
Zo ontstaat het afwegingskader voor de sessies 
obv bestaande visie/beleid:

Toerisme blijft: 
• Duurzame toeristische sector
• Kwalitatieve groei
• Gastvrijheid
• Vernieuwend kleinschalig ondernemerschap
Inwoners & Gasten:
• Belangen afwegen & waarborgen
• Lokale maatwerkoplossingen
Behoud authentiek landschap:
• Landbouw & toerisme
• Waarborgen waardevolle landschappen
• Agrariërs onderhouden het
• Aandacht cultuur-natuur-landschap

Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader
Kunnen we ons hierin vinden?
• Vaststellen als voorstel
• Opnemen in Akte van Ambitie aan Raden
• Basis afwegingen voor het maatregelenpakket

Liever: herstel en beheer authentiek landschap 
voor een positieve landschapsontwikkkeling.

Wat is de definitie van ‘authentiek landschap’?  

Zoek minimaal naar balans tussen gasten en inwoners. 
Eigenlijk gaan inwoners voor!

Economische sector, 
Mensen → Daar horen gasten en inwoners bij. 
Landschap

Maar ook: gasten en inwoners zien als twee partijen als twee veschillende
wegingsfactoren.

Hoe wordt voor vervolg gezorgd? 
Pakken gemeenten lokale maatregelen verder op?
Meerjarenplan? 

Liever:  ‘Meer dan aandacht’ –nl behouden, verbeteren, herstellen cultuur-natuur-landschap 

Volgorde van zaken 
heroverwegen: 
Behoud authentiek 
landschap bovenaan!

Maar óók: wel samen! Agrariërs investeren nu al fors. Geen financiële ruimte meer. 

Toevoegen: integraliteit. 
Want oplossingsrichtingen 
die integraal zijn, kunnen 
meerdere kaders 
bedienen en daarmee 
meer gewenst resultaat 
opleveren. Economische 
overwegingen i.s.m. rest.  

Let op! Handhaven 
onderliggend noodzaak

Overzicht opgehaalde reacties Maandag 26.4.2021 sessie 2 

Algemene opmerkingen:



Wens:
• Concreet
• Zichtbaar
• Testen (regelluw)
• Leren
• Draagvlak
• Opschalen
• Effectiviteit

Stiltegebieden 

Gebied kiezen: 
Bewoners/gehucht of 
dorp en stiltegebied  

Rott

Reguleer verkeersstromen

in dorpskern Margraten
- Kan max snelheid lager? 
- Meer 

parkeervoorzieningen! 
- Toevoegen van 

scooters/Fietsstallingen? 
- Goede communicatie / 

bebording

Test met akoestische flitspalen op specifieke 
wegen/ mobiel, op meerdere plekken + 
intensieve communicatie;  óók over de grens →
wetgeving belemmerd buitenlandse kentekens. ( 
Europese lobby)
Werken met Smileys? Stimuleert dat niet eerder 
gewenste gedrag.  

Pilot: Parkeren stimuleren op juiste locatie. 
Soms parkeren mensen in bermen omdat ze de 
parkeerplaats verderop niet kennen. Dat is een kans. 
Zorg voor betere bebording. Meer communicatie. 
Toevoegen mobiele toiletten. 
(Kan dat met tijdelijke werkplaats - waterschap?) 

Pilot: 
Daadwerkelijk 
handhaven van 
bestaande regels, 
stiltegebied : fout 
parkeerders 
aanpakken.   

Pilot geluid en 
snelheid:

Handhaven op hot 
spots in de 
Mergellandroute. 
Zal sneeuwbal 
effect hebben op 
gewenst gedrag 
van anderen. 

Pilot 
Wielrenners

Communicatie 
kanalen inzetten in 
hele regio voor 
stimuleren van 
gewenste gedrag.  

Op lange termijn betere 
parkeervoorziening

Pilot: 
Natuurtransferium Simpelveld, 
Interessanter maken en inzetten 
als overstapplek op duurzaam 
vervoer bijv. elektrische fietsen of 
brommers.  

Pilot, parkeren 
bezoekers, 
communicatie en meer 
parkeerplaatsen tijdelijk 
realiseren als pilot 

Pilot onderzoek:  
Maak bus / OV tijdelijk 
gratis voor iedereen.  

Houd bij hoeveel kaartjes 
verkocht worden. 
Test vervolgens de effecten 
op algemene 

verkeersstromen. 

Aanhaken op bestaande 
campagnes. 

Pilot: 
Alternatieve 
routes acties 
aanbieden richting 
gebruikers. 

Plek

Resultaat opgehaalde ideeën pilots Maandag 26.4.2021 sessie 2 

Legenda: 

Gebied



Zo ontstaat het afwegingskader voor de sessies 
obv bestaande visie/beleid:

Toerisme blijft:
• Duurzame toeristische sector
• Kwalitatieve groei
• Gastvrijheid
• Vernieuwend kleinschalig ondernemerschap
Inwoners & Gasten:
• Belangen afwegen & waarborgen
• Lokale maatwerkoplossingen
Behoud authentiek landschap:
• Landbouw & toerisme
• Waarborgen waardevolle landschappen
• Agrariërs onderhouden het
• Aandacht cultuur-natuur-landschap

Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader
Kunnen we ons hierin vinden?
• Vaststellen als voorstel
• Opnemen in Akte van Ambitie aan Raden
• Basis afwegingen voor het maatregelenpakket

Algemene 
opmerkingen: 

Rekening houden met 
algemene 
bevolkingsgroei in de 
euregio. Hoe om te 
gaan met algemeen 
‘méér mensen’ in het 
afwegingskader? 

‘Kwalitatieve groei’
nader definiëren. 
Binnen welke kaders 
wordt dit bedoeld? 

= Groei van het juiste?
Kwaliteit boven 
kwantiteit! 

Kwalitatieve groei 
moet ook een grens 
kennen.

Een kleinschalig 
gebied dient ook 
beperkingen te 
kennen, ook in 
kwalitatieve groei. 

Herformulering: Afwegingen belangen 
Inwoners & natuur of inwoners en bezoekers?
Voorstel: Dit kan botsen en daarom wordt geadviseerd bewoners 
voorrang te geven.

Noodzaak ter herdefiniëring authentiek landschap om 
duidelijkheid te hebben over veranderlijkheid van het landschap. 
Cultuurlandschap verss authentiek landschap. Wat zijn de 
kernwaarde en ‘waar hebben we het over als men spreekt over 
authentiek landschap’?

Overzicht opgehaalde reacties Dinsdag 27.4.2021 sessie 2 



Resultaat opgehaalde ideeën pilots Dinsdag 27.4.2021 sessie 2 

Wens:
• Concreet
• Zichtbaar
• Testen (regelluw)
• Leren
• Draagvlak
• Opschalen
• Effectiviteit 

Legenda: 

Gebied

Plek

Pilot: check voordat je vertrekt ( online 

tool/applicatie(tel) online agenda om te zien waar 
evenementen zijn. Drukte matrixborden neerzetten 
aanvullend ter informatie 

Pilot: Dassen campagne. 

Bordjes plaatsen om gedrag 
aan te passen op specifieke 
locaties waar zich dassen 
bevinden, bijvoorbeeld 
specifieke holle wegen. 

Pilot: na een melding van 

een bewoner, extra 
mogelijkheid legen 
afvalbakken die overvol zijn. 

Pilot: op smalle

(voorheen brede) wegen 
toepassen van midden 
geleiders en groenstroken 
weghalen om te zien of 
doorstroming verbeterd. 

Pilot: het idee om: 

borden toe te voegen de 
duidelijkheid verschaffen in 
natuurgebieden waar het 
verboden is voor fietsers. 

Pilot: Ook aan de grens 

informatie verschaffen. 
Voor recreanten en 
gebruikers uit de 
grensregio. 

Pilot: het idee om:

Samenwerking met 
Arriva in drukte 
monitoring.  

Pilot: Test om drukke 

weekenden verbod op 
motorfietsen 
mergellandroute ( indien 
kan binnen regelgeving) 

Pilot: waar Fietsers en 

voetgangers samen gaan, 
bordje plaatsen, “fietsers 
afstappen” of “fietsers te 
gast”, bruggetje Lemiers 
als voorbeeld. 

Pilot: centraal meldpunt instellen voor 

overlast. Waarbij overlast weergegeven kan 
worden in symbolen. 
Gebruikmakend en aangevuld van data en 
realtime testen van maatregelen bij drukte.  
Eventueel ook meldpunt voor boeren over 
oogst.

Pilot: geen maatregel maar ophalen van meer data. In 

komend seizoen tellingen uitvoeren op drukke 
momenten, wanneer zijn die drukke momenten. Dit is er 
al veel maar wellicht nog niet in lijn met de ervaring van 
bewoners. Deskundigheid vereist, waarna spreiding 
bezoekers en gebruikers in de euregio een 
oplossingsrichting kan zijn. 

Pilot: actieteams met 

bevoegdheden die op 
drukke momenten 
real-time kunnen 
handelen. 

Pilot: 
informatievoorziening bij 
Hotels en fietsverhuur. 
& 
Gedrag kleiner gebied 
aanpakken en testen op 
effect. 
Plek nader te duiden 

Pilot: Wijlre

Effect testen handhaven gedrag 
fietsers, aanspreken op:  “te veel 
naast elkaar fietsen”



Zo ontstaat het afwegingskader voor de sessies 
obv bestaande visie/beleid:

Toerisme blijft:
• Duurzame toeristische sector
• Kwalitatieve groei
• Gastvrijheid
• Vernieuwend kleinschalig ondernemerschap
Inwoners & Gasten:
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• Landbouw & toerisme
• Waarborgen waardevolle landschappen
• Agrariërs onderhouden het
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Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader
Kunnen we ons hierin vinden?
• Vaststellen als voorstel
• Opnemen in Akte van Ambitie aan Raden
• Basis afwegingen voor het maatregelenpakket

Wat is kwalitatief? Definiëren om afwegingen te 
kunnen maken!

* voorbeeld: transformatie / herbestemming. Zoals van 
zwart naar groen in Parkstad. Beeldbepalend erfgoed 
kan ook kwaliteit zijn. 

• Van kader Visit-Zuid-
Limburg is een 
samenvatting 
beschikbaar. Dit is een 
concreet stuk dat 
breed getoetst is en al 
een referentiekader 
vormt. 

• Visie vrije tijds 
economie met 5 
pijlers. Spreiding is van 
belang. Spreiding is  
duidelijke pijler voor 
concrete oplossingen.

• Uitdaging: managen 
van bezoekers in 
goede spreiding over 
het hele Heuvelland. 

• Tegelijkertijd: 
bezoekers (dag- en 
verblijfsrecreanten 
blijven van belang 
voor economie. 

• Haalbaarheid 
uitgangspunten is van 
belang. Ondertussen 
neemt drukte wel toe! 
Wat kunnen we NU 
doen? Campagnes 
nodig? 

Mag SMARTER… 

Gebalanceerd 
afwegingskader op 
basis van meerdere 
documenten/visies.  

Overzicht opgehaalde reacties Donderdag 29.4.2021 sessie 2 

Algemene opmerkingen: 



Wens:
• Concreet
• Zichtbaar
• Testen (regelluw)
• Leren
• Draagvlak
• Opschalen
• Effectiviteit

Pilot:
Idee van agrariër, in Partij, klein 
weggetje, Afsluiten van kleine wegen 
tijdens een aantal specifieke dagen per 
jaar bijv. oogsttijd, bietentijd.
Werken met een “specifiek bord”: 
tijdens oogsttijd weg afgesloten. 
Succesvol? Makkelijk breder uit te 
rollen. 

Pilot:
Koeien in de wei moeten soms van de ene wei 
oversteken naar de andere. Zorg voor een bord dat 
verkeersdeelnemers attendeert op ‘overstekende 
koeien’. 
Overigens in het buitenland nemen we de tijd om 
naar zo’n oversteek te kijken. Hier storen sommige 
mensen zich eraan omdat ze even moeten wachten. 

Pilot: 

Klein gebied beginnen: 
Testen met strenger 
handhaven snelheden, 
geluid, afval. 

Pilot: 

Kan gevaarlijke situatie 
worden opgepakt? Plat 
stuk weg, heuvels en 
haakse bochten komen 
bij elkaar. Gevaarlijk 
voor menige 
verkeersdeelnemer van 
fietser tot agrariër.  

Pilot: 
Regelmatig 
handhaven (o.a. 
snelheid) op  
Epenerbaan.
Regelmatig is in ieder 
geval veel meer dan 
nu.

Pilot: 

Parkeren bij de  
horeca-gelegenheid
‘Het hijgend hert’, 
organiseren en 
verbeteren.
Huidige situatie 
oogt chaotisch. 
Chaos trekt chaos 
aan. 

Pilot: 

Agrariërs, tijdsaspect/bijv. 
oogstseizoen meenemen in 
communicatie. 

´Sibbergrubbe ook goede 
plek´. 

Pilot: 

Handhaven op Epenerbaan. 
Experiment: periodiek (bijv. vrijdagavond en 
in het weekend) afsluiten voor motoren. 

Over afsluitingen zijn de  meningen 
verdeeld. Vrees dat  overlast enkel 
verplaatst wordt. 

Pilot: 
Epenerbaan, tijdelijk uitproberen van 
eenrichtingsverkeer (alleen berg op), met 
snelheidsbeperking. 

Pilot: 

Bebording voor 
fietsers: wijzen op 
wegen die niet 
voor fietsers zijn 
bedoeld. Ludieke 
borden.  

Pilot: 

Effect  van meer handhaving 
op piekmomenten. Accent op 
handhavers; inzet reguliere 
verkeersregelaars is 
onvoldoende. 

Pilot: 
Samenwerking met: #samenopweg 

initiatief van MOZL, Limburg Cycling, 

Crossborder Cycling Limburg en 20 

partijen die daarbij aangesloten zijn 

waaronder Politie, VVV, grote 

toertochten, fietsersbond, LLTB, ANWB, 

NTFU, veilig verkeer Nederland. Die 
campagne start medio mei.

Opmerking: 
Zet ook in op pilots voor 

het hele gebied! 

Pilot: voor De Bukel (langs het 

Savelsbos en het gebied daarachter 
(Libeek deels stiltegebied) met 
strenger handhaven op snelheid, 

geluid. 

Resultaat opgehaalde ideeën pilots Donderdag 29.4.2021 sessie 2 

Legenda: 

Gebied

Plek



Zo ontstaat het afwegingskader voor de sessies 
obv bestaande visie/beleid:

Toerisme blijft:
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Behoud authentiek landschap:
• Landbouw & toerisme
• Waarborgen waardevolle landschappen
• Agrariërs onderhouden het
• Aandacht cultuur-natuur-landschap

Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader
Kunnen we ons