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• Uniek landschap

• Mede dankzij de gevarieerde landbouw

• In combinatie met natuurgebieden en cultuurhistorie

• 70% van de toeristen komt daarom naar Zuid-Limburg

• Het landschap is dus de kurk waar onze economie op drijft

Wat is het Nationaal Landschap Zuid-Limburg:



• Om te voorkomen dat het karakter verdwijnt

• Nu overheidsbudgetten onder druk staan

• En de landbouw grootschaliger wordt

• Zonder goed onderhoud blijft de toerist weg

• We moeten zoeken naar nieuwe verdienmodellen

• Dat doen we met één gebiedsgerichte aanpak 

• Waarbij we sectoren met elkaar verbinden

• Zoals we hebben afgesproken in het POL

Waarom een speciaal programma:



• Voorzitter van Nationaal Landschap Zuid-Limburg

• De buitenboordmotor die projecten versnelt

• Ik ga fondsen werven

• En het merk Nationaal Landschap Zuid-Limburg                                               
op de kaart zetten

• Ik ga werken aan bewustwording

• En ik ga sectoren met elkaar verbinden

Dit is mijn rol:



Dit is ons doel:

We willen het unieke landschap, de biodiversiteit en de cultuurhistorie van 
Zuid-Limburg versterken en verbinden met perspectiefvolle duurzame 
economische dynamiek. (waaronder sterk ondernemerschap)

En dat gaan we zo bereiken:

We gaan alle bestaande en nieuwe sectorale en (boven)lokale inspanningen 
richten en versterken op basis van een gebiedsgerichte aanpak met het doel 
excellentie te realiseren. (waaronder excellente landschapskwaliteit)

Onze missie en visie



Vier thema’s:

• De gebiedsontwikkeling

• De verbetering van de biodiversiteit en 
het landschap

• Het versterken van de vrijetijdseconomie

• De veranderingen in de landbouwsector

Hoe pakken we dat aan:



Vier pijlers:

• Fondsvorming

• Communicatie

• Kwaliteitsinstrumenten 

• Versterken van het 
ondernemerschap

Wat gaan we doen:



• Veel landbouwbedrijven hebben het moeilijk

• Of ze streven juist naar schaalvergroting

• Dat heeft invloed op de variatie van ons landschap

• Vergoedingen staan onder druk 

• Samenwerking met toerisme kan een oplossing zijn

• Zijn er nog andere ontwikkelingen?

Welke ontwikkelingen zien we:



• Politiek denkt na over breed Landschapsfonds 

• Breder dan alleen de aflopende subsidies 

• Met geld van Provincie, gemeenten en 
gebruikers van het gebied

• En met structurele vergoedingen 

• Na de zomer weten we of zo’n 
Landschapsfonds er gaat komen

Landschapsfonds Zuid-Limburg:



• Een transitiefonds voor de landbouw

• Het hergebruik van stallen en boerderijen

• Een sloopregeling om leegstaande boerderijen of schuren af te breken 

• Bestaande regelingen zoals het LEADER-project en POP3

• Missen we nog vraagstukken? 

Over welke andere vraagstukken denken we na:



• Wat kunt u doen om het landschap te verbeteren?

• Wat is er nodig om dat idee uit te voeren?

• Welke andere ideeën heeft u om het landschap te verbeteren?

• Welke inzichten wilt u mij meegeven? 

Doet u mee?



• Plan van aanpak

• Voor de zomer vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten

• Daarna weten we ook meer over de fondsen

• Na de zomer kom ik bij u terug met meer 
informatie

• In september vindt een publiekscampagne 
plaats

Dit is onze planning:


