
NatuurlijkGeuldal 

Stichting Natuurlijk Geuldal, voor behoud en verbetering van  
natuur, landschap en leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid Limburg 
Keutenberg 5, 6305 PP Schin op Geul, 0434592007, www.natuurlijkgeuldal.nl, facebook natuurlijk geuldal 

 
 
Aan:  B&W en de gemeenteraden van de gemeentes in het Nationaal Landschap Zuid Limburg: 
Margraten-Eijsden, Gulpen-Wittem, Vaals, Simpelveld-Bocholtz, Voerendaal, Valkenburg a/d Geul, 
Meersen, Nuth. 
GS en PS van de provincie Limburg. 
 
 
Datum: 14 juli 2017 
Betreft: Vernieling Nationaal Landschap Zuid Limburg door steeds weer nieuwe mega-bebouwing. 
 
 
Geachte besturen, vertegenwoordigers, 
 
De stichting Natuurlijk Geuldal is opgericht om de natuur, het landschap en de leefomgeving in het 
Nationaal Landschap Zuid Limburg te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 
Wij constateren de laatste jaren nieuwe problemen in de open ruimte van ons mooie Heuvelland. Er 
komen steeds meer megastallen en – loodsen in het landschap*. Daarbij zien we dat het aantal 
dieren in grote stallen toeneemt, grasland en fruitboomgaarden omgezet worden in akkers en dat op 
deze akkers steeds meer op grote schaal één bepaald gewas groeit, bijvoorbeeld aardappels of maïs. 
Inmiddels zijn hierover ook al door Provinciale Staten vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. 
Het POL 2014 bepaalt wat er wel en wat er niet kan. Nieuwe grote loodsen en stallen zouden volgens 
dit omgevingsplan in het Nationaal Landschap Zuid Limburg geweerd worden maar cynisch genoeg, 
de uitzondering bevestigt de regel. 
Regionale afspraken tussen provincie en gemeenten maken de problemen niet minder. 
Gemeentes hebben bestemmingsplannen maar hierin wordt vaak zoveel beleidsruimte genomen dat 
in feite alles mogelijk is waardoor het ongewenst bouwen in de open ruimte in het Nationaal 
Landschap Zuid Limburg eenvoudig is en steeds sneller verloopt. 
 
Dit is geen goede zaak. 
Naast het belang van de aanvrager is er een hoger belang en wel dat van natuur, landschap, 
leefomgeving, maar zeker ook van recreatie en toerisme waar vele bedrijven van afhankelijk zijn.  Het 
Heuvelland is niet voor niets uitgeroepen tot Nationaal Landschap en daarbij is, naast voornoemde 
belangen, ook nog eens het culturele van groot belang. 
 
Dus tijd voor actie. 
Stichting Natuurlijk Geuldal roept daarom alle burgers op om alert te reageren op bouwaanvragen in 
dit gebied en om zienswijzen of bezwaren in te dienen. De stichting is bereid hierbij de helpende 
hand te bieden. 
Stichting Natuurlijk Geuldal roept alle plaatselijke overheden, de provinciale overheid en alle 
gekozenen in politieke organen op om alle maatregelen te nemen die deze bebouwingsgolf in het 
Nationaal Landschap Zuid Limburg kunnen stoppen. Dit betekent o.a. dat alle bestemmingsplannen 
aangepast worden waardoor nieuwe loodsen en stallen in het gebied niet meer toegestaan worden 
en dat indien nodig onmiddellijk de ruimtelijke regelgeving zo aangepast wordt dat er geen vierkante 
meters loodsen en stallen meer bij komen (wel vervanging oude voor nieuwe). 

http://www.natuurlijkgeuldal.nl/


Een groene zone om nieuwe stallen en loodsen te verbergen is niet de juiste oplossing want het open 
land wordt dan nog steeds volgebouwd. Integendeel, gemeentes en provincie dienen zich in te 
zetten voor behoud en verbetering van de natuur- en landschappelijke waarden en dat kan alleen 
met een absolute bouwstop voor nieuwe stallen en loodsen zodat open ruimtes gespaard blijven. 
Daarmee ook de ongewenste toename van dieren in grote stallen in dit landschappelijk gebied. Er is 
maar één plek waar nieuwe loodsen en stallen thuis horen en dat is op een industrieterrein. 
Tevens vragen we aandacht voor de veranderingen in de agrarische sector die een toename van 
grootschalige monocultuur doet ontstaan met negatieve gevolgen voor alles, behalve voor de 
producent van dit landbouwproduct. 
Tot slot vragen we aandacht voor het openscheuren van weides tot akkers waardoor het landschap 
ook een degradatie ondergaat en meer pesticiden gebruikt zullen worden met ook negatieve 
gevolgen voor natuur en milieu. 
 
Wij hopen met deze brief uw aandacht getrokken te hebben en dat er in uw gemeente en op 
provinciaal niveau  beleidsaanpassingen zullen plaatsvinden tegen verdere bebouwing en voor het 
behoud van ons Nationaal Landschap. Door deregulering en decentralisatie is meer mogelijk dan u 
denkt. 
Stichting Natuurlijk Geuldal zal overigens alle wettelijke mogelijkheden gebruiken om nieuwe 
bebouwing tegen te gaan en in eerste instantie denken we hierbij aan procedures tot aan het 
hoogste orgaan. 
Wij hopen op steun vanuit de bevolking. 
 
 
Namens het bestuur van de  
Stichting Natuurlijk Geuldal 
Wilma Peeters 
Keutenberg 5 
6305 PP Schin op Geul 
0434592007 
 
* 
Enkele voorbeelden van grote stallen van de laatste jaren: 

- Loodsencomplex met meerdere loodsen waardoor gebied tussen Cadier en Keer en Hoeve 
Blankenberg compleet is volgebouwd. 

- Megastal voor paarden aan de rand van Bemelen, mogelijk met toekomstige uitbreidingen. 
- Grote loods in Termaar (Margraten). 
- Megastal voor kippen aan de rand van het dorp Reymerstok. 
- Compleet volgebouwde vakantiehuisjescomplexen zoals Schoonbron (Schin op Geul). 
- Grote loods aan de rand van Fromberg. 
- Grote loods in open gebied tussen Cartils en Gulpen. 
- Verschillende nieuwe aanvragen zijn in voorbereiding, zoals in Banholt en Libeek. 


