
Gemeente koopt 477 
hectare grond
Gemeente Bergen heeft 477 hectare grond gekocht van Provincie Limburg. Waarom heeft de 
gemeente deze grond gekocht? Wat gaat de gemeente er mee doen? Wat levert het op?
Deze vragen proberen we te beantwoorden in een drieluik op deze pagina. De grondaankoop is 
vooral belangrijk voor drie onderwerpen in onze gemeente:
- Het Energielandgoed Wells Meer
- De Groene Rivier in Well
- Het verbeteren van landschappelijke kwaliteit

Deze week het laatste deel: het verbeteren van landschappelijke kwaliteit.

Ons landschap; een onderdeel 
van een groter geheel
De Maasduinen en het Maasdal staan niet op zichzelf. Ze maken onderdeel uit van één groot 
landschap. Samen met Nationaal Park De Meinweg vormen Nationaal Park De Maasduinen 
en de omringende regio het noordelijke deel van het groenblauw lint van de Maasvallei. 
Tussen deze parken is het grensoverschrijdende Grenspark Maas Swalm-Nette een natuurlijke 
verbinding.  Door in de toekomst de verschillende landschappen aan elkaar te koppelen met 
natuurinclusieve agrarische landschappen, ook over de grens, zorgen we voor een robuust 
ecosysteem in een regionaal landschap.
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Wat is landschappelijke 
kwaliteit?
Beleving van 
landschappelijke kwaliteit 
wordt in hoge mate bepaald 
door ruimtelijke elementen 
die de bijzonderheid en 
de herkenbaarheid van de 
omgeving verhogen. Ze zijn 
ontstaan door natuurlijke 
factoren en menselijk 
ingrijpen. De Maasduinen 
bijvoorbeeld vormen een 
bijzonder landschap in 
Nederland. De Maas heeft 
dit landschap, waaronder 
de Maasterrassen en de 
Maasduinen, gevormd. Maar 
ook de mens heeft door 
de jaren heen zijn sporen 
achtergelaten. Voorbeelden 
zijn de Maasheggen rondom 
het agrarisch cultuurland 
in het Maasdal en de 
uitgestrekte heidevelden 

in de Maasduinen. De 
Maasheggen zorgden 
vroeger dat het vee in de 
wei bleef, de heidevelden 
zijn het resultaat van 
boeren die hier de schapen 

lieten grazen. Al deze 
verschillende landschappen 
hebben hun eigen 
landschappelijke kwaliteiten 
met daarbij horende 
speci� eke � ora en fauna.

Wat levert het op?
Gemeente Bergen streeft 
er samen met de overige 
gemeenten in Noord-
Limburg naar om ‘De 
Gezondste Regio’ te zijn. Een 
mooie omgeving is daarbij 
een belangrijke voorwaarde. 
In de natuur kunnen we 
genieten, in de natuur 
kunnen we ontspannen. Een 
gezonde natuur zorgt voor 
een gezonde leefomgeving. 
Dat zien steeds meer 
inwoners, ondernemers 
en betrokken partners 
en daarom zoeken ze de 
samenwerking op.
Zo kiezen steeds meer 
agrariërs ervoor om, 
samen met de gemeente, 
akkerranden in te zaaien 
met bloem- en kruidenrijke 
mengsels. Deze zijn niet 
alleen mooi om te zien maar 
dragen bij aan het vergroten 
van de biodiversiteit. 
Op onze eigen gronden is het 

herstellen van kleinschalige 
landschapselementen snel te 
realiseren.

Tenslotte zorgen de verkregen 
percelen binnen het Natura 
2000 gebied voor een sterkere 
positie van de gemeente bij 
het verkrijgen van steun voor 

bijvoorbeeld natuurherstel en 
maakt het de uitvoering van 
maatregelen eenvoudiger.
Dus hoewel het relatief 
slechts om een kleine 
uitbreiding van ons 
grondbezit gaat, levert het 
toch de nodige strategische 
voordelen op.

Waarom heeft de gemeente 
gronden gekocht? 
Gemeente Bergen streeft 
naar een regionaal 
landschap waarbij 
ze de aanwezige 
landschappelijke 
kwaliteiten wil behouden 
en waar mogelijk 
versterken. Daarmee wil 
de gemeente het volgende 
bereiken: 

-  Het verhogen van natuur-
waarde en biodiversiteit 
om een sterke en weerbare 
natuur te ontwikkelen die 
tegen een stootje kan.

-  Het landschap en de 
landbouw in balans 
houden met ruimte voor 
rendabele natuurinclusieve 
landbouw. 

Dit sluit aan bij de 
Omgevingsvisie die 
Gemeente Bergen eerder 
heeft vastgesteld. 

In dat kader bieden de 
gronden die de gemeente 
nu heeft verworven extra 
ruimte om deze doelen te 
realiseren.

Het verbeteren van 
landschappelijke 
kwaliteit

Wat gaan we doen?
De biodiversiteit gaat al 
jaren achteruit, evenals 
de bodemkwaliteit.  De 
huidige landbouw met 
monoculturen, intensieve 
bemesting en toepassing 
van chemische middelen 
staat onder druk. We 
hebben te maken met 
ruimtebeslag als gevolg 
van de energietransitie. 
Klimaatverandering zorgt 
voor extremer weer, in 
bossen maar ook elders 
hebben we te maken 
met meer droogte. We 
krijgen steeds meer last 
van planten en dieren die 
hier oorspronkelijk niet 
voorkomen en vervolgens 
voor overlast en schade 
zorgen. Kortom, het 
landschap en de natuur 
zijn kwetsbaar geworden. 
Gemeente Bergen kan als 
eigenaar de regie nemen. 
Ervoor zorgen dat, op 
termijn, het landschap 
en de natuur robuust 
worden en tegen een 
stootje kunnen. Dat kan 
onder andere door het 
behouden en versterken van 
landschappelijke kwaliteiten 
zoals Maasheggen en 
deze te combineren 
met de ontwikkeling 
van verdienmodellen 
voor de landbouw. Een 
voorbeeld hiervan is de 
landschapsontwikkeling 
‘De Groene Rivier’ in Well 
waarover we de vorige keer 
hebben geschreven. 

Maar ook andere partijen 
kunnen meeliften op de 
ontwikkeling van ons 
landschap. Zo heeft het 
Limburgs Landschap de 
wens om in het Heukelomse 
beekdal (Heuloërbroek) 
Maasheggen en andere 
kleine landschapselementen 
terug te brengen. 

Directeur van Stichting 
Het Limburgs Landschap 
Wilfred Alblas: “In het 

Heuloërbroek zijn in het 
verleden nogal wat heggen 
en hagen verdwenen en die 
terugbrengen is een droom 
van ons. Op basis van oude 
kaartjes zijn compositiefoto’s 
gemaakt waarop je kunt 
zien hoe mooi het kan 
worden. Samenwerking is 
nodig zodat Rijkswaterstaat 
de benodigde vergunning 
af kan geven. We hebben 
het immers wel over het 
stroomgebied van de Maas.”

Compositiefoto’s van Heuloërbroek, met en zonder heggen 
en hagen (foto’s:  Stichting Het Limburgs Landschap)

Bloeiende akkerranden dragen bij aan het vergroten van de 
biodiversiteit. 


