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Grenzeloze
gebiedsontwikkeling
in Limburg
Een baanbrekende
werkwijze voor EHSontwikkeling en agrarische
structuurversterking
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foto Erwin Christis

Een samenwerkingsverband van een groene
organisatie en twee commerciële partijen
realiseert sinds oktober 2010 in Limburg
een gebiedsontwikkeling die veel sneller en
goedkoper lijkt uit te pakken dan de klassieke
landinrichting. Langs private weg worden
overheidsdoelen gerealiseerd op het gebied van
natuurontwikkeling, recreatie, waterbeheer
en verbetering van de landbouwstructuur. Van
cruciaal belang hierbij zijn het opbouwen van
een grondbank en het middel van de vrijwillige
kavelruil.
— Ger van den Oetelaar en Marjolein Sterk (ARK)

Kempen-broek
Drielandenpark

Foto linker pagina: een feestelijke
starthandeling met alle betrokkenen nadat de eerste kavelruil in
Kempen-Broek een feit was.

Foto linksonder: Graafwerkzaamheden in Kempen-Broek ten behoeve
van onder andere de boomkikker.
Foto rechtsonder: De boomkikker, één
van de bijzondere en zeldzame soorten die profiteert van de gebiedsontwikkeling.

> Provincies hebben elk voor hun landelijk
gebied een provinciaal meerjarenprogramma
(pMJP) gemaakt. Daarin zijn Rijksdoelen gecombineerd met provinciale, lokale, Europese of
waterschapsdoelen. In het pMJP van Limburg
zijn doelstellingen opgenomen voor de thema’s
landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie, water, toerisme, recreatie, leefbaarheid
en stad-landrelaties. De provincie Limburg stimuleert samenwerking vanuit de gedachte dat
de pMJP-doelen enkel worden behaald als alle
partners in dat landelijke gebied, gemeenten,
waterschappen, belangenorganisaties, sámen
met de provincie verantwoordelijkheid nemen.
Daarom heeft een consortium, gevormd door
ARK Natuurontwikkeling, bureau voor natuuren gebiedsontwikkeling Habitura en Rentmeesterskantoor Van Soest (consortium AHV), in
Limburg de handschoen opgepakt om aantrekkelijke natuur te realiseren. ARK levert de kennis over natuurlijk beheer, Habitura de ervaring
met de grondbank en Rentmeesterskantoor Van
Soest de expertise voor vlotte grondaankopen.
Momenteel zijn we actief in twee grensoverschrijdende gebieden. In het Drielandenpark
(Vaals, Gulpen-Wittem) en daarnaast in het
noordelijker gelegen Kempen~Broek.
Omdat beide gebieden bestaan uit een complexe lappendeken van natuurgebiedjes,
wegen, kanalen en maisakkers blijkt vrijwillige
kavelruil een uitstekend middel voor succesvolle gebiedsontwikkeling. Momenteel ontstaat
er een aaneengesloten natuurgebied met de
potentie van een (inter)nationaal park. Er zijn
al vele honderden hectaren grond van eigenaar
verwisseld.
Op 50% van die grond is nieuwe natuur gerealiseerd, van de overige 50% is de structuur
van landbouwgronden verbeterd. Dankzij slim
gebruik van onze grondbank.

foto Dennis Frissen

Grondbank
De grondbank (revolving fund) zorgt ervoor
dat de gebiedsontwikkeling in Limburg in
beweging blijft. Het begon met een voorfinanciering van de provincie voor het aankopen van
landbouwgrond binnen de EHS om natuur te
realiseren. Door deze herbestemming verliest
de grond grotendeels haar waarde welke voor
90% vergoed wordt door het Rijk. Dit geld
stroomt terug in de grondbank zodat opnieuw
grond aangekocht kan worden. Ook kunnen
bedrijven en gemeentes aan hun compensatieplicht voldoen door via de grondbank gronden
buiten de EHS aan te kopen. Naast de provinciale bijdragen zijn ook anderen, bijvoorbeeld het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en Europa bereid gevonden om aan de doelen mee te
werken. Ook worden CO2-compensatiegelden
ingezet en zijn Rood voor Groen-ontwikkelingen in gang gezet.
Op deze manier hebben we de regie over de
inrichting van het gebied en kunnen zo sturen,
onder andere op verbetering van de natuurlijke
processen. Dit alles gebeurt met de wetenschap
en het risicobesef dat op 1 januari 2016, als het
project ten einde loopt, alleen EHS-gronden
worden afgerekend door de provincie Limburg.
De landbouwgronden zijn echter als ruilgrond
noodzakelijk om de versnelde realisatie van
doelen voor elkaar te krijgen.

