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Voorwoord 
Ruim dertig jaar geleden werd Stichting IKL opgericht om het landschap te laten onderhouden door 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en om hen daarbij een nieuwe plek te geven in de 
samenleving. 
Anno 2016 is dit thema actueler dan ooit. Wijzigingen in landschaps- en natuurbeleid en 
ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om nieuwe creativiteit van overheden en 
maatschappelijke partijen. Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 
Nieuwe spelers staan op en onconventionele wegen worden begaanbare paden. 
Vermaatschappelijking van landschap is het nieuwe toverwoord, waarin genoeg uitdagingen liggen om 
(beleids)doelen, middelen en partijen te verbinden. 
Na een ingrijpende transitie staat het nieuwe IKL klaar om de kansen voor de toekomst op te pakken 
en om partners te helpen om uiteenlopende ambities te realiseren. Daarbij zet IKL zich nog steeds 
met hart en ziel in voor het belang van landschap en leefomgeving in Limburg. Wij kijken en werken 
daarbij echter breder dan in het verleden. Landschap is nog steeds een doel, maar daarnaast ook een 
middel geworden om andere doelen te realiseren. Denk hierbij aan ambities en opgaven op het 
gebied van sociaal domein, economie en toerisme. 
We willen landschap en leefomgeving bewust laten (be)leven. Een levend decor waar tal van 
activiteiten plaatsvinden ontvangt meer waardering van haar inwoners. Draagvlak en waardering voor 
landschap en leefomgeving zijn basisvoorwaarden om continuïteit naar de toekomst toe te 
garanderen. Dit betekent niet dat er geen ontwikkeling van en in het landschap mag plaatsvinden. 
Menselijke activiteit heeft het landschap immers mede gevormd. 
Onderhavig beleidsplan beschrijft de visie van IKL op haar toekomst en de wijze hoe wij deze 
toekomst zelf gestalte willen geven. Dit vanuit een pro-actieve houding, waarbij wij met open vizier de 
uitdagingen van deze tijd tegemoet treden. 
Als IKL geloven wij in de toekomst van een levend landschap dat wij samen in stand kunnen houden. 
Vol overtuiging, positief en met enthousiasme treden wij de toekomst tegemoet! 
 
Herman Vrehen, 
directeur-bestuurder Stichting IKL 
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1. Strategisch meerjarenplan 2016 t/m 2019 
 
 
1.1 Inleiding 

 
De wereld om ons heen verandert en wel in een rap tempo. Bestaande zekerheden verdwijnen en 
maken plaats voor nieuwe uitdagingen. In het verleden vanzelfsprekende (subsidie)relaties krijgen op 
een andere manier vorm en inhoud en een toenemende vraag om afrekenbaarheid is een logisch 
gevolg. 
Inspelend op veranderingen in markt en maatschappij heeft IKL in 2014 en 2015 een ingrijpende 
transitie doorgemaakt. Zijn we er daarmee? Nee, ook de komende jaren zullen zich kenmerken door 
een dynamische omgeving die van het nieuwe IKL de nodige flexibiliteit en creativiteit zullen vergen. 
Wij zien deze toekomst echter met vertrouwen tegemoet. Onze nieuwe koers blijkt aan te slaan in de 
markt. Wij hebben hiervoor een nieuw concept ontwikkeld dat invulling geeft aan onze missie en visie, 
deze nieuwe werkmethode heeft als naam ‘Alle Limburgers  maken Limburg mee!’ (ALMLM). ALMLM 
is reeds door veel enthousiaste deelnemers ontvangen. Ook de voortekenen, voor de 
geprognotiseerde groei van de hoeveelheid mensen die wij bij het landschap willen betrekken, zijn 
positief. 
Ondersteunend aan het concept zetten wij in op efficiëntie en samenwerking middels het Shared 
Service Center. Onder meer nieuwe verdienmodellen met het bedrijfsleven en kansen op het gebied 
van cultuurhistorie zijn speerpunten voor 2016.  
Deze nieuwe ambities vergen daarbij een andere inrichting van onze organisatie. In de afgelopen 
anderhalf jaar hebben wij hier hard aan gewerkt. Een meer doelmatige en projectmatige aanpak is op 
haar plaats. Een nieuwe zakelijkheid waarbij wij onze wortels en idealisme echter niet uit het oog 
zullen verliezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhavig document geeft een doorkijk naar de jaren 2016 t/m 2019, met een concrete doorvertaling 
in jaarplan 2016. Op basis van dit document worden afzonderlijke aanvragen voor provinciale subsidie 
voor 2016 ingediend. 
 
Wij stellen onszelf tot doel voor 2019:  

 Samenwerking met alle Limburgse gemeenten; 

 Samenwerking met alle 400 Limburgse basisscholen; 

 Samenwerking met 40 groepen uit het voorgezet onderwijs; 

 Totaal 800 werkdagen in Limburg, daarbij 20.000 mensen per jaar rechtstreeks bij landschap 
betrekken door hun deelname aan activiteiten in het landschap; 

 We hebben alle Limburgers een landschapsbeleving aangeboden; 

 Samenwerking met een breed scala aan maatschappelijke organisaties; 

 Constructieve samenwerking met bedrijfsleven voor invulling van landschappelijke ambities. 
De term ‘Natuurinclusieve economie’ heeft vorm en inhoud gekregen door het bedrijfsleven 
structureel te betrekken bij het landschap; 

 Euregionale samenwerking;  

 De structurele subsidie-afhankelijkheid van IKL is afgebouwd.   

Enkele trends waar we niet aan voorbij kunnen gaan … 
De samenleving verandert. Twee tegengestelde bewegingen doen zich gelijktijdig voor. Enerzijds de 
individualisering. Anderzijds de hang naar ergens bij te horen, wat zich vaak uit in community vorming. 
Overheden maken een terugtrekkende beweging, waarbij rollen verschuiven. Op lokaal niveau vragen nieuwe 
dossiers in het sociaal domein om een daadkrachtige en innovatieve aanpak. Taken en 
verantwoordelijkheden worden op lokaal niveau neergelegd. Vraag is of de burger deze taken kan en wil 
oppakken. Vanuit de burgers klinkt de roep om ondersteuning hierbij. 
Landschaps- en natuurbeheer worden steeds meer een zaak van eigenaren zelf. De ingezette collectieve 
aanpak in agrarisch natuurbeheer doet in 2017 ook bij particulier natuurbeheer haar intrede. Met de 
veranderingen in natuurbeleid verschuift ook de rol van Terreinbeherende Organisaties (TBO’s). Ook voor hen 
worden maatschappelijke legitimatie en relevantie van activiteiten steeds belangrijker, mede vanuit financieel 
oogpunt. 
Het bovenstaande bevat slechts een bloemlezing van de huidige dynamiek in de samenleving. 
De diverse ontwikkelingen hebben echter iets gemeen; duidelijk is dat zaken in beweging zijn en blijven en dat 
de veranderingen steeds sneller gaan. Hoewel IKL zeker niet het antwoord heeft op alle vragen is in de 
afgelopen periode gebleken dat wij een belangrijke rol kunnen spelen in het bij elkaar brengen van belangen, 
doelen, middelen en partijen. 
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1.2 Visie IKL – wat is ons antwoord op de genoemde ontwikkelingen? 
 

IKL wil het landschap bewust laten (be)leven. Dit doen wij door landschapsdromen van mensen te 
laten uitkomen. Zodoende zorgen we voor een springlevend landschap, waarbij alle Limburgers 
Limburg mee maken! 
 
 
Onze missie luidt: IKL wil het landschap bewust laten (be)leven.  

Wij maken de leefomgeving relevant voor mensen, bewust breder kijkend dan alleen 
naar het landelijk gebied. 

 
Onze visie luidt: IKL laat landschapsdromen uitkomen. 

Door ambities van mensen te realiseren gaan zij hun leefomgeving bewuster beleven. 

 
Onze ambitie luidt: We zorgen voor een springlevend landschap als basis voor een gezonde en 

welvarende samenleving. 
Door mensen te helpen, te inspireren en te stimuleren, kansen te signaleren en 
landschap op het netvlies te brengen. Voor iedereen die leeft in en van het Limburgse 
landschap. 

 
Onze methode is: Alle Limburgers maken Limburg mee! 

 Beleving en mee-maken van het landschap gaan hand in hand. 
 
 
1.3  Alle Limburgers Maken Limburg mee! 
 
IKL roept burgers en organisaties op om met hun eigen landschapsdromen te komen, en hiervoor 
gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen; burgerparticipatie en maatschappelijke realisatie. Kortom: 
we bereiken meer, want ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!’. 
 
Het concept ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!’ is in 2015 ontwikkeld en in de praktijk beproefd. 
De grootschalige implementatie volgt nu in 2016. 
Met dit concept slaat IKL een nieuwe koers in en wil de stichting landschapsprojecten realiseren voor  
de provincie Limburg, gemeenten en andere (landschaps-) partners. We willen een zo groot mogelijke 
maatschappelijke meerwaarde realiseren, bovenop de ecologische en landschappelijke waarde. 
Dit mede vanuit de gedachte dat het landschap (alles wat je buiten ziet) per definitie integraal is en het 
door de bewoners / burger ook als dusdanig benaderd wordt. In het recente verleden werd het 
landschap beleidsmatig opgeknipt in diverse functies. De tendens is momenteel dat er gezocht wordt 
naar een integrale benadering die het landschap meer recht doet. Een integrale benadering vereist 
ook nieuwe samenwerkingsvormen. Het provinciale programma Platteland In Ontwikkeling (PIO) 
haakt hier op aan.   
 
Naar onze mening is het landschap relevant (te maken) voor iedereen. De manier waarop het relevant 
is, kan wel voor iedereen anders zijn.  
Wij zetten het landschap in als middel om betrokkenheid bij de inwoners van Limburg  te realiseren.  
Het landschap is hierbij niet alleen een doel, maar tevens een middel om betrokkenheid te realiseren 
van mensen bij hun leefomgeving. 
Het concept is er op gebouwd dat we op lokaal niveau landschapsdromen ophalen door actief met 
mensen aan de slag te gaan. Dit gebeurt middels lokale werkdagen en workshops. Vervolgens 
worden de opgehaalde ideeën uitgevoerd via onze ‘maatschappelijke aanbestedingsladder’. Dit houdt 
in dat we allereerst kijken naar wat de initiatiefnemer zelf kan en wil bijdragen. Daarna kijken we of we 
vrijwilligers kunnen betrekken. Vervolgens kijken we naar de zorgsector (o.a. zorgboerderijen). Verder 
proberen we mensen te betrekken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (‘kaartenbak’ en sw). 
Tenslotte fungeert de professionele aannemer als achtervang om te kunnen garanderen dat de klus 
geklaard wordt op de vooraf afgesproken wijze, binnen de gestelde periode en binnen het beschikbare 
budget. 
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Methode: ‘Alle Limburgers maken Limburg mee!’: totaalconcept landschap / leefomgeving – burgerkracht – maatschappelijke meerwaarde 

 

 
Wanneer deze methode vergeleken wordt met de opgaven die gemeenten hebben vanuit de 
participatiewet blijkt dat grote parallellen bestaan. Vanuit deze wet hebben gemeenten de opgave om 
mensen actief te laten participeren in de maatschappij en het arbeidsproces. Daarbij is het streven om 
mensen een stapje verder te helpen op de participatieladder. 
Door de koppeling tussen de maatschappelijke aanbestedingsladder van IKL en de participatieladder 
verbinden wij het groene en sociale domein. Doelen en middelen worden bij elkaar gebracht en 
integraal gerealiseerd. 
Overigens is het goed op te merken dat ‘groene’ domein in dit kader breed dient te worden gezien. 
Feitelijk gaat het om de leefomgeving van mensen en doelen en opgaven die partijen in dit gebied 
hebben. Dit kan gaan om groen, maar bijvoorbeeld ook om cultuurhistorie. 
 
 
1.4 Ontwikkeling van een Shared Service Center natuur en landschap: Buitenkracht 
 
De focus van de (natuur) terreinbeheerders in Limburg (Limburgs Landschap, Staatbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Ark, Natuurrijk Limburg, gemeenten, provincie en particulieren) ligt in eerste 
instantie op natuurbeheer. De verschillende terreinbeheerders onderschrijven het belang van 
vermaatschappelijking van het beheer en de natuurgebieden, maar in de praktijk komt dit nog in 
onvoldoende mate aan bod. Ze hebben hun handen vol aan het organiseren van het beheer zelf.  
Daarnaast is het de vraag of er voldoende financiering is voor hun vermaatschappelijking; de 
beschikbare middelen lijken vooral gereserveerd te zijn voor de beheerwerkzaamheden. Bijkomend 
probleem voor de burger is dat het moeilijk is om te bepalen welk terrein tot welke TBO behoort. Voor 
de buitenstaander is het allemaal hetzelfde. Het aantal burgers dat in natuurgebieden acties initieert is 
groeiend, maar nu nog redelijk beperkt, omdat onvoldoende bekend is dat de TBO juist openstaat 
voor burgerparticipatie.   
 
Wat willen we?  Alle Limburgers voelen zich betrokken bij de Limburgse natuur / landschap, 

met IKL als uitvoeringspartner;  
Hoe doen we dat? Alle projecten die door de terreinbeheerders in Limburg worden uitgevoerd 

hebben een maatschappelijke meerwaarde. 
 
IKL kan de beheermaatregelen van de diverse partijen uitvoeren en daarbij substantiële 
maatschappelijke meerwaarde realiseren. Vermaatschappelijking van de Limburgse natuur vindt op 
diverse niveaus plaats. Projecten (beheer- of inrichtingsmaatregelen) die door de beheerders worden 
aangedragen kunnen via de maatschappelijke aanbestedingsladder van IKL uitgevoerd worden. 
Dit heeft tot gevolg dat:  
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1. Vrijwilligersgroepen (bv. basisscholen, scouting) of individuen aan de slag kunnen in projecten 
van de TBO’s; 

2. Zorginstellingen aan de slag kunnen; 
3. SW bedrijven aan de slag kunnen; 
4. Mensen in de WW aan de slag kunnen, als reactivering of arbeidsmatige dagbesteding;  
5. Suggesties tot aangepast beheer van buitenaf kunnen worden aangedragen; 
6. De beschikbare gronden van de TBO’s open staan voor nieuwe initiatieven. 
 
Stichting IKL en provincie Limburg zien hierin de mogelijkheid tot een intensieve samenwerking met 
alle beheerders in Limburg. Bedoeling is om te starten met samenwerking met TBO’s en daarna ook 
andere beheerders zoals gemeenten, waterschappen en particulieren te betrekken. IKL is toegespitst 
op het organiseren van vermaatschappelijking en heeft goede contacten met de verschillende 
beheerders. Daarnaast is IKL door haar vroegere rol als uitvoerder van landschappelijke projecten 
volledig op de hoogte van de kwaliteitseisen die goed beheer stelt.  
Door een intensievere samenwerking van partners kunnen diverse taken en financieringsbronnen 
gezamenlijk worden ingezet om een zo groot mogelijk land- en maatschappelijk effect te realiseren.  
Het Shared Service Center voor mens en landschap wordt opgezet onder de naam ‘Buitenkracht’. 
 
Bij de ontwikkeling van het Shared Service Center is het belangrijk om te komen tot een verantwoorde 
maatschappelijke kosten- / baten verhouding. Gekoerst wordt op efficiëntie en effectiviteit, waardoor 
gestuurd kan worden op de maatschappelijke kosten en baten. 
De kansen en mogelijkheden worden in het eerste jaar beproefd in de praktijk. Hierna kan een plan 
van aanpak worden gemaakt voor de komende jaren. Hierbij is het idee dat het centrum zich, voor wat 
betreft de beheerstaken, op den duur zelf moet gaan bedruipen. Het is de bedoeling dat geclusterd 
uitvoeren van beheertaken bij diverse beheerders schaalvoordeel en daarmee financieel voordeel 
oplevert. In het eerste jaar is sprake van ontwikkelkosten vanuit groene budgetten. De jaren daarna 
zal met name ontwikkeling vanuit sociale doelen / domein dienen plaats te vinden. 
 
Enkele voordelen op een rij zijn: 

 maatschappelijke winst; 

 eenduidig kwalitatief beheer; 

 schaalvoordeel en efficiëntiewinst door geclusterd beheer; 

 economisch voordeel; 

 één herkenbaar loket: Buitenkracht. 
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1.5 Klachtenafhandeling 
 
Vleermuizen 
In het netwerk vleermuisklachten werken vrijwilligers en gemeenten samen om inwoners, die overlast 
ervaren van vleermuizen, snel en doeltreffend te helpen. Inmiddels zijn al honderden klachten 
afgehandeld. Stichting IKL wil dit netwerk blijven faciliteren door het netwerk in stand te houden, de 
open plekken in te vullen en daar waar nodig als back-up te fungeren. Jaarlijks wordt er een kennis- 
en contactmoment georganiseerd en streven is dat de vrijwilligers kunnen blijven rekenen op de 
onkostenvergoeding waar zij een beroep op kunnen doen.  
 
Steenmarters 
Steenmarters zorgen in toenemende mate voor overlast. Dit kan gaan van geluidsoverlast bij 
bewoning van huizen, tot het doorknagen van kabels en leidingen in auto’s. In dit laatste geval 
veroorzaakt deze beschermde soort dus ook fysieke schade. Deze situatie maakt dat het oplossen 
van overlast door steenmarters niet door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. Het afhandelen van 
klachten van steenmarters wordt dan ook al jaren door een professioneel bedrijf uitgevoerd dat op 
deze taak is toegerust. Het bedrijf beschikt over de benodigde ervaring, vergunningen en ontheffingen 
om de overlast op een verantwoorde manier op te lossen. Mensen die overlast van steenmarters 
ervaren kunnen zich bij de betreffende gemeente of bij IKL melden waarna de klacht professioneel 
wordt opgelost. Bedoeling is om deze service in de komende jaren te continueren.   
 
 
1.6 Vermaatschappelijking soortenbescherming  
 
Vanuit de positieve ervaringen die al vele jaren zijn opgedaan met het netwerk geelbuikvuurpad en 
vroedmeesterpad proberen we nieuwe vrijwilligersnetwerken op te richten voor bedreigde soorten in 
Limburg. Doelstellingen van deze netwerken zijn tweeledig. Enerzijds proberen we het draagvlak voor 
natuurbeheer in de brede zin van het woord te vergroten. Door middel van het geven van voorlichting 
over het voorkomen en de ecologie van de bewuste doelsoorten proberen we mensen bewust te 
maken dat ze in een uniek stukje van Nederland wonen. Van hieruit hopen we mensen enthousiast te 
maken, waarbij een proces in gang wordt gezet dat er vanuit de lokale burgerparticipatie groepen 
ontstaan die zich gaan inzetten voor de bescherming van deze soorten. Deze personen kunnen 
bijvoorbeeld een rol hebben in de monitoring van de soort. Zij kunnen positieve en negatieve 
ontwikkelingen in het veld signaleren en volgen. Ze vormen de ogen en oren van de terreinbeheerder 
in het veld. Van hieruit kunnen zij ook wensen kenbaar maken ten aanzien van de inrichting en het 
beheer van de leefgebieden van de betreffende soorten. Het uitwisselen van kennis tussen 
professionals en vrijwilligers is één van de doelstellingen. Deze wensen kunnen vervolgens worden 
verzameld via het Shared Service Centre (i.o.) ‘Buitenkracht’. IKL kan vervolgens samen met de 
vrijwilligers o.a. uit het netwerk aan de slag met het realiseren van de daadwerkelijke uitvoering van 
de gewenste maatregelen. Dit kan door bijvoorbeeld het organiseren van de daadwerkelijke realisatie 
van werkzaamheden, of door het laten afsluiten van beheerovereenkomsten via Natuurrijk Limburg. 
Naast het bestaande Netwerk voor de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad ligt in eerste instantie de 
nadruk op Europees beschermde soorten. Zo is er in 2015 een start gemaakt met het oprichten van 
een netwerk voor het vliegend hert. De hazelmuis en de eikelmuis zijn twee andere soorten waar 
goede kansen liggen voor het opzetten van een vrijwilligersnetwerk. Voor de hazelmuis zijn al mensen 
actief bezig met monitoring. Hierbij kan inhoudelijke ondersteuning worden gezocht bij de 
verschillende Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) van de betreffende soort 
(stichting RAVON, de Zoogdiervereniging en Stichting EIS).    
Het in 1995 opgestarte netwerk weidevogelbescherming zou in 2016 met een informatieavond en 
jaarverslag kunnen worden ondersteund. Weidevogels en ook het netwerk hebben het zwaar gehad 
de afgelopen jaren, maar we hopen dankzij het agrarisch natuurbeheer een nieuwe impuls te kunnen 
vinden voor deze vrijwilligers. Dit mede door onze samenwerking met Natuurrijk Limburg. Voorts zien 
we kansen in een verbreding van soorten naar boerenlandvogels, zodat er een bijdrage geleverd kan 
worden aan de beleving en vermaatschappelijking van de natuurwaarden van het agrarisch 
cultuurlandschap. Mogelijk kan een dergelijke verbreding in 2016 worden verkend. 
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1.7 Burgerparticipatie en vermaatschappelijking natuur en landschap 
 
IKL zet in op actief burgerschap. Met het proces Alle Limburgers maken Limburg mee proberen we 
burgerinitiatieven boven water te krijgen. Deze initiatieven kunnen rekenen op onze steun. Naast deze 
initiatieven kunnen uiteraard ook initiatiefnemers, die op eigen kracht actie ondernemen, rekenen op 
onze steun. Dat zijn per slot van rekening de voorbeeldprojecten in de maatschappij. De steun die IKL 
kan bieden verschilt per initiatief; we kunnen inspireren, verbindingen leggen, ondersteunen of 
mensen uitdagen. Initiatiefnemers kunnen bijvoorbeeld bij IKL aankloppen voor het lenen van 
gereedschappen, hulp bij het organiseren van een werkdag of het leggen van verbindingen met 
andere partijen. Eigenlijk willen we initiatieven net het zetje geven, zodat ze weer verder kunnen of 
een grotere maatschappelijke meerwaarde realiseren. In sommige gevallen kan het ook zijn dat 
vrijwilligers heel goed bezig zijn, maar (advies van) een professional nodig hebben om de klus te 
kunnen klaren. De ondersteuning kan dan ook op een breed gebied plaatsvinden, maar uitgangspunt 
is dat het begint bij de burger. 
 
 
1.8       Kenniscentrum natuur en landschap  
 
IKL vormt de Limburgse dochterorganisatie van  Landschapsbeheer Nederland, dat samen met de 
koepel van de provinciale Landschappen is gebundeld binnen LandschappenNL. Deze organisaties 
staan voor ons landschap, waarin we wonen, werken en recreëren. Het zijn maatschappelijke 
organisaties die, in samenwerking met partners, zorg dragen voor een kwalitatief en kwantitatief 
duurzaam landschap, met vanzelfsprekende aandacht voor erfgoed en biodiversiteit, als ruimte om te 
werken, te wonen, te recreëren en te verblijven. 
Om deze doelen te kunnen bereiken is kennis onontbeerlijk. IKL onderhoudt en verrijkt continu haar 
actuele kennis. Enerzijds doen wij dit via Landschapsbeheer Nederland / LandschappenNL, 
anderzijds door onze contacten met samenwerkingspartners. Verder worden de meeste ervaringen 
uiteraard in de praktijk opgedaan. Wij kunnen dan ook stellen dat wij in de loop der jaren veel kennis 
hebben vergaard, ontwikkeld en verspreid met betrekking tot natuur en landschap. Dit betreft onder 
meer kennis op het gebied van ecologie, cultuurhistorie, landschapsonderhoud, landschapsinrichting 
en –ontwerp en vermaatschappelijking van natuur en landschap. 
Deze kennis willen wij graag delen met anderen. Naar onze mening is het belangrijk dat mensen weet 
hebben van het belang en de waarde van landschap en leefomgeving. Mede op basis van vragen 
vanuit de maatschappij heeft provincie Limburg onderkend dat IKL een aantal basistaken vervult op 
het gebied van natuur en landschap. Deze taken zijn in jaarplan 2016 gebundeld in het 
‘Kenniscentrum natuur en landschap’. Dit betreft onder andere het ontwikkelen en verspreiden van 
kennis, het leveren van advies en het vervullen van een vraagbaakfunctie voor particulieren, 
grondeigenaren, maatschappelijke organisaties en overheden. 
In het uitdragen en verspreiden van kennis is goede communicatie essentieel. We maken daarvoor 
gebruik van zowel sociale als traditionele media. 
 
 
1.9  Cultuurhistorie en erfgoed 
 
Voor wat betreft het taakveld cultuurhistorie en erfgoed speelt het feit dat specifieke budgetten 
hiervoor niet als in voorgaande jaren vanuit een vooraf afgegeven projectbeschikking beschikbaar zijn. 
Daarentegen is gebleken dat vragen op dit gebied, vanuit particulieren, eigenaren, maatschappelijke 
organisaties en overheden, groeiende zijn. Mede door onze samenwerking met terzake deskundige 
partners, als Monumentenwacht Limburg, is IKL in staat gebleken om een belangrijke vraagbaak- en 
adviesfunctie in te vullen op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed. 
Daarnaast heeft het werken met gemeentelijke jaarprogramma’s aangetoond dat gemeenten bereid 
zijn om te investeren in cultuurhistorie en erfgoed, mits er een partij is die diverse gebiedsactoren bij 
elkaar kan brengen en het proces tot samenwerking kan aanjagen. 
Al jaren werkt IKL samen met lokale partijen als heemkunde- en natuurverenigingen, maar ook met 
lokale mensen aan karakteristiek Limburgs erfgoed in het buitengebied. Wij weten als geen ander dat 
mensen zich sterk verbonden voelen met cultuurhistorie en erfgoed omdat zij hun identiteit hieraan 
ontlenen. We kunnen mensen hierdoor aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid voor hun 
erfgoed. Feitelijk kunnen we hier spreken van rentmeesterschap en moreel eigenaarschap. 
Ons uitgangspunt is dan ook de vermaatschappelijking van het erfgoed. We steken daarbij in op twee 
aandachtsgebieden: de integrale benadering van het grote erfgoed en de verbondenheid en het 
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draagvlak bij het kleine erfgoed. We willen kennis rondom cultuurhistorie en erfgoed toegankelijker 
maken en mensen en partijen de vaardigheden aanleren die behoren bij goed cultuurhistorisch 
beheer. Hierdoor kunnen veel meer mensen actief aan de slag met het Limburgs erfgoed. We zetten 
ook in op het behoud van monumenten en elementen onder voorwaarden van toegankelijkheid en 
draagvlak. Tot slot zullen we via onze maatschappelijke aanpak mensen, partijen en sectoren met 
elkaar verbinden. Reeds in de afgelopen jaren is bewezen dat de samenwerking tussen IKL en 
verschillende gemeenten, maar ook met diverse erfgoedpartners zoals Monumentenwacht Limburg en 
Huis voor de Kunsten, leidt tot mooie resultaten (bijvoorbeeld opwaardering omgeving kasteel 
Borgharen en cultuurhistorisch erfgoed in Gulpen-Wittem). 
 
 
1.10  Nieuwe verdienmodellen / extra marktopgaven 
 
Het IKL werkt binnen de kaders van het PIO gedachtengoed, naast het thema natuur & landschap, 
aan thema’s als cultuur, recreatie en landbouw. Wij kijken breder dan een sectorale opgave en 
betrekken vermaatschappelijking bij de voorgenoemde thema’s om de belangrijke doelen van het 
coalitieakkoord te bereiken (e.e.a. zoals besproken op 13 juli 2015 met de drie betreffende provinciale 
portefeuillehouders). Wij vertrouwen op de provincie Limburg als een betrouwbare partner in deze 
taken. Daarnaast heeft IKL de ambitie om een groter structureel deel van haar opdrachtenportefeuille 
uit de commerciële markt te halen, waardoor een afbouw van de structurele subsidie mogelijk is. 
 
