid van 
de landbouw bevorderen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de afstroming vermindert en daarmee dus ook 
het risico op wateroverlast. Daarbij wordt ook bekeken waar de bestaande wet- en regelgeving voor 
knelpunten zorgt waardoor de doelen niet bereikt kunnen worden. 

Aanvullend brengen overheden in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie uiterlijk in 2019 samen 
met de betrokkenen in hun gebied (stedelijk en landelijk) de kwetsbaarheid van weersextremen in beeld met 
een stresstest. De opbrengsten van de stresstesten worden in het Nationaal Landschap gebruikt voor het 
uitwerken van maatregelen in samenhang met de eerder genoemde aanpak.



Wat is ieders rol?
Waterschap Limburg is trekker van deze opgave en de Provincie Limburg heeft onder andere een rol als bevoegd 
gezag rond de normstelling. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het uitvoeren van de stresstesten en het 
benoemen en uitvoeren van maatregelen. De wateroverlastopgave is door de klimaatveranderingen groot. 
Een noodzakelijke klimaat-adaptieve inrichting van het watersysteem is zo veelomvattend dat we alle partners 
in het Nationaal Landschap (natuurterreinbeheerorganisaties, agrariërs, overheden, burgers, etc.) nodig hebben 
om op stroomgebiedsniveau het probleem op te lossen. De maatregelen zullen in synergie en co-creatie 
ontwikkeld en gerealiseerd moeten worden, waarbij ook de instandhouding van de voorzieningen met een 
waterfunctie een belangrijk aspect is. Hierbij is het heel kansrijk om verbindingen met andere 
hefboomprojecten van het programma Nationaal Landschap te leggen.

27



Anders 
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Wat willen we bereiken?
We willen de rol van landschapsbeheerder verankeren in het ondernemerschap bij de huidige en toekomstige 
ondernemers in de land- en tuinbouw, want in Limburg is 60% van het landschap in handen van deze sector. 
We streven naar diversiteit in het landschap, met daarin ruimte voor verschillende typen land- en 
tuinbouwbedrijven. Van agroforestry tot natuurinclusieve- en multifunctionele landbouw. 

Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe vormen van landbouw maar ook om het aanjagen van duurzame 
innovaties bij reguliere land- en tuinbouwbedrijven (bijv. precisielandbouw en het gebruik van big data). 
We willen verbinden en ruimte bieden voor innovatieve producten en nieuwe samenwerking. 
Soms in crossovers met andere sectoren, of in korte lokale ketens. Hierbij vormt een levendige, intrinsiek 
gemotiveerde agrofood community de basis voor het doorontwikkelen van producten en diensten met 
meerwaarde. Een appel van een Zuid-Limburgse boomgaard ontstaat met de zorg voor het landschap en 
biedt meerwaarde. En daarbij kan de beleving van het landschap zich ook meer uitbreiden richting het erf.
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Wat gaan we doen?
De Provincie staat voor het versterken van het ondernemerschap en heeft daar ook middelen voor ingezet. 
In samenwerking met het LIOF en de Brightlandscampus gaan we ondernemers stimuleren tot innovatie. 
Dat kan een sociale, organisatorische of technische invalshoek betreffen. Hierbij hebben succesvolle 
voorlopers een aanjaagfunctie. Ze inspireren anderen en helpen met keuzes voor nieuwe producten en 
diensten, ook in relatie tot het landschap. De agrofood community gaat inspireren, kennis delen, verbinden 
en ontwikkelen, en doet dat samen met alle stakeholders. 

Het breed vermarkten van het unieke Zuid-Limburgse landschap creëert meerwaarde voor individuele 
ondernemers. Voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is het een kans om in te spelen op de unieke 
streekidentiteit en het culinaire erfgoed van de streek. Kwaliteit vormt de basis voor continuïteit en 
versterking van de verdienmodellen. Naast andere innovaties die de continuïteit van de grondgebonden 
land- en tuinbouw in het Nationaal Landschap versterken. Daarnaast is het belangrijk te luisteren naar 
partijen die eten van het landschap. Denk aan de burger, toerist, horeca, catering en voedselinkoop van 
publieke instellingen. De nieuwe verdienmodellen krijgen pas bestaansrecht in de relatie tussen vraag en 
aanbod. Waar mogelijk willen we korte ketens opzetten. Niet alleen voor economische meerwaarde, 
maar ook om de relatie tussen stad en platteland – consument en landschap – te verbeteren. 
Samen de verantwoordelijkheid delen en nemen. 

De samenwerking met NGO’s is van groot belang. Het landschapsfonds biedt bijvoorbeeld een goed, nieuw 
financieringsmodel voor landschapsonderhoud waar ook de land- en tuinbouwsector zijn voordeel mee 
kan doen. Zo kunnen ze samen omschakelen naar een beter verdienmodel met oog voor het landschap.
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Vooraf
In Zuid-Limburg spelen verschillende ruimtelijke opgaven en milieu-opgaven in de land- en tuinbouw. 
Die zijn van belang voor de kwaliteit van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en voor de kwaliteit van de 
agrarische sector. Deze opgaven vallen veelal onder de noemer van ‘dynamisch voorraadbeheer van agrarische 
bedrijven’. Dit heeft betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bedrijven, het vraagstuk 
van niet-benutte ruimte in bestaande plannen (fysieke en milieuruimte), het creëren van ruimte voor nieuwe 
initiatieven, het verkennen van de mogelijkheid van het clusteren van loodsen en tot slot de aanpak van 
overmatige leegstand. Gezien het belang voor de ruimtelijke kwaliteit en de kansen voor meervoudig 
doelbereik is er in het kader van het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg voor gekozen om 
leegstand als hefboomproject te benoemen. De andere opgaven zullen ook regionaal uitgewerkt worden.

