Stichting Natuurlijk Geuldal
voor behoud en verbetering van
natuur, landschap en leefomgeving in het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Jaarverslag
2021

Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting
Natuurlijk Geuldal, de stichting voor behoud
en verbetering van natuur, landschap en
leefomgeving in het Nationaal Landschap
Zuid-Limburg. We zijn de enige stichting in dit
gebied met zo’n duidelijke doelstelling. De
stichting heeft geen leden, dat heeft een
stichting nu eenmaal niet. We hebben wel
bestuursleden die zich zonder enige
vergoeding uit de stichting vrijwillig inzetten,
maar ook vrijwillige ondersteuners.

Het bestuur, maar ook ondersteuners, hebben
vorig jaar weer erg veel werk verzet. U kunt
dit in het jaarverslag lezen. Gelukkig boeken
wij ook resultaten en worden we, en onze
visie steeds meer gewaardeerd door partijen
‘in het veld’.
Dit jaarverslag 2021 bevat geen lange teksten.
Het is de bedoeling om met beeld en korte
verslagen zo veel mogelijk te laten zien wat er
is uitgevoerd. Hierdoor leest dit jaarverslag
makkelijk en krijg je een goed beeld van ons
werk. De belangrijkste activiteiten staan per
gemeente beschreven.

Bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers en
zijn daarnaast ook vaak bezig met behoud en
verbetering van landschap en natuur zonder
dat dit direct onder de titel van SNG
uitgevoerd wordt maar wel vallend onze
doelstelling. Dus niet alles waar bestuursleden
mee bezig zijn staat in dit jaarverslag.
Ondersteuners zijn ook vrijwilligers en staan
ons bij met raad en daad. Dat gold
bijvoorbeeld voor het verstrekken van
informatie die nodig was voor specifieke
activiteiten maar ook voor het praktisch
bijstaan als het een activiteit betrof waarvoor
meer menskracht nodig was.

Het bestuur van SNG is erg blij met de vele positieve
reacties over ons werk voor behoud en verbetering van
natuur, landschap en leefomgeving. Dit sterkt ons in onze
motivatie om door te gaan. Ook met de financiële steun
zijn we heel erg blij omdat bepaalde werkzaamheden veel
geld kosten (bestuursleden werken zonder vergoeding).
Dank aan .W.R, M.M, A.C, H.G, S.C, M.P en anderen voor
uw donatie.

Dit alles voor het behoud en verbetering van
natuur, landschap en leefomgeving in het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Tot slot, Stichting Natuurlijk Geuldal bestaat
nu bijna 5 jaar en we hebben veel zin om door
te gaan. Het jaar 2022 is in volle gang en ik kan
nu al zeggen dat het jaarverslag 2022 weer
vele activiteiten zal tonen.
Mocht u het denken iets voor SNG te kunnen
betekenen, neem gerust contact op.
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Valkenburg aan de Geul
- Sweco doet onderzoek naar
toekomstgerichte logiesaccommodatie voor
Valkenburg aan de Geul. Via zoomsessies
heeft SNG met stakeholders hieraan
deelgenomen.
- Reactie naar de Raad van State i.v.m.
beroepschrift Camping Vinkenhof
(ongewenste uitbreiding in natuur).
- Reactie verstuurd i.v.m. kappen van bomen
in Natura 2000-gebied en geplande
nieuwbouw flat naast kasteel Geulzicht.
- Betrokken bij ontwikkeling visie kern
Valkenburg Oost, West en buitengebied.
- Brief i.v.m. veranderingen Camping
‘Valkenburg-Maastricht’ (de Bron).

- bezwaarschrift en beroep ingediend m.b.t.
ongewenste ontwikkelingen Camping
EuroParc ‘Poort van Maastricht’ (Oriëntal).
- Overleg moestuinclub Ingendaal, Limburgs
Landschap en gemeente Valkenburg aan de
Geul voor behoud tuin.
- Brief verstuurd i.v.m. dreiging meer
grootschalige landbouw in buitengebied.
- Reactie verstuurd i.v.m. nieuwe ongewenste
grote melkveestal en ophoging in een beekdal
in Walem.
- Overleg met bewoners , MOZL en gemeente
over mountainbike route in het Polferbos.

Gulpen-Wittem
- Ontwikkeling rond de Mechelderbeek samen
met Bond Heemschut en Waterschap Limburg.
- Samen met bewoners acties gevoerd tegen
ongewenste nieuwe loodsen in Trintelen.
- Overleg met bewoners, Gemeente en
Waterschap Limburg Waterschap voor
ecologisch herstel van de stroom van de Gulp
rond Beutenaken.

- Kennissessie door Stichting Ark over
verwijdering drainage voor betere
waterhuishouding op de hellingen langs de
Geul bij Epen en natuurontwikkeling bij Partij.
- Wittemer Allee, zienswijze ingediend i.v.m.
vergunningaanvraag voor fietspad door
natuur.
- Overleg met de gemeente i.v.m. rooien haag
bij Partij.

Eijsden- Margraten
- Rondleiding Keerderberg ‘Poort van het
Heuvelland’ i.v.m. nieuwe ontwikkelingen.
- Hoorzitting over illegale kap en
herplantingsplicht.
- Hoorzitting Pop-up restaurant in St.
Geertruid.
- Aktie rond kap hagen in Termaar.

- Ondersteuning bewoners Vroelen bij
ongewenste ontwikkelingen rond camping de
Kleine Peul.
- Actie rond Wijngoed Mergelsberg.

Voerendaal
- Bewoners ondersteund i.v.m. hun protest
tegen grootschalige plannen voor
zonnevelden van de gemeente.
Alternatief plan opgesteld.

- Bewoners Fromberg geadviseerd en samen
activiteiten uitgevoerd i.v.m. dreigende
plaatsing loodsen en verkeeraantrekkende
wijnactiviteiten aldaar.

Vaals
- Samen met Bond Heemschut acties
ondernomen t.a.v. ongewenste vergroting
van het wijndomein in Rott.

- Zienswijze ingediend over plannen voor
ongewenste bouwontwikkelingen langs de
Selzerbeek in het beekdal.

Beekdaelen
- Betrokkenheid bij ontwikkelen van een
landschapsvisie in de gemeente Beekdaelen
met meerdere stakeholders.

Overige activiteiten
Waterschap Limburg

Overige activiteiten

- Zienswijze ingediend over de nota
‘Participatiebeleid’.
- Zienswijze ingediend en een hoorzitting
bijgewoond i.v.m. vakantiewoningen in het
beekdal.
- Brief verstuurd met voorstellen over de
Waterschapsstimuleringsregeling.

- Drielanden zoomsessie Euregio.
- Advies aan bewoners Simpelveld i.v.m.
horeca in open gebied.
- Fietswerkgroep, ontwikkelen van nieuwe
fietsroutes. Geen nieuwe fietsroutes maar
gebruik maken van bestaande routes.
- Invloed uitgeoefend op natuurinpassing
loods bij Ulestraten – Meerssen.
- Betrokkenheid bij afspraken over
natuurontwikkeling op de Putberg bij Heerlen.
- Samenwerking met Velt Zuid-Limburg, biozaden en bio-bloembollen verdeling.
- Informatieve wandelingen in het Nationaal
Landschap Zuid Limburg, zie facebook en
website met o.a. Natuur en Milieufederatie en
Natuurrijk Limburg.
- Huishoudelijk reglement opgesteld.

Provincie Limburg
- Hoorzitting over diverse ingediende
bezwaarschriften t.a.v. helikoptervluchten.
- Webinars Expeditie Ruimte gevolgd.
- Novi gebieden webinar gevolgd.
- Betrokken bij zoomsessies over
stikstofbestrijding.
- Zeer intensieve inzet binnen de Alliantie
Tegen Uitbreiding MAA voor sluiting MAA.
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