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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Natuurlijk Geuldal over het jaar
2020. Onze activiteiten voor behoud en verbetering van natuur,
landschap en leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn
verder uitgebreid, en ook het aantal meewerkende personen is gegroeid.
De Stichting zal voor het komende jaar haar activiteiten op dezelfde wijze
voortzetten en zelfs opvoeren. Er liggen bijvoorbeeld enkele dossiers
waarop we invloed proberen uit te oefenen zoals de NOVI en de POVI (dit
zijn belangrijke omgevingsvisies), vergunningen voor schadelijke
bouwactiviteiten en verkeersoverlast, de kwaliteit van water, bodem en
lucht, de bevordering van natuur- en landschapswaarden. Stichting
Natuurlijk Geuldal is geen terrein beherende organisatie. We zijn ook
geen organisatie die zich expliciet met natuureducatie bezighoudt.
Wat zijn onze belangrijkste taken? Wij bekommeren ons vooral om
besluiten van overheden en anderen die schade berokkenen aan de
kwaliteit van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, maar dat niet alleen.
De Stichting brengt ook nota’s met een visie en uitvoeringsmogelijkheden
uit voor zowel overheden als organisaties en bewoners waarmee we
samenwerken. Deze samenwerking is zeer divers, maar wel altijd gericht
op behoud en verbetering van natuur, landschap en leefomgeving in het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Bestuursleden en medewerkers zijn
actief op het gebied van voorlichting, het geven van informatie en
educatie ook t.a.v. bescherming van fauna en flora, het opruimen van
zwerfafval.
Om een beeld te geven van de belangrijkste activiteiten van SNG in 2020
vind je hieronder een fotoverslag. Dit betreft natuurlijk niet alle
activiteiten. Want dat zijn er inmiddels zo veel dat we ze niet allemaal
meer kunnen gaan benoemen. Meer informatie over onze activiteiten
vind je op Facebook: Natuurlijk Geuldal en op www.natuurlijkgeuldal.nl,
waar je ook de nota’s, standpunten, bezwaarschriften, de beschrijving van
allerlei activiteiten door ons ondernomen activiteiten en geboekte
resultaten kunt vinden.
Drs. Peter Visser, voorzitter
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Gemeenten in het Nationaal Landschap Zuid Limburg.

Blauw: Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Rood: stiltegebieden

Het werkgebied van de Stichting Natuurlijk Geuldal omvat de
volgende gemeenten in het Nationaal Landpark Zuid-Limburg:
Beekdaelen, Beek, Meerssen, Voerendaal, Valkenburg aan de Geul,
Simpelveld, Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten.
Naar alle gemeenten is een brief verstuurd in het werkgebied t.a.v.:
- terughoudendheid ten aanzien van pop-up restaurants e.a.
- verkeersluw Heuvelland, o.a. met het verzoek bewoners en
organisaties hierbij te betrekken.
Niet in alle gemeenten kan de Stichting actief zijn wegens
personeelsgebrek. De Stichting werkt veel samen met plaatselijke
bewoners en is actief om bewoners te stimuleren zelf in actie te
komen. Dit vaak met succes.
De Stichting richt zich in eerste instantie op de gemeenten:
Gulpen-Wittem, bladzijde 6
Eijsden-Margraten, bladzijde 7
Valkenburg aan de Geul, bladzijde 8
Vaals, bladzijde 9
Voerendaal, bladzijde 9

Bron: Provincie Limburg \\\\= Nationaal Landschap Zuid Limburg
=== Stiltegebied
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Terziet

Gemeente Gulpen-Wittem
Creatieve landbouw PRO Gulpen-Wittem
Megaloodsen Trintelen, voorkomen landschapsschade
Maaibeheer Gronzelerdel, bevordering diversiteit
Biomassacentrale Wijlre, geen duurzame oplossing
Verzoek i.v.m. college programma, meer aandacht landschap
Terziet, gesprek met gemeente en bewoners, bescherming gebied
Herinrichting Wittem-Wijlre, Wittemer Allee, meewerken aan beste
oplossing
Onderzoek ruimtelijke plannen, geen vervolg nodig

Fietsroute Wittem-Wijlre
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Bomenkap Cadier en keer

Eijsden-Margraten
Bomenkap Cadier en Keer, voorkomen kap
De Kleine Peul, voorkomen activiteiten in stiltegebied bij Raad van
State
Buitengewoon Buitengebied, werktafels omgevingsvisie
Verdozing van het landschap, meerdere megaloodsen
Zonnepark Eijsden, oplossen parkeerprobleem onder zonnecellen
Belijning fietspad Cadier en Keer naar Margraten, veiligheid fietsers
Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch, betrokken.
Onderzoek ruimtelijke plannen, geen vervolg nodig

Activiteiten Vroelen
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Résidence Valkenburg

Gemeente Valkenburg aan de Geul
Résidence Valkenburg, voorkomen uitbreiding bij Raad van State
Camping Vinkenhof, voorkomen uitbreiding in natuur
Nota Kwaliteitsmenu in Gemeenteraad, visie afgegeven
Overleg met ambtenaren over groene ontwikkelingen
Duurzaam Valkenburg aan de Geul, betrokken bij denktank
Onderzoek ruimtelijke plannen, geen vervolg nodig

Camping Vinkenhof
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Gemeente Vaals

Gemeente Voerendaal

2 Veldschuren in goudgroen weiland
Wijndomein Martinus, voorkomen uitbreiding in stiltegebied

Pop-up restaurant

Gesprek over behoud landschapselementen zoals graften
Bomenkap Voerendaal, vraag voor herbeplanting
Fietsroute Heerlen Wijlre, betrokken bij planning Ubachsberg Etenaken