Wat willen we bereiken?
Er is altijd sprake geweest van (tijdelijke) leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen. Jaarlijks stopt 2 à 3 % 
van de agrariërs vanwege een groot aantal redenen (zoals het ontbreken van een opvolger, slechte 
rentabiliteit, beperkte fysieke ontwikkelingsmogelijkheden, ligging, als gevolg van gewijzigde wet- en 
regelgeving). Tot voor kort vormde dat geen probleem. Er is echter een trendbreuk waar te nemen. 
Waar eerder een markt was voor de vrijkomende bedrijven is dat nu niet meer het geval. Bedrijven zijn te 
groot en te duur voor overname en vaak niet geschikt voor herbestemming met een andere functie. 
Daar komt bij dat er vanwege het overaanbod van veel andere functies in Zuid-Limburg minder mogelijkheden 
voor herbestemming zijn (bijvoorbeeld wonen). Recente cijfers (peildatum 31-12-2015) laten zien dat in 
Zuid-Limburg 8,3% van de agrarische bedrijfsgebouwen leegstaat. In 2030 is dit maar liefst 24%. 
Dat is ca. 360.000 m2 (prognose Alterra). Van deze vrijkomende bebouwing zal slechts een zeer beperkt deel 
herbestemd kunnen worden (herbestemming met focus op monumentaal erfgoed).
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Leegstand wordt nu nog niet als een probleem ervaren. Leegstand is immers van buitenaf vaak niet zichtbaar, 
de panden liggen vaak solitair en op afstand van de kernen, de woning is vaak nog bewoond en de schuren 
nog tijdelijk (niet economisch renderend) in gebruik. Dit laatste betekent ook dat het onderhoud achterblijft. 
Echt vervallen stallen komen nu nog beperkt voor, maar slecht onderhouden gebouwen en verwaarloosde 
erven zijn steeds meer zichtbaar. Uiteindelijk kan leegstand en verpaupering op grote schaal in het Nationaal 
Landschap ontstaan. Dan komt de kwaliteit van de leefomgeving onder druk te staan en wordt het landschap 
minder aantrekkelijk voor zijn bewoners én bezoekers. Daarbij zijn er – vanwege verweerde asbestdaken – 
risico’s voor de volksgezondheid en bodem. 

Door in te zetten op sloop in het buitengebied kunnen meerdere doelen bereikt worden:

 • Verrommeling in het landschap wordt tegengegaan en landschappelijke kernkwaliteiten kunnen   
     worden hersteld. Projecten in het kader van PiO en andere landschaps- en natuurprojecten kunnen  
     mogelijk versneld opgepakt worden. 

 • Om de doelstelling voor asbestsanering te kunnen behalen, is een versnelling van sloop van 
     asbestdaken noodzakelijk. 

 • Actief gebruikte en latente ruimte in milieuvergunningen en ruimtelijke plannen op locaties die     
                  voor (her)ontwikkeling ongeschikt zijn, dienen na sloop ingetrokken te worden. 
     Dit beperkt opvulgedrag van (slapende) vergunningen. Iets wat zeker van belang is op kwetsbare  
     locaties in het Nationaal Landschap. Agrarisch hergebruik is op sommige locaties ongewenst, 
     omdat ze dicht bij burgerwoningen, natuurgebieden, landschappelijk kwetsbare gebieden of 
     dorpskernen liggen.

 • Uitgangspunt is een gebiedsgerichte benadering. Dat wil zeggen dat ontstening, intrekking van   
                   latente ruimte en milieuvergunningen prioriteit hebben bij kwetsbare locaties in het landschap. 
     Dit biedt een legitimatie om op agrarisch perspectiefvolle locaties in het buitengebied die zich 
     daar wel toe lenen, extra ruimte te bieden.



Wat gaan we doen?
Met de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten en andere belanghebbende partijen starten 
we een pilot waarbij we kansrijke instrumenten voor sloop onderzoeken en de mogelijkheid om dat met een 
prioriteringsvolgorde  toe te passen. Enerzijds wordt er gekeken naar (het minimaliseren van) de sloopkosten 
en meekoppelkansen, anderzijds wordt bij ondernemers onderzocht wat voor hen de belangrijkste factoren 
zijn om mee te werken aan sloop. Binnen de pilot rekenen en tekenen we aan de hand van enkele business 
cases. Op basis hiervan kan onder gezamenlijke verantwoordelijkheid beoordeeld worden of het toepassen 
in een groter gebied wenselijk is. 

Wat is ieders rol?
De agrarisch ondernemer is de eerste probleemeigenaar. Hij heeft immers geen overnamekandidaat, 
investeringen in de bedrijfsgebouwen blijven achterwege en verkoop van de vrijkomende bedrijven komt niet 
van de grond. In de praktijk komt sloop echter moeilijk tot stand. Via de pilot onderzoeken de gemeenten 
Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, de Provincie Limburg, agrarische ondernemers en andere 
belanghebbende partijen gezamenlijk de instrumenten om de kansen van sloop te vergroten. 

35
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Wat willen we bereiken?
Leegstand en dreigende leegstand van monumenten is een zorg in het landelijk gebied van het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het is lastig een invulling te vinden voor monumentale boerderijen en 
buitenplaatsen. Verval van deze monumenten kan grote invloed hebben op de kwaliteit van het landschap. 
Daarnaast wordt in het landelijk gebied nog veel leegstand van agrarisch vastgoed verwacht. 
De transformatiemogelijkheden voor deze monumenten in het landelijk gebied zijn beperkt, omdat we in 
deze regio van diverse andere functies (winkels, wonen, kantoren e.a.) in kwantitatief opzicht te veel hebben. 

We willen het duurzame hergebruik van monumentaal erfgoed in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
stimuleren en versnellen. Daarnaast willen we de relatie van het monument met het landschap herstellen 
en/of versterken. 
De onderzoeksvragen hierbij zijn: Hoe faciliteren we als overheden de herbestemming van monumenten 
in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg? Hoe zorgen we voor een goede match van een nieuwe functie 
met het gebouw én het landschap? Welke werkwijze past daarbij en wat zijn daarin mogelijkheden voor 
sturing van vraag en aanbod?

Wat gaan we doen?
Begin 2018 wordt gestart met het project ‘Vraag en Aanbodsturing van monumentaal erfgoed in het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg’.

Wat is het eindresultaat? 
Het eindadvies bevat een gemeenschappelijke werkwijze, inclusief een ‘instrumentenkoffer’ voor de 
herbestemming van monumenten in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De instrumenten hebben 
betrekking op: beleidsruimte scheppen voor goede ontwikkelingen; eigenaarschap en gebruik; verbinden 
en verleiden; kennis inbrengen en (doen) ontwikkelen; financiering (subsidies, leningen en alternatieven 
zoals fondsen). Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe we het aanbod aantrekkelijk maken, het makelen 
verbeteren en omgaan met de vraagkant. De belangen, rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken 
partijen worden verhelderd.
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We bouwen dit resultaat op door:
 1. Inzicht te geven in het actuele aanbod van leegstaande monumenten in het landelijk gebied van   
                  het Nationaal Landschap. De provinciale inventarisatie is het startpunt, aangevuld met informatie  
     van de gemeente die deelnemen in de casussen. 
 2. Inzicht te geven in ervaringen – succes- en faalfactoren – van herbestemmingen in Limburg. 
     Dit levert aandachtspunten op voor toekomstige herbestemmingen. Hierbij onderzoeken we ook  
     de vraagkant want het verleiden van nieuwe doelgroepen kan een oplossing zijn bij leegstand.
 3. Te oefenen met herbestemming in vijf casussen. Per casus wordt een diagnose gemaakt 
     (waardestelling, strategie voor herbestemming) en een behandelplan (inzet van makelen en wijze  
     van financiering). De beoogde nieuwe werkwijze (de instrumentenkoffer) wordt toepast en uitgetest.

Wat is ieders rol?
Het project wordt uitgevoerd door het Gelders Genootschap. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 
participeert in het project via hun uitvoeringsprogramma van de beleidsvisie Erfgoed en Ruimte . 
Overige partners waar mee samengewerkt wordt, zijn: de Provincie Limburg (opdrachtgever), het Buitengoed 
Geul en Maas (BGM), de Stichting Het Limburgs Landschap (onder voorbehoud), minimaal twee 
participerende landelijke gemeenten in het Nationaal Landschap en de participerende erfgoedeigenaren.  

De projectresultaten worden gedeeld in een projectgroep met de RCE, BGM,  Stichting het Limburgs 
Landschap, de betrokken gemeenten en de Provincie. Het project loopt geheel 2018. Het eindadvies wordt 
aangeboden aan het provinciaal en gemeentelijk bestuur, het BO Nationaal Landschap en de RCE. Op basis 
hiervan wordt besloten hoe we invulling geven aan een vervolgaanpak.  
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Wat willen we bereiken?
Een belangrijke kracht van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg vormt de vrijetijdssector. Deze sector is 
belangrijk voor de regionale economie en voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. 
De sector toerisme en recreatie levert ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen in Zuid-Limburg. De opgave ligt in het 
versterken van de identiteit en kwaliteit van de Limburgse vrijetijdseconomie en het benutten en verbinden 
van de verschillende krachten en kwaliteiten van de verschillende deelgebieden in het Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg. We onderscheiden de volgende deelgebieden: Maastricht als historische internationale 
bezoekstad, de kwaliteit van het landelijk gebied als wandel- en fietsparadijs met daarin Valkenburg als 
historische ontmoetingsplek en de grote evenementen en toeristische attracties in Parkstad. 
Bovendien biedt de nabijheid van interessante euregionale steden direct over de grens een duidelijke 
meerwaarde voor het toeristisch profiel van de regio (POL2014).

Om invulling te geven aan deze opgave gaan de gezamenlijke Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie 
Limburg samen werken aan een regionale Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. Het gaat om een 
ruimtelijk-economische visie met ontwikkelingsrichtingen en ruimtelijke keuzes op het gebied van 
vrijetijdseconomie. Die zijn in balans met de overige belangen voor Zuid-Limburg en de subregio’s in het 
gebied. De visie omschrijft de positie, kansen en ambities van de regio Zuid-Limburg op toeristisch-recreatief 
vlak voor de korte en (middel)lange termijn. Het is belangrijk om antwoord te krijgen op de vraag: 
hoe ziet het succesvol toeristisch recreatief gebied Zuid-Limburg van de toekomst eruit? Waar liggen de 
kansen en aandachtspunten, ook in internationaal perspectief? Met een samenspel van aantrekkelijke steden, 
landschap, attracties, evenementen, horeca en verblijfsaccommodaties. En met oog voor duurzaamheid en 
voor de ruimtelijke kwaliteiten van deze regio. 

Een belangrijk aandachtspunt voor de visie is de toeristische druk en de impact hiervan op de bereikbaarheid 
van het gebied. De intensiteit van het bezoek neemt toe, denk vooral aan de grootschalige evenementen 
die hier worden georganiseerd (wielerrondes, muziekevenementen etc.). Dit trekt veel dagjesmensen, maar 
er komen ook veel toeristen op af die langer verblijven in de regio. Er zijn blijvende signalen van inwoners 
over verkeersdruk en overlast van gemotoriseerd verkeer en (groepen) fietsers. De bewoners zijn ontzettend 
belangrijk voor de toeristische sector, zij zijn de ambassadeurs van de regio. Het is dus belangrijk om naast 
ondernemers, gemeenten, VVV’s en onderwijsinstellingen ook bewoners te betrekken bij de toekomst van 
het toerisme in de regio. Zeker omdat we de laatste jaren een grote groei van het toerisme wereldwijd hebben 
gezien en de verwachting is dat deze stijgende lijn doorzet.
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Wat gaan we doen?
Vanuit de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg wordt specifiek aandacht besteed aan de toeristische druk 
en de impact op de bereikbaarheid. In deze visie wordt voor de ervaren druk een regionale specificatie en 
objectivering uitgewerkt waarbij benoemd wordt welke kansen en knelpunten vanuit (sub)regionaal 
perspectief aandacht behoeven. De realisatie van de stad-landzones kan hierbij één van de kansrijke 
oplossingen zijn om overdruk in het landelijk gebied te verminderen. Binnen de visie is ook de bereikbaarheid 
van de Zuid-Limburgse toeristische voorzieningen en accommodaties voor bezoekers van buiten de regio 
(per auto, OV of vliegtuig) een aandachtspunt.

Vooruitlopend op de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg wordt al gestart met een separaat onderzoek 
naar toeristische druk waarin gebruik gemaakt zal worden van bewonersparticipatie. Dit onderzoek levert 
direct inbreng voor de visie. Er wordt een gebied geselecteerd in het Zuid-Limburgse Heuvelland waar door 
de bewoners druk wordt ervaren. Er wordt onderzocht wat de kwantitatieve gegevens laten zien en waar de 
irritatie van de bewoners precies door veroorzaakt wordt. De bewoners worden betrokken bij het bepalen en 
waar mogelijk uitvoeren van maatregelen.  

Wat is ieders rol?
Het bewonersparticipatie-onderzoek wordt begeleid door de Provincie vanuit het investeringsprogramma 
Toerisme en Recreatie. Betreffende gemeente(n) worden hierbij direct betrokken. Via het proces van de Visie 
Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg zullen de opbrengsten regionaal gedeeld en samengebracht worden tot 
één advies. De bestuurlijke begeleiding van de Visie Vrijetijdseconomie gebeurt door het Bestuurlijk Overleg 
Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg en het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 
De ambtelijke begeleiding van dit traject gebeurt door de ambtelijke themagroep vrijetijdseconomie 
Zuid-Limburg en een daaronder ressorterende kleinere regionale begeleidingsgroep. 



43



Hier voel 
je je thuis
Landschappelijke- en economische opgaven 
gecoördineerd aanpakken in de stad-landzones

8



Wat willen we bereiken?
In de visie voor Zuid-Limburg (POL2014) staat het motto ‘meer stad, meer land’ centraal. We werken samen 
aan een sterke regio, met krachtige steden en een vitaal en kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied, waar 
het goed wonen, werken en recreëren is. Eén van de opgaven die we in dat kader hebben geformuleerd, is 
het verbeteren van de (ruimtelijke) relatie tussen steden aan de ene kant en het landschap aan de andere 
kant. Door deze directe relatie te versterken wordt het leefklimaat in en om de steden vergroot en kan de 
recreatieve overdruk in het landelijk gebied van het Nationaal Landschap verminderen. Daarnaast biedt de 
interactie tussen de kennisintensieve steden en een aantrekkelijk en uitnodigend landschap de ideale 
vestigingsplaats voor de groeiende groep kenniswerkers. In de regionale bestuursovereenkomst (januari 
2016) is afgesproken om een nadere verkenning te doen op dit onderwerp. Deze verkenning is gereed. 
Uit de verkenning komen 8 stad-landzones naar voren. Deze zones zijn belangrijke scharnierpunten 
tussen stad en landschap, waar stedelijke en economische functies en landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden sterk verweven zijn. De landschappelijke kwaliteit en samenhang in deze gebieden staan onder 
druk, onder andere door steeds verdergaande verstedelijking en infrastructurele ontwikkelingen. 
Hier liggen kansen om economische ontwikkelingen te combineren met behoud en ontwikkeling van land-
schappelijke kwaliteiten. En daarmee de positie van de steden én de kwaliteiten van het landelijk gebied 
met de aangrenzende dorpen (onder andere via de beekdalen) te versterken en te verbinden en zo een 
bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat in Zuid-Limburg. 
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Wat gaan we doen?
Hoofdopgave is om deze 8 stad-landzones nadrukkelijker als ruimtelijke opgave te agenderen en te werken 
aan een robuust groen-blauw raamwerk waarbinnen de aanwezige of beoogde stedelijke en economische 
functies een plek kunnen krijgen. Opgave is om hier vanuit een integrale ontwerpopgave te werken aan een 
lange-termijn-perspectief dat gefaseerd tot uitvoering kan komen. Het is belangrijk om de uiteenlopende 
belangen die in deze gebieden spelen steeds goed vanuit de samenhang met elkaar te blijven verbinden en 
te zoeken naar een maximale synergie. Het is daarom van belang om deze gebieden een status te geven die 
recht doet aan deze integrale opgave en per deelgebied een trekkende partij te benoemen die de samenhang 
bewaakt en uitvoering organiseert.

Wat is ieders rol?
Om te komen tot daadwerkelijke realisatie van deze zones zullen we als regio, subregio’s, gemeenten en 
stakeholders in Zuid-Limburg samen de schouders onder deze opgave moeten zetten. 
In een aantal stad-landzones wordt hier al volop aan gewerkt. Het is vooral aan de subregio’s en betreffende 
gemeenten om zelf alvast de handschoen op te pakken door per stad-landzone het ontwerpproces te starten 
en een begin te maken met de volgende uitwerkingspunten:

 • Een verdieping van de benoemde stad-landzone maken, inclusief het benoemen van een mogelijke  
     trekker en de rol van stakeholders.  

 • Het formuleren van een integrale ontwerpopgave per stad-landzone of onderdelen daarvan en een  
     mogelijke prioritering tussen (delen van) stad-landzones.

 • Een mogelijke vertaling in een uitvoeringsprogramma inclusief financieringssystematiek. 
     Wat zijn de motoren voor transitie?

 • Het onderzoeken van de mogelijkheden tot cofinanciering van procesmiddelen.

Op basis van dit voorwerk zal voor alle stad-landzones gezamenlijk met de subregio’s en betreffende 
gemeenten een ambtelijke werksessie georganiseerd worden (trekker Provincie Limburg) om kennis, 
ervaringen, kansen en knelpunten te delen en bovengenoemde vragen verder samen uit te werken. 
Op basis hiervan kan gezamenlijk en per stad-landzone een vervolgaanpak uitgewerkt worden inclusief 
bestuurlijke afstemming. 



De 8 stad-land zones zijn 
belangrijke scharnierpunten 
tussen stad en landschap 
met kansen om economische 
ontwikkelingen te combineren met 
versterking van landschappelijke 
kwaliteiten en verbetering van 
het leef- en vestigingsklimaat
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Energietransitie
 9Ruimte voor zonne-energie in het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg  



Ruimte voor zonne-energie in het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg  

Wat willen we bereiken?
De Provincie Limburg heeft de ambitie om samen met het Rijk en de regio te zorgen voor een snelle 
energietransitie in Limburg. Zij sluit daarbij aan bij de Europese en nationale doelstellingen voor klimaat en 
energie en streeft naar een energieneutrale provincie. Dit betekent dat de energievoorziening in Limburg op 
termijn (2050) volledig duurzaam (hernieuwbaar) is door opwekking binnen de eigen provinciegrenzen en/of 
door duurzame opwekking elders (compensatie). In de regio zijn we al aan de slag met energie besparen, 
op te wekken en op te slaan. In goed samenspel brengen we de optimale mix van energiebesparing, 
duurzame warmte en duurzame opwekking ook in Limburg tot stand. Het realiseren van de ambitie van 
energieneutraliteit betekent een forse transitie. De Provincie werkt een aanpak uit om samen met de regio 
te komen tot een Limburgbrede strategie voor deze energietransitie. Beoogd wordt dat die strategie er voor 
de zomer van 2018 ligt. 