Vrijwillige kavelruil als middel
Wanneer landbouw- en natuurgronden zijn
verworven, worden die ingezet in een vrijwillige kavelruil. Agrarische bedrijven met een
goed toekomstperspectief willen hun (potentiële) natuurgrond niet verkopen maar vaak
wel verruilen. Door de grondbank van AHV
ontstaat er voor de sterke agrarische bedrijven
een goede mogelijkheid om bij te dragen aan

foto Bart Beekers
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lokale en/of regionale structuurversterking. De
gronden die wij opnieuw beschikbaar stellen voor agrarische doeleinden worden soms
door kavelaanvaardingswerken flink verbeterd.
Kavelaanvaardingswerken zijn cultuurtechnische werken die nodig zijn om de toegedeelde
kavels van een belanghebbende, qua grootte,
vorm, ligging van het maaiveld en ontwateringstoestand in redelijke mate vergelijkbaar te
maken met de ingebrachte kavels. Zo plagden
we enkele nieuwe natuurterreinen en brachten
we de humeuze en te voedselrijke bovenlaag
terug op naburige landbouwpercelen. Een
verbetering van deze landbouwpercelen door
een verbeterde drainage, betekent bovendien
dat de natuurlijke waterbuffering in een groot
gebied hersteld kan worden. Tijdens de laatste
kavelruil in 2011 in Kempen~Broek werd vierentachtig hectare grond uitgewisseld. De helft
was goede landbouwgrond die de mogelijkheden van lokale agrarische bedrijven versterkte.
De andere helft was minder goede landbouwgrond maar wel erg geschikt voor natuur. Ook
de Dienst Landelijk Gebied (DLG) zet haar
lokale gronden in en draagt zo actief bij aan de
realisatie van doelen. In december 2011 vindt in
Kempen~Broek een tweede kavelruil plaats van
tweehonderdtwintig hectare.

Kaders
Als start hebben wij in opdracht van de provincie zes soortbeschermingsplannen opgesteld als
kader voor onze werkzaamheden. Wij hebben
bewust gekozen voor soorten die symbool
staan voor te herstellen natuurlijke processen. Zoals de monniksgier als aaseter, de lynx
voor de terugkeer van grote roofdieren en de
hazelmuis als liefhebber van gradiënten in het
landschap. In het veld houden we rekening

met de EHS-begrenzing en het flora en faunabeleid. Maar het zijn geen dogma’s en we werken
vanuit de kansrijkdom die het gebied ons biedt
om onze doelen te bereiken. In de praktijk
betekent dit dat we soms de EHS verbreden en
soms versmallen gelang het ons verder brengt
in het proces. Het taxeren van al die verschillende soorten grond gebeurt door een onafhankelijke taxateur en rentmeester Van Soest koopt
op basis van normbedragen én deze taxaties.
Wanneer een agrariër besluit om bijvoorbeeld
zijn bedrijf te stoppen, kopen we soms het
gehele bedrijf inclusief gebouwen. Deze gebouwen worden niet met pMJP-geld betaald, maar
kopen we voor eigen risico. Vaak is de grondprijs dan lager. Het voordeel van het werken
in dit consortium is dat we snel en goedkoop
kunnen handelen. We werken als private partij
onder gunstigere regelgeving dan bijvoorbeeld
een overheidsorgaan als DLG en kunnen zonder
bezwaar aan weerszijde van de grens grond
aankopen. We werken met zeer korte lijnen
en zonder ontbindende voorwaarden die het
proces kunnen vertragen. Bovendien kunnen
wij direct een rol in het beheer aanbieden.
Door het ondernemingsgerichte handelen van
het consortium ligt de besluitvorming bij ons.
Er is wel contact met de provincie, met name
over de kaders en in het geval van tussentijdse
rapportages, maar zij mengt zich niet in de besluitvorming over afzonderlijke handelingen.

