
 
 
 
18 september 2020 
 
 
Geachte mevrouw Letschert, beste Rianne, 
 
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u in het kader van de Brede Economisch Sociale 
Taskforce uitdagingen mee te geven voor een gezonder, sterker en mooier Zuid-Limburg na de 
coronacrisis.   
Zoals u ongetwijfeld weet is het unieke Zuid-Limburgse landschap een belangrijke motor van de 
sociale en economische ontwikkeling van de regio. Niet voor niets heeft het de status Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg. In de ontwerp Omgevingsvisie Limburg wordt het belang van het Zuid-
Limburgse landschap en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg breed onderschreven. Ook is Zuid-
Limburg recent door het rijk aangewezen als (voorlopig) NOVI gebied. 
 
De aantrekkelijkheid van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt in sterke mate bepaald door 
de aanwezigheid van relatief op korte afstand van elkaar gelegen, dichtbevolkte stedelijke gebieden, 
gelegen nabij het unieke heuvellandschap met een bijzondere kwaliteit, rijke historie en eigen 
cultuur. Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg houdt niet op bij de stedelijke gebieden. Het is van 
groot belang om de stad en het aangrenzend landelijke gebied meer in samenhang zien: 
een natuur- en cultuurrijk landschap dat begint als een groene loper aan de achterdeur en doorloopt 
tot in het landelijke gebied. Bijzondere aandacht is daarbij nodig voor de overgangszones rondom 
onze Zuid-Limburgse steden; de zogenaamde stad-landzones. Deze stad-landzones, met bijzondere 
landschapskwaliteiten vaak in combinatie met cultuurhistorische elementen, worden door inwoners 
van de stad gebruikt als uitloop- en recreatiegebied. De coronacrisis heeft het belang van een 
beleefbaar en bereikbaar landschap in de directe leefomgeving opnieuw onderstreept. Bijgevoegd 
publieksonderzoek naar het belang van natuur tijdens de coronacrisis in Nederland toont dat aan. 
Daarnaast is de interactie tussen de kennisintensieve steden en een aantrekkelijk en uitnodigend 
landschap een ideale vestigingsplaats voor kenniswerkers. Het is van groot belang om deze zones 
nadrukkelijker als ruimtelijke opgave te agenderen.  
 
Kwaliteitsimpulsen in het landschap bieden kansen voor meer gezonde Limburgers. Met gerichte 
ruimtelijke ingrepen en groene impulsen kan een gezond landschap ontstaan én in stand worden 
gehouden; een gezond landschap met vitale Limburgers. De opgave is om de grote 
transitie opgaven van deze tijd, zoals klimaatverandering, verduurzaming van de voedselvoorziening, 
gezond ouder worden en de energietransitie te benutten voor een ruimtelijke kwaliteitsimpuls en 
het landschap voor bewoners en bezoekers beter beleefbaar te maken. Het Zuid-Limburgse 
landschap kan hierbij gezien worden als de herberg van alle functies. Alle functies dienen zich te 
verhouden tot de herberg. In het algemeen geldt hierbij dat het behoud, beheer, ontwikkeling en 
beleving van de (landschappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke en waterhuishoudkundige) 
kernkwaliteiten van het landschap leidend zijn.  
 
Samen met de aangrenzende gebieden van Duitsland, Vlaanderen en Wallonië vormt het Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg de Euregio Maas-Rijn met 4 miljoen inwoners en 2,2 miljoen banen, in een 
rijke en aantrekkelijke groene leefomgeving. In het belang van natuur, water, landschap en een 
aantrekkelijk leefklimaat is het belangrijk om een samenhangende open ruimte verbinding te 
realiseren van de grensoverschrijdende water- en groenstructuren, die zich uitstrekt van de Hoge 
Kempen via het Rivierpark Maasvallei en het Zuid-Limburgse Heuvelland (als onderdeel van het 
Drielandenpark) naar Ardennen en Eifel. De grensoverschrijdende structuren dienen vormgegeven 
worden in een Euregionale samenwerking.  



 
Wij zijn trots op ons Zuid-Limburgse landschap en veel ondernemers, inwoners, overheden en 
maatschappelijke organisaties beseffen dat deze bijzondere kwaliteiten niet vanzelfsprekend 
zijn. Velen willen bijdragen aan behoud, beheer en ontwikkeling van deze kwaliteiten. De landbouw 
vervult een belangrijke rol in het geheel als architect en beheerder van het landschap. De afgelopen 
jaren werken wij samen via het Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg “Landschap in 
het hart van de samenleving”. Met dit programma versterken wij het unieke landschap, de 
biodiversiteit en de cultuurhistorie van Zuid-Limburg en verbinden wij het met de maatschappelijke 
opgaven, waaronder de grote transitie opgaven.  
Door ondersteuning te geven aan dit programma werken we aan een landschapsinclusieve 
samenleving, waarbij natuur en landschap sterk verankerd is in de samenleving en dicht bij de 
woonomgeving voor jong en oud te beleven is. Zo wordt een brug geslagen tussen natuur en 
landschap én andere thema’s en (verander)opgaven. Daardoor dragen de natuur en het landschap bij 
aan de gezondheid, het welzijn en de welvaart van bewoners en neemt de samenleving 
op haar beurt meer verantwoordelijkheid voor natuur en landschap in de eigen directe 
leefomgeving.  
Het maatschappelijk veld via de “Ondernemers van Nature” heeft zich al rond dit thema verenigd. De 
“Ondernemers van Nature” is een samenwerkingsverband tussen Stichting IKL, Natuurrijk Limburg 
Zuid, Visit Zuid-Limburg, LLTB, Waterschap Limburg, IVN en het Elisabeth Strouven Fonds. Zij hebben 
vanaf 2018 de krachten gebundeld vanuit markt en samenleving om samen tot uitvoering van 
projecten in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te komen. 
 
Wij doen een oproep om post Corona in Zuid-Limburg het belang van natuur en landschap als 
brenger van ontspanning, voeding, gezondheid en duurzaam verdienen als uitgangspunt te nemen. 
Wij zijn graag bereid om voor een verdere concretisering met u van gedachten te wisselen.  
 
 
Toine Gresel, 
voorzitter Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
 
Thijs Rompelberg, 
voorzitter “Ondernemers van Nature” 
 
Namens Stichting IKL, Natuurrijk Limburg Zuid, Visit Zuid-Limburg, LLTB, Waterschap Limburg, IVN, 
Elisabeth Strouven Fonds 
 
 
Bijlage:  Rapport Samen herstellen, een publieksonderzoek naar het belang van natuur tijdens de 

coronacrisis in Nederland 