Nu al zijn er de nodige initiatieven voor duurzame energieopwekking of het benutten van duurzame warmte. 
Het gaat daarbij om een breed palet aan mogelijke vormen van energieopwekking, -opslag en benutting van 
duurzame warmte. Voor de beoordeling en begeleiding van dergelijke initiatieven ontbreekt nu nog 
een toegespitst referentiekader. Er is behoefte aan een kortetermijnstrategie gericht op het faciliteren van 
initiatieven en tegelijk op het voorkomen van ontwikkelingen die andere belangen schaden.

Problematiek
Voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is de opgave om te komen tot een duurzame energievoorziening 
waarbij ook rekening gehouden wordt met de waarden van het landschap. Ten aanzien van windenergie 
is daarover in het kader van POL2014 al een regionaal proces doorlopen. Door de keuze van de regio, 
verankerd in POL2014, is het beschermingsgebied van het Nationaal Landschap gevrijwaard van 
de realisatie van windturbines. In de stedelijke gebieden daaromheen is realisatie wel mogelijk. 
De ontwikkeling van windturbines speelt dit moment in de regio Parkstad (als onderdeel van PALET) en in 
Sittard-Geleen (bv Holtum). 
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Voor zonne-energie is de situatie in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg anders. 
Gebruik van zonne-energie is kansrijk en onmisbaar in de realisatie van de doelstellingen voor duurzame, 
hernieuwbare energie. Het Limburgse dakoppervlak is niet voldoende voor het realiseren van deze 
doelstellingen. Daarom zijn ook grondgebonden zonneparken nodig. De primaire verantwoordelijkheid 
voor de locatie-afweging hiervan ligt bij gemeenten. In het POL2014 zijn geen specifieke (typen) locaties 
of gebieden voor zonneparken aangewezen of uitgesloten. Het POL2014 spreekt wel een voorkeur voor 
multifunctioneel ruimtegebruik uit, maar geeft daarbij geen richtlijnen voor de (ruimtelijke) inpassing van 
zonne-energie. Op lokaal niveau voorzien de huidige bestemmingsplannen niet in de realisatie van 
zonneparken. Realisatie van een initiatief is alleen mogelijk via een procedure van een bestemmingsplan-
wijziging of via een omgevingsvergunning voor tijdelijk of permanent afwijkend gebruik. Op lokaal niveau 
ontbreekt op dit moment een ruimtelijke (structuur)visie op de ontwikkeling van grondgebonden 
zonneparken. Zodoende is er nog geen referentiekader voor initiatiefnemers, gemeenten en overige 
stakeholders. Intussen worden de overheden ook in het Nationaal Landschap steeds meer benaderd door 
marktpartijen, ondernemers en energiecoöperaties om zonneparken aan te leggen. Door het ontbreken van 
een referentiekader en gebrek aan ervaring in het omgaan met initiatieven, gaan deze soms niet door of 
verloopt de planvorming en ontwikkeling traag. Daarnaast bestaat het risico dat er ad hoc ontwikkelingen 
plaatsvinden in landschappelijk zeer kwetsbare gebieden. Naast de landschappelijke aantasting is dat ook 
een mogelijke bedreiging voor het toerisme en recreatie, biodiversiteit en water in het Nationaal Landschap. 

Wat gaan we doen?
De Provincie Limburg werkt een verkenning uit voor zonne-energie in Limburg. 
Hierin wordt in beeld gebracht:

 • De kansen voor zonne-energie (daken en grond); 

 • een analyse van bekende initiatieven; 

 • een aanzet voor een ruimtelijke strategie;

 • inzicht in realisatiekansen en instrumenten (handelingsperspectief, voorkeursvolgorde, 
     indicatie businesscases zonneparken en verdienpotentieel, juridisch-procedurele aspecten 
     zonneparken).

Deze verkenning vormt inbreng voor een gezamenlijk regionale aanpak in het Nationaal Landschap 

Zuid-Limburg en vormt tevens inbreng voor de Limburgbrede strategie voor deze energietransitie. 
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Versterking
ondernemerschap10
Ondernemers en bewoners aan zet!



Wat willen we bereiken?
In het Nationaal Landschap Zuid-Limburg liggen er voor ondernemers grote kansen om via samenwerking met 
de diverse stakeholders – zoals gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties en bewoners – de komende jaren 
projecten te realiseren die zich richten op de vier V’s (zie pagina 4 en 5). In verschillende provinciale thematische 
programma’s (zoals landbouw, toerisme en recreatie) wordt al ingezet op het versterken van ondernemerschap. 
Dit met als doel dat ondernemers in Limburg, veelal MKB’ers, competitief blijven, groeien, innoveren en een 
verbinding leggen met hun omgeving. Goed ondernemerschap is daarvoor een belangrijke voorwaarde. 

Ondernemers zijn hierbij vooral zelf aan zet. Door het versterken van het ondernemerschap kunnen 
ondernemers bijdragen aan onder andere de volgende doelen voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg: 

 • versterking van de businessmodellen van de ondernemers onderling met name in de toeristische  
     branche die past in hun omgeving; 

 • meer bezoekers en langere verblijfsduur;

 • meer werkgelegenheid;

 • duurzame investering in cultureel erfgoed, natuur, water en landschap; 

 • ondernemers nemen zelf verantwoordelijkheid t.a.v. de vermarkting en beleving van hun omgeving;

 • een beter woon- en vestigingsklimaat;

 • versterking van de leefbaarheid;

 • betere bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bewoners en bezoekers.

Wat gaan we doen?
Als kansrijk voorbeeld voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de daarbinnen gelegen stad-landzones 
worden ondernemers en bewoners betrokken bij de realisatie van het Programma Buitengoed Geul & Maas 
(BGM). Het BGM is wat betreft de focus op de ondernemer één van de pioniers in het Nationaal Landschap. 
Daar wordt gezocht naar het juiste proces om de ondernemers aan zet te krijgen, geheel passend in het doel 
van co-creatie en participatie. Ondernemers worden uitgedaagd om samen met de buitengoedorganisatie de 
beoogde ambitie, doelen en ontwikkelingen in het gebied verder vorm te geven. Hierdoor zullen projecten 
zich niet meer alleen in het publieke domein maar ook in het private domein begeven. 
En vooral ook op de grens van beide domeinen. Hierbij wordt vanuit de overheid ingezet op vier doelen: 
 1. Co-creatie en participatie.
 2. Herbestemming cultureel erfgoed.
 3. Toegankelijkheid en ontsluiting.
 4. Groen en landschap.
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Door samenwerking tussen de ondernemers onderling en met de overheid worden de businessmodellen 
van deze ondernemers versterkt. Hieraan gekoppeld wordt van de ondernemers gevraagd te investeren in de 
branding, de marketing en het versterken van de beleving van het gebied. Daarmee worden zij ambassadeurs 
van het gebied. Gestimuleerd wordt om de participatie van bewoners te verhogen. 

Het Programma Nationaal Landschap ziet deze nieuwe vorm van samenwerken als een kans om van te leren, 
zodat ondernemers en bewoners in andere gebieden in het Nationaal Landschap geïnspireerd raken om een 
eigen aanpak op te stellen en te leren van deze samenwerking in het Buitengoed. Wat vraagt dat van de rol 
van ondernemers (en bewoners), wat vraagt dat van de rol van overheden en wat vraagt dat van de 
samenwerking tussen beiden? Deze aanpak past daarmee in de lijn van Expeditie Ruimte want leren doen wij 
niet alleen met elkaar, maar vooral ook van elkaar. Ook wordt daarmee invulling gegeven aan ‘uitnodigings-
planologie’. Want de (lokale) overheid zal meer ondernemersgericht moeten gaan handelen.  

De ondernemers in het BGM komen met een eigen plan van aanpak en organiseren hun eigen samenwerk-
ingsvorm dat idealiter leidt  tot een onderdeel van het actieprogramma van het Buitengoed. 
Voorstel is om gedurende dit proces de “lessons learned” te benoemen en dit te delen binnen het gehele 
Nationaal Landschap. Zo kunnen ook overheden, stakeholders en ondernemers in andere gebieden van het 
Nationaal Landschap en de daarin gelegen stad-landzones profiteren van de opgedane kennis en ervaring. 
Hoe krijg je commitment, wat heb je daar voor nodig en hoe bouw je aan een netwerk zodat samenwerking 
en versterking in het Nationaal Landschap een logisch gevolg zijn? 

Wat is ieders rol?
In dit proces zijn de ondernemers in BGM zelf aan zet. Zij komen idealiter zelf tot een aanpak die past binnen 
het programma van het BGM en die uiteindelijk tot concrete voorstellen en projecten leidt. De overheden 
(gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Meerssen en de Provincie) die samenwerken via de 
organisatie van het BGM vervullen vooral een faciliterende rol. Zij hebben daarnaast gedurende het hele 
proces een rol in het delen en bediscussiëren van de opbrengsten met de overige overheden, stakeholders 
en ondernemers in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
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Het landschap 
laten spreken 11

GrensparkLimburg  

Actieve communicatie en bewustwording van 
het verhaal van het Nationaal Landschap



Wat willen we bereiken?
We willen een breed publiek de unieke kwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg laten ervaren. 
Hierdoor worden ze bewust van de kernkwaliteiten van het gebied. Dit vergroot de waardering van bewoners 
en bezoekers voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Daarmee wordt ook het draagvlak voor het gebied 
groter. Met het vergroten van het draagvlak ontstaat ook de bereidheid om zelf actief bij te dragen aan het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Inwoners, bezoekers maar ook bedrijven en organisaties worden daarmee 
ambassadeur van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 

Ook bij alle deelnemende partijen (zoals overheden en stakeholders) van de hefboomprojecten willen we 
de bewustwording voor het Nationaal Landschap versterken en laten zien dat we samenwerken vanuit één 
gezamenlijk belang.

Wat gaan we doen?
We willen bereiken dat bewoners, bezoekers, ondernemers en investeerders zich verwonderen over de 
schoonheid van het landschap en zich bewust worden van het belang van een mooi landschap. 
We willen ze stimuleren om zelf een bijdrage te leveren aan het landschap. Hiervoor willen we het merk 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg stevig op de kaart zetten. Dit in samenwerking met de drie Nationale 
Parken als onderdeel van het Landgoed Limburg. 

We organiseren gerichte communicatie aan de diverse ‘streekholders’ over de kwaliteiten van het landschap 
in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Een vervolg op de Beleefweek Zuid-Limburg  kan hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren. De toekomstige Beleefweek zal naar verwachting in het kader van 
Landgoed Limburg voor heel Limburg georganiseerd worden, waardoor een nog breder publiek de kans 
krijgt kennis te maken met het bijzondere landschap van Zuid-Limburg. 

Wij zullen in Zuid-Limburg breed bekendheid geven aan  het programma Nationaal Landschap en specifiek 
aandacht vragen voor het belang van het landschapsfonds. Voor de verschillende hefboomprojecten werken 
we aan een gezamenlijke communicatiestrategie gericht op het uitdragen van het gezamenlijke verhaal en 
het gedeelde belang van het Nationaal Landschap.
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  5-sterren-landschap
Ontwikkelen met kwaliteit vraagt om actieve 
uitnodigingsplanologie en kwaliteitsinstrumenten

12



Wat willen we bereiken?
In de Bestuursovereenkomst (januari 2016) is aangegeven dat we op een nieuwe manier gaan samenwerken 
in de regio. Regionaal afstemmen is de norm. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt gewerkt vanuit 
samenwerking op basis van integraal ontwerpen en dialoog voeren aan de voorkant van een ontwikkeling. 
Voor complexe situaties wordt een expert- of casusteam ingezet bij de begeleiding en advisering over 
dergelijke initiatieven. Door te werken met casusteams willen we zowel op inhoud als proces tot 
ontwikkelingen komen met meer ruimtelijke kwaliteit en draagvlak.