Samenwerking
Met het huidige politieke klimaat is samenwerking tussen landbouw en natuur niet vanzelfsprekend. Tijdens dit project blijkt goede
samenwerking te leiden tot meer kansen voor
alle partijen. Natuurbeheerders kunnen een
gedeelte van de EHS realiseren. En agrariërs

komen met hun grond op betere plekken te liggen, waardoor ze optimaal kunnen produceren.
Allereerst werken we samen met de provincie
Limburg om met name de provinciale plattelandsdoelen helder te krijgen. Ook werken we
samen met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), omdat ook hun belang expliciet
en onmiskenbaar gediend moet worden. Met
name de lokale LLTB-afdeling Weerterland die
voor wat betreft Kempen~Broek kennis bezit
die wij als consortium missen. De inrichting
van gebieden kan alleen via nauwe samenwerking met de Limburgse waterschappen Peel en
Maasvallei (WPM) en Roer en Overmaas (WRO).
Zo voeren we in 2011 samen met WPM in het
Wijffelterbroek een eerste klimaatbufferproject
in het veld uit door het dempen van sloten
voor een natuurlijker waterpeil. Zowel met de
gemeente Vaals als met Weert is er structureel
overleg en we worden nadrukkelijk betrokken bij het totstandkomen van gebiedsvisies
in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening (Wro). We werken ook volop samen
met onze Vlaamse partners: Regionaal Landschap Kempen- en Maasland, Natuurpunt en de
gemeente Bocholt. Deze is vrij intensief en vanuit Vlaanderen wordt het gedachtengoed van
een grensoverschrijdend moeras gesteund met
voorlichting en het zoeken naar geldschieters.
Naast overheden zijn er ook de natuur-buren:
Limburgs Landschap, stichting Limburgs Landschap België, Natuurpunt, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten. Want er zijn ook kansen
te verzilveren in het beheer. Inmiddels zijn in
Kempen~Broek met Natuurmonumenten aan
elkaar gekoppelde gebieden in één beheereenheid opgenomen. Hiervoor maakt Natuurmonumenten een beheerplan waarin natuurlijkheid
voorop staat. Met stichting Limburgs Land-

Kleine ijsvogelvlinder, een soort van vochtige
halfopen bossen, die profiteert van de nieuw
Broekbos met dotterbloemen in Kempen-Broek.
gerealiseerde natuur.
foto Bob Luijks Natuurportret
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Symposium ‘Vier keer sneller, twee maal goedkoper’
schap België gaat binnenkort hetzelfde op iets
kleinere schaal gebeuren.
Samen met Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen (IKL), Stichting Taurus
en medewerkers van het werkvoorzieningsschap worden doelen gerealiseerd die te maken
hebben met biodiversiteit, natuurlijke processen en landschap.
Samenwerken heeft ook te maken met omwonenden. De lokale gemeenschappen worden
niet alleen uitgenodigd voor ‘openingsfeestjes’
en excursies maar ook betrokken bij het proces.
Zo is er in het Weertse dorp Stramproy onder
leiding van de dorpsraad een klankbordgroep
gevormd die het proces begeleidt. Ook worden
lokale agrariërs direct betrokken bij het beheer.

Risico
Na ruim een jaar zijn zowel natuurbeheerders
als agrariërs enthousiast
over onze werkwijze. Het blijkt dat overheid
en private partijen succesvol kunnen samenwerken als de rollen goed verdeeld zijn. De
overheid moet de doelen, kaders en producten
bepalen, maar is terughoudend in de gebiedsontwikkeling zelf alwaar de partijen in het veld
aan de slag moeten.
Het ondernemingsgerichte handelen van dit
consortium zorgt voor veel vrijheid, maar uiteraard ook voor risico. Dit risico hoort bij onze
manier van werken. Wij worden nu eenmaal
afgerekend op de pMJP-doelen die we realiseren. Voor alle andere zaken worden wij niet
betaald. Door dit verhaal te vertellen hopen wij
dat meer provincies deze manier van werken
oppakken zodat we samen aantrekkelijke natuur realiseren.<
Ger van den Oetelaar en Marjolein Sterk
(marjolein.sterk@ark.eu)

Op 9 december organiseert ARK Natuurontwikkeling een veldsymposium over de hier beschreven gebiedsontwikkeling. Dit symposium zit echter al helemaal vol. Daarom wordt op
20 januari hetzelfde symposium nog een keer gehouden. Alle geïnteresseerden zijn welkom.
Kijk voor meer informatie op www.ark.eu/symposiumgebiedsontwikkeling.

Kempen-Broek
Kempen-Broek is een grensoverschrijdend landschapspark dat ligt aan de noordoostrand van het
Kempens Plateau. Het gebied bestond oorspronkelijk uit verschillende grote doorstroommoerassen, gescheiden door droge zandruggen. Het resultaat is een afwisselend landschap met duizenden hectaren bos, heide, beekvalleien, moerassen en kleinschalig cultuurland. Veel planten- en
diersoorten als grote weerschijnvlinder, bever, edelhert, wespendief, roerdomp, boomkikker en
karthuizeranjer voelen er zich thuis. De centrale as van Kempen-Broek was van nature een groot
ontoegankelijk moerasgebied dat later grotendeels drooggelegd is. Hierdoor kromp het moeras in
tot enkele beekvalleien met venige bodem. Enkele grotere stukken moeras zijn overgebleven zoals
het Stramprooierbroek en het Wijffelterbroek.
ARK Natuurontwikkeling wil – waar mogelijk – het grootschalige natte karakter in ere herstellen
en daar natuurlijke processen terug brengen zodat ook otter, zwarte ooievaar en de kraanvogel als
broedvogel terugkeren. Bij de natuurontwikkeling speelt extensieve jaarrondbegrazing een sleutelrol. In dit gebied grazen fokgroepen van het project TaurOs; een DNA-gestuurd project om het
wilde rund weer terug te brengen in Europese wildernisgebieden.
Zie ook: www.kempenbroek.be.

Drielandenpark (Vaals / Gulpen-Wittem)
Het uitgestrekte Vijlenerbos en het omringende kleinschalige landschap met graslanden vormen
een waardevolle landschappelijke eenheid. Oorspronkelijk waren de afwisseling van graften,
bosjes, bronnetjes en smalle beken een eldorado qua biodiversiteit. De overgang van bos naar open
gebied behoort in principe tot een van de meest soortenrijke biotopen van Nederland. Zeker wanneer dit aanwezig is in het meest heuvelachtige deel van Nederland. Dergelijke overgangen zijn
op veel plaatsen in ons land en helaas ook langs het Vijlenerbos onvoldoende ontwikkeld. Met de
nieuwe aankopen wil AHV de mantel- en zoomvegetatie tot ontwikkeling brengen. Bij de ontwikkeling van struweelrijke bosranden speelt extensieve jaarrondbegrazing een sleutelrol. Soorten
die hiervan onmiddellijk profiteren zijn hazelmuis, grauwe klauwier, wilde kat en vele insecten en
vleermuizen.
De graslanden die aan het Vijlenerbos grenzen zijn zeer waardevol vanwege het bronwater dat
hier op verschillende plekken uit de helling treedt. Natte kwelplekken, kleine waterstroompjes en
daartussen de welvingen van het grasland staan garant voor een gevarieerd vegetatiebeeld. Slanke
sleutelbloem, dotterbloem, paarbladig goudveil, trilgraszegge en pinksterbloem zijn enkele van de
pareltjes die in het vroege voorjaar bloeien.

Een matig rijk moerassig ruigland in Kempen-Broek.

Kempen-Broek
foto Bob Luijks Natuurportret

foto ARK Natuurontwikkeling
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