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Manifest natuurrijk heuvelland 2018-2022 

Wij maken ons zorgen over de kwaliteit van het Zuid-Limburgse heuvelland. In de afgelopen 

vier jaar zijn er een aantal ruimtelijke ontwikkelingen geweest die het landschap en de natuur 

in het heuvelland geen goed hebben gedaan, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van steeds 

meer grote stallen. Begin 2018 zijn er al weer plannen die leiden tot een verdere teloorgang 

van het unieke Zuid-Limburgse heuvelland, bijvoorbeeld 9 km wegverharding voor de 

zogenaamde trambaanfietsroute.  

Kiezers kunnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het verschil maken door te 

stemmen op politieke partijen die zich inzetten voor natuur- en landschapsbescherming.  

Natuur en Milieu Federatie Limburg, Bond Heemschut Limburg en Stichting Natuurlijk 

Geuldal roepen politieke partijen in het Heuvelland van Zuid Limburg op onderstaand 

manifest te ondertekenen én de daad bij het woord te voegen gedurende de komende 

raadsperiode. Stuur uw reactie naar Stichting Natuurlijk Geuldal, Keutenberg 5, 6305 PP 

Schin op Geul of naar natuurlijkgeuldal@gmail.com 

Tijdens de verkiezingscampagne kunnen de partijen en hun kandidaten duidelijk maken waar 

zij voor staan. Voor en na de verkiezingen zullen de initiatiefnemers van dit manifest via 

(social) media geregeld informatie over de stellingname en acties van onze politieke partijen 

publiceren. Kiezers blijven zo op de hoogte van de relevante partijplannen en het actuele 

stemgedrag. 

Met vriendelijke groet, 

 

Natuur en Milieu Federatie Limburg 

Bond Heemschut Limburg 

Stichting Natuurlijk Geuldal 

 

Namens bovenstaande organisaties, 

Peter Visser 

Keutenberg 5 

6305 PP Schin op Geul 

0434592007 

natuurlijkgeuldal@gmail.com 
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Manifest natuurrijk heuvelland 2018-2022 

Partij …………………………. in de gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 

Meerssen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg, Voerendaal, Nuth-Schinnen (Beekdalen) 

ondertekent dit manifest. 

Wanneer onze politici de komende vier jaar deel uitmaken van het gemeentebestuur 

gebruiken zij hun bestuurlijke invloed om onderstaand manifest om te zetten in 

(bestuurs)daden.  

1. Geen nieuwe verharde wegen in het buitengebied, dus: 

 Een nieuwe weg is altijd onverhard. 

 Bestaande holle en overige onverharde wegen worden nooit verhard. 

 Bestaande verharde wegen worden niet verbreed (met uitzondering van het aanleggen 

van fietsstroken die fysiek gescheiden zijn van de rijbaan). 

 

2. De geplande trambaanfietsroute leidt tot aantasting van de natuur en het landschap. De 

oude trambaanroute is immers een stille, groene verbinding tussen Maastricht en Vaals 

met een – vanwege het aantal zeldzame planten en dieren – hoge ecologische waarde. Het 

is één van de weinige serieuze oost-west-verbindingen voor de migratie van flora en 

vooral fauna.  

Om bovenstaande redenen en omdat er al goede oost-west-fietsverbindingen zijn tussen 

Maastricht en Vaals (de knooppuntenroutes), dient de geplande trambaanfietsroute te 

worden heroverwogen, inclusief: 

 onderbouwing van nut en noodzaak  

 vergelijking met de bestaande knooppuntroutes 

 meer aandacht voor de wensen van omwonenden. 

 

3. Er komt een gemeentelijk plan van aanpak om de overlast, onveiligheid en schade van 

landbouwmachines en toeristisch-recreatief verkeer in woonkernen, kwetsbare gebieden 

en op de weg te verminderen. Bij dit plan van aanpak worden de inwoners van de 

gemeente actief betrokken. 

 

4. Bij bouwaanvragen met een grote impact op natuur, landschap en/of milieu (bijvoorbeeld 

vakantie-accommodaties, woningen, stallen/loodsen en andere bedrijfsgebouwen) heeft de 

gemeente de taak, omwonenden, natuurorganisaties en de initiatiefnemer voorafgaand aan 

de besluitvorming met elkaar te laten overleggen, ook wanneer de betreffende aanvraag 

past binnen de wetgeving. Behoud en versterking van de landschappelijke en ruimtelijke 

kwaliteiten van het heuvelland zijn daarbij de uitgangspunten. 

 

5. Bij een ingreep in het landschap wordt het geld uit het Landschapsfonds gebruikt voor 

landschaps- en natuurherstel in de omgeving waar de ingreep plaatsvindt. De gemeente 

betrekt bewoners en lokale natuurorganisaties actief bij de besluitvorming over de 

besteding van het geld.  
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6. Op gronden die de gemeente in eigendom heeft, draagt zij zorg voor het behoud van de 

daarop aanwezige natuurwaarden en landschapselementen én ontwikkelt zij – waar 

mogelijk – de natuur- en landschapswaarden op deze gronden, al dan niet in 

samenwerking met burgerinitiatieven en natuurorganisaties. Bovendien handhaaft de 

gemeente actief op het oneigenlijk toe-eigenen en gebruik van deze gronden 

(inclusief bermen) in haar bezit. 

 

7. De gemeente steunt initiatieven die het floreren van duurzame (natuurinclusieve) 

landbouw en veeteelt vergroten. 

 

8. De gemeente participeert in en steunt initiatieven die de soortenrijkdom van planten en 

dieren verbeteren. 

 