De kwaliteiten en kennis die bij IKL aanwezig zijn dienen ingezet te worden om onder meer het 
bedrijfsleven bij het landschap te betrekken. We denken hierbij onder andere aan: 
 

 Het opzetten van natuurcompensatie plannen; 

 De realisatie van de compensatie opgaven;  

 Het op ons nemen van het SROI onderdeel voor andere bedrijven;  

 Het organiseren van bedrijfsuitjes gericht op werken in / beleven van natuur en landschap;  

 Ontwikkelen van nieuwe vormen van beheer in de openbare ruimte etc.; 

 Begeleiden en opzetten van projecten voor beleving en kennisvergroting van 
cultuurhistorische waarden in de directe omgeving; 

 Ontwikkelen en begeleiden van leer- / werktrajecten van de zogenoemde gemeentelijke 
‘kaartenbak’; 

 Advisering voor wat betreft  flora en fauna; 

 Organiseren van flora en fauna cursussen; 

 Ontwerp vraagstukken uitwerken en begroten; 

 Werkbeschrijvingen natuurontwikkeling opstellen; 

 Flexibele inzet en versterking van team TBO’s organiseren; 

 Organiseren en verzorgen van workshops natuurbeheer particuliere natuurbeheerder i.s.m. 
Natuurrijk Limburg; 

 Commercieel cursus aanbod proberen te ontwikkelen; landschapsbelevingscursus / 
snoeicursus / cursus cultuurhistorische waardering; 

 Organiseren van mini workshops in kader van de ambitie ‘Elk land- en tuinbouwbedrijf is een 
lust voor de omgeving in 2025’ in kader het programma ‘Limburgse Land- en Tuinbouw Loont’ 
van provincie Limburg en LLTB. 
 

Deze nieuwe opgaven betekenen ook dat de IKL-interne structuur en cultuur dienen te veranderen; 
andere processen, werkwijze etc. Dit veranderingsproces is reeds in volle gang, de aanpak hiertoe 
wordt beschreven in paragraaf 2.7 ‘Organisatie, kosten en financiering 2016’ binnen het onderdeel 
jaarplan 2016. 
 
 
1.11 Samenwerking met partners 
 
Uit voorgaande beschrijvingen blijkt dat samenwerken voor ons van belang is. Bij al onze activiteiten 
bekijken wij dan ook of samenwerking met partners tot meerwaarde kan leiden, zowel inhoudelijk als 
procesmatig als financieel. Wij zetten het landschap in als middel om betrokkenheid van de inwoners 
van Limburg  te realiseren.  
Hierbij denken wij aan samenwerking met partijen als gemeenten, TBO’s, Natuurrijk Limburg (NaLi), 
COS Limburg, partner in duurzaamheid en leefbaarheid en andere natuur- en milieuorganisaties als 
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IVN, NHGL en Milieufederatie. Belangrijk daarbij is de ingezette samenwerking met Vereniging voor 
Kleine Kernen Limburg (VKKL). Deze samenwerking is gestoeld op het landschap en de directe 
leefomgeving van alle Limburgers. De uitdaging van het realiseren van een mooier landschap is een 
doelstelling van het IKL. 

 
 
1.12 Randvoorwaarden / kritische succesfactoren  
 
Om onze ambities voor 2019 te kunnen realiseren is een aantal zaken van belang: 

 Er dienen voldoende realistische en haalbare ideeën in Limburg te leven, waarbij IKL in staat 
is om deze op te halen en te realiseren indien budget voor uitvoering beschikbaar is; 

 Activiteiten moeten relevant zijn voor burgers en maatschappij; 

 Eigen (financiële) inzet partijen is vereist; 

 Activiteiten IKL moeten marktgericht zijn; 

 Er dient draagvlak onder de Limburgse bevolking te zijn;  

 Er dient draagvlak bij de maatschappelijke organisaties te zijn;  

 Inzicht moet ontstaan dat vermaatschappelijking en deregulering van de overheid geen trend is, 
maar een nieuwe werkelijkheid; 

 Er dient draagvlak bij de benodigde partners te zijn;  

 Er dient bestuurlijk en ambtelijk draagvlak te zijn bij de provincie Limburg; 
 Er dient bestuurlijk en ambtelijk draagvlak bij gemeenten te zijn;  

 Gemeentelijke cofinanciering dient beschikbaar te zijn, huidig (gegevens op basis van 2015): 
€ 550.000,-; 

 Provinciale cofinanciering dient beschikbaar te zijn. 
 
Op dit moment durven wij te stellen dat aan bijna alle randvoorwaarden is voldaan. Cofinanciering 
vanuit provincie Limburg is de laatste ontbrekende schakel. 