Wat houdt het samenwerken met casusteams in?
De nieuwe samenwerking vindt plaats op basis van gezamenlijk en integraal ontwerpen (gezamenlijk kennis 
vergaren, optimaliseren locatiekeuze, maatvoering en landschappelijke inpassing) en dialoog voeren 
(verbindend onderhandelen, gezamenlijk wegen van belangen en waarden) in een vroeg stadium van een 
ruimtelijke ontwikkeling. De planologische afweging, kwaliteits-  en sectorale advisering (onder andere de rol 
van de dorpsbouwmeester, welstand en kwaliteitscommissie) worden samengebracht in één traject en vinden 
vroeg in het proces plaats. Dit in tegenstelling tot het volgtijdelijk beoordelen vanuit verschillende loketten. 
Doel is het creëren van begrip en respect voor elkaars belangen, een constructieve houding en 
medeverantwoordelijkheid met als resultaat een ontwikkeling met meer ruimtelijke kwaliteit en draagvlak. 
De opgave is tevens te komen tot een efficiëntere procesgang. Door te investeren in de realisatie van een 
goed – en door alle belanghebbenden en adviserende partijen gedragen – plan aan het begin van een proces, 
behaal je tijdwinst aan het einde van het proces. De opgave is om samen tot een (nog) beter plan te komen. 
Dit is natuurlijk ook van belang voor een initiatiefnemer. 

?

?

? ?

??
?

Casusteams

Nu                                 Straks
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Werken met kwaliteitsinstrumenten; Handvat kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg
Recent is door de regio het Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg opgesteld. 
Het unieke karakter van het Nationaal Landschap met plateaus, hellingen en dalen is samen te vatten in 
vier landschappelijke kernkwaliteiten: reliëf, groen karakter, cultuurhistorisch erfgoed en het contrast tussen 
open en besloten. Het doel van het Handvat is om informatie over deze kernkwaliteiten eenduidig te 
ontsluiten en praktisch toepasbaar te maken. Dit ter ondersteuning van het integraal ontwerpen van een 
ruimtelijke ontwikkeling. In het landelijk gebied van het Nationaal Landschap, het ‘beschermingsgebied’, 
willen we samen met andere actoren samenwerken om de vier kernkwaliteiten te behouden, te beheren 
en te ontwikkelen. Hiervoor willen we bij ruimtelijke ontwikkelingen het Handvat gebruiken 
(onder andere via de formele lijn van de Omgevingsverordening Limburg 2014). 
Ook de casusteams zullen regelmatig gebruik maken van het Handvat.



Wat gaan we doen?
Het werken met casusteams is een groeimodel. De gemeenten die meedoen zijn de ambassadeurs voor 
de nieuwe samenwerking in Zuid-Limburg. Als onderdeel van een groter programma voor heel Limburg 
biedt de Expeditie Ruimte in 2018 via een zogenaamde Strippenkaart professionele ondersteuning aan 
de casusteams. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de grote hoeveelheid theorie en kennis die de 
Expeditie Ruimte de afgelopen twee jaar heeft opgebouwd. 

Het geleerde wordt teruggekoppeld naar Expeditie Ruimte. Deze resultaten vormen de basis voor 
bestuurlijk keuzes over deze vorm van samenwerken in de toekomst. Binnen de casusteams wordt veelal 
gebruik gemaakt van het Handvat kernkwaliteiten. Voor specifieke vragen over de toepassing van het 
Handvat Kernkwaliteiten zal de Provincie ondersteuning geven.

Wat is ieders rol?
De gemeente is in de meeste gevallen opdrachtgever en verantwoordelijk voor het organiseren en 
functioneren van het casusteam. De Provincie coördineert vanuit Expeditie Ruimte de ondersteuning 
die plaatsvindt voor het werken met casusteams. 

Voor de slagingskans is het essentieel dat voldoende gemeenten participeren. Wethouders ondersteunen 
deze aanpak binnen de eigen ambtelijke organisatie. Zij zorgen dat casussen ingebracht worden en ze 
zorgen voor de juridische randvoorwaarden. Leden van het BO Nationaal Landschap brengen ambassadeurs 
in (zoals wethouders, ondernemers, gemeenteambtenaren) voor deze nieuwe samenwerkingsvorm.
Provincie en gemeenten werken met het Handvat kernkwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen waar 
mogelijk kernkwaliteiten aan de orde zijn.
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Landschapsobservatorium:
Meten is weten
Landschap, biodiversiteit 
en cultuurhistorie 
kwantificeren en data 
inzetten als ijkpunt 
en instrument
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Wat willen we bereiken?
Veel hefboomprojecten zullen positief bijdragen aan de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap. 
Idealiter zullen deze projecten de kernkwaliteiten versterken. Dat geldt ook voor veel andere projecten uit de 
thematische programma’s. We hebben echter de behoefte om ten aanzien van de kwaliteit van het landschap 
een vinger aan de pols te houden; wat leveren alle programma’s en projecten concreet op in het landschap? 
Dat is nu voor bepaalde landschappelijke thema’s niet bekend. Een ‘Landschapsobservatorium’ kan hierbij een 
belangrijke aanvullende functie hebben. Dat geldt niet alleen voor Zuid-Limburg maar voor de hele 
provincie. Een Landschapsobservatorium zal alleen een toegevoegde waarde hebben indien de relevantie 
voor het beleid van de Provincie en de regio heel duidelijk gemaakt kan worden. Handelingsperspectief is 
hierbij van belang. Het achteraf constateren van een toename van ongewenste elementen alleen voegt weinig 
toe. We willen graag een systeem dat aan de voorkant zaken signaleert. Bijvoorbeeld door zicht te krijgen 
op ruimte in bestemmingsplannen van gemeenten voor bepaalde ontwikkelingen en de potentiële effecten 
daarvan op het landschap. En een systeem dat kan laten zien wat de inspanningen vanuit het beleid en de 
hefboomprojecten concreet aan winst voor het landschap opleveren.