Wijndomein Martinus
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Foto’s Janine Hanraets-Essers, luchtverkeer boven het Nationaal Landschap Zuid-Limburg
Provincie
Regionaal Energiestrategie Maastricht-Heuvelland
Helikoptervluchten, voorkomen hinder boven NLZL
Provinciale omgevingsvisie,
Zienswijze wijzigen Omgevingsvisie Limburg 2020
Gesprek i.v.m. betere bescherming Nationaal Landschap

MAA, standpunt geformuleerd en gecommuniceerd
MAA, actieve bijdrage aan Alliantie
Provinciaal Stikstof Overleg, webinars
Vernieling Dassenburcht bij Gronsveld onder aandacht gebracht
Functioneren ambtelijke werkgroepen onder de aandacht gebracht
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Waterschap
Handhavingsverzoek omtrent ongewenste ingrepen in de Gulp
Overleggen en Inloopavond voorkomen dam in de Gulp
Rechtbank Maastricht, erkenning als belanghebbende

De Gulp
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Bond Heemschut

Samenwerking met organisaties
Natuur en Milieufederatie Limburg
- Ontmoeting met de nieuwe directeur
- Actie naar de Provincie om de Milieufederatie te betrekken bij het
aanvalsplan ‘Op weg naar een nieuwe balans’.
- Meedenken met de POVI
- Bijwonen van webinars

- Bond Heemschut, overleg en samenwerking m.b.t.
landschappelijke en cultuurhistorische waarden
- Nefom, samenwerking voor behoud stiltegebieden
- Velt, meewerkend met biobollenactie, plantenruildag
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Samenwerking met bewoners
Samen met bewoners van Schin op Geul hebben we een
broedstoof aangelegd voor het bedreigde Vliegend hert in de
tuin van een particulier.
Gezamenlijke aankoop van biologische bloembollen met Velt
Zuid-Limburg (Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren)
Met verschillende organisaties en bewoners hebben we
gezocht naar een betere balans tussen natuur, wandelen en
mountainbike.
Helaas ging de plantenruildag die in april zou plaats vinden
niet door wegens corona. In samenwerking met de
Heerlijkheid Schin op Geul, Velt en Stichting Natuurlijk
Geuldal wordt deze dag georganiseerd.
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Landelijk

Nota’s

Omgevingswet
Zuidelijke rekenkamer
Bijwonen Symposium kennisplatform Humane Gezondheid en
Veehouderij via webinar
Zienswijze luchtvaartnota
Zienswijze Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Kwaliteitscommissie Limburg
Maaibeheerplan

Nota Nationale omgevingsvisie
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Media berichtgeving
Résidence Valkenburg
Interview in Trouw
Limburger i.v.m. Toerisme

Interview: bron Dagblad Trouw 21 januari 2020.

De loods van Stan Beurskens, wijnboer in het Zuid-Limburgse Fromberg, moet
binnenkort weg omdat zijn tijdelijke vergunning afloopt. Beeld Laurens Eggen
Lelijke boerenloodsen verpesten het Limburgse Heuvelland, vinden inwoners. De
provincie ijvert voor behoud van het Zuid-Limburgse landschap, maar wil
ondernemers ook helpen. De oplossing: onder architectuur gebouwde
designloodsen.

Bart Ebisch 21 januari 2020
Agrariër Jan Voncken en zoon Willem uit Eys, gemeente Gulpen-Wittem, willen
hun akkerbouwbedrijf uitbreiden met veertig hectare. Hun wens: een paar
honderd meter verderop een nieuwe boerderij met daarbij drie loodsen bouwen.
Daar kunnen ze dan tachtig tot negentig hectare aardappelen en dertig hectare
uien telen en opslaan. De huidige boerderij verdwijnt.
Maar het lieflijk glooiende Limburgse landschap verdraagt geen rechttoe
rechtaan loodsen met goedkope kunststof beplating, vinden critici. Stichting
Natuurlijk Geuldal en buurtbewoners verzetten zich tegen de bouwplannen
omdat ze het heuvellandschap willen beschermen.
De bewoners en de stichting vinden de provincie Limburg aan hun zijde. Die vindt
ook dat het nieuwe bedrijf niet past in de omgeving. Tegelijkertijd wil de
provincie vader en zoon Voncken helpen een toekomstbestendig boerenbedrijf
met ruime opslag te realiseren. De Vonckens zijn niet de enige boeren die nieuwe
opslagruimte willen bouwen in een kwetsbare omgeving. Een slimme oplossing
voor hen kan ook andere Limburgse boeren met uitbreidingswensen helpen.
Een zogeheten casusteam moet de patstelling doorbreken. Tijdens een overleg
toverden gedeputeerden Hans Teunissen (ruimte) en Hubert Mackus (landbouw,
groen), wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem en ambtenaren van
provincie en gemeente een oplossing uit de hoge hoed.
Als het bedrijf van Voncken nergens past in het landschap – 31 locaties zijn
onderzocht – wat dan?, filosofeerden ze. De grote carréboerderijen hadden
vroeger ook een behoorlijke impact op het landschap en worden nu gezien als
waardevolle monumenten. Eigentijdse gebouwen zouden de monumenten van
de toekomst kunnen worden. Zo komen de bestuurders stapje voor stapje bij de
oplossing: een kwalitatief hoogwaardig gebouw van een gerenommeerde
architect zou denkbaar zijn op de door vader en zoon Voncken gewenste locatie.
Provincie en gemeente tonen zich bereid er een pilot van te maken en de
onderzoekskosten voor ‘het agrarisch bedrijf van de toekomst’ – 40.000 euro –
voor hun rekening te nemen, spreken ze af.
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