In het kader van Expeditie Ruimte wordt er in Limburg onder verschillende thema’s al breed gekeken naar 
feiten en cijfers die ook direct invloed hebben op de kwaliteit van het landschap. Dit zijn vooral gegevens 
die betrekking hebben op ‘dynamisch voorraadbeheer’ binnen de verschillende thema’s. Denk aan verblijfs-
accommodaties, landbouw, bedrijfsterreinen en monumenten. Daarnaast wordt de natuur al jarenlang 
nationaal en in Limburg gemonitord vanwege de Europese verplichtingen in het kader van Natura2000. 
Rond landschappelijke kernkwaliteiten ontbreekt het in Limburg en nationaal echter aan een deugdelijke en 
duurzame monitoring. Er zijn wel verschillende pogingen geweest op nationaal en provinciaal niveau maar 
deze waren meestal fragmentarisch en met een tijdelijke karakter. Idealiter werken we, gevoed vanuit een 
nationaal monitoringssysteem, voor de hele provincie Limburg aan een Landschapsobservatorium als 
vindplaats waar gegevens over het Limburgse landschap, de landschappelijke kernkwaliteiten en de 
ontwikkelingen ervan worden weergegeven. Deze informatie wordt via het Landschapsobservatorium 
beschikbaar gesteld aan bewoners, deskundigen, beleidsmakers en bestuurders. Daarmee wordt het 
bewustzijn van omgevingskwaliteit en landschap van bewoners en overheden bevorderd en helpt het 
(beleids)vragen hierover te verwoorden. Samen met de lopende monitoringen rond ‘dynamisch voorraad-
beheer’ en natuur kan er zo een actueel een breed overzicht over de kwaliteit van – en ontwikkelingen in – 
het Limburgse landschap ontstaan. Het Landschapsobservatorium kan deze drie gegevensstromen 
(kernkwaliteiten landschap, dynamisch voorraadbeheer en natuur) verbinden. 
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Zowel vanwege de organisatie als vanwege de kosten lijkt het niet zinvol als de Provincie Limburg alleen een 
Landschapsobservatorium op gaat zetten. Momenteel worstelt een groot aantal (landelijke) organisaties met 
gegevens/data over landschap. Een nationale samenwerking smeden lijkt een kansrijke richting. Een opzet 
waarbij diverse partijen samenwerken en waarbij – zonder veel extra budget maar vanuit de toch al lopende 
activiteiten – data ten behoeve van monitoringgegevens beschikbaar komen, verdient de voorkeur. Vervolgens 
zal er nationaal een platform moeten zijn die alle gegevens samenbrengt en de analyses uitvoert. Aangesloten 
organisaties, waaronder de Provincie, kunnen deze gegevens gebruiken voor eigen analyse en duiding. 
Deze resultaten komen weer beschikbaar voor het platform. Zo behoudt het platform een neutrale status. 

Wat gaan we doen?
Wageningen Environmental Research (Alterra) onderzoekt in 2018 in opdracht van het College van Rijks-
adviseurs (CRa) de mogelijkheid om te komen tot een nationaal breed gedragen en duurzaam operationeel 
systeem voor de monitoring van veranderingen in het Nederlandse landschap en het effect daarvan op de 
landschapskwaliteit. Naast het CRa wordt er samengewerkt met het Planbureau voor de Leefomgeving, 
Landschappen.NL en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In het  advies zal in elk geval aandacht zijn voor 
de volgende vragen:

 • Hoe kan de organisatie van een op te zetten monitor landschap er uitzien?

 • Met welke frequentie zou er gemeten moeten worden en hoe vaak wordt er gerapporteerd 
     over de bevindingen?

 • Wat zijn de voorziene jaarlijkse kosten van een monitor landschap (per variant)?

 • Welke technieken en datasets zijn het best geschikt om te monitoren?

 • Welke aspecten/variabelen van het landschap wil je en kun je meten?

 • Hoe maak je de resultaten beschikbaar voor iedereen?

 • Kan ‘citizen science’ bijdrage aan een monitor landschap (bijvoorbeeld in de vorm van een app)?

 • Welke boodschap wil je kunnen afgeven vanuit een monitor landschap? 

Voor Limburg wachten we dit onderzoek en het advies af en beoordelen of en hoe we, in het licht van 
de wensen van een eigen Landschapsobservatorium, kunnen participeren in een nationale aanpak. 
Hierbij wordt ook een koppeling gelegd met de discussie over de toekomstige inrichting van de provinciale 
kennisinfrastructuur. 



Wat is ieders rol?
Op basis van het advies van het CRa kan, indien we gaan participeren, ieders rol nader uitgewerkt worden. 
Idealiter leveren vele partijen en mogelijk ook burgers vanuit hun eigen monitoring zelf data (open bron) 
en haken onderwijs en onderzoek in de uitwerking verder aan. 
De Provincie kan via het Landschapsobservatorium de drie gegevensstromen verbinden en coördineren.  
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Naar een Landschappelijk Raamwerk Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg in 2025!

Het Zuid-Limburgse landschap bestaat in hoofdzaak uit drie landschappelijke eenheden: de dalen met de 
beken, de hellingen met de droogdalen en de plateaus. Zij vormen samen in gebruik en verschijningsvorm 
een cultuurlandschap dat voor Nederland uniek is. Maar dit landschap is ook heel kwetsbaar. 
Door vanuit de hefboomprojecten gezamenlijk te werken aan een Landschappelijk Raamwerk maken we 
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg voor bewoners en bezoekers mooier en minder kwetsbaar, 
klimaatrobuuster en ecologisch duurzamer. Het Landschappelijk Raamwerk wordt gevormd door de 
dalbodems, de hellingen en droogdalen en 8 stad-landzones. Veel hefboomprojecten dragen direct bij 
aan de realisatie van het Landschappelijk Raamwerk, ze versterken elkaar! Daarom profiteert iedereen van 
het Landschappelijk Raamwerk. 

Door de bekenstructuur van het Raamwerk te versterken, krijgen veel dorpen groene vingers en daarmee 
een betere (recreatieve) verbinding met het landelijk gebied. Het Landschappelijk Raamwerk is ook de 
belevingsroute van onze cultuurhistorie. Hier liggen de meeste monumenten. Denk aan de kastelen en 
watermolens en historische kernen. Het Landschappelijk Raamwerk versterkt het verhaal van het landschap, 
wie we zijn en waar we vandaan komen.

Wij willen ons Landschappelijke Raamwerk in 2025 gerealiseerd hebben. Hiermee zetten we het Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg stevig op de kaart en zijn we in samenwerking met de drie Limburgse Nationale 
Parken onderdeel van het Landgoed Limburg vanuit het GrensparkLimburg. In het Landgoed Limburg is het 
uitstekend wonen, werken en recreëren, dankzij de brede vermaatschappelijking van natuur en landschap.

Daarvoor moeten we nu aan het werk!  



Het landschappelijk-raamwerk
bestaat uit:
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Stad-landzones 

Hellingen en droogdalen 

Beken en dalen

Bestaande natuurgebieden 
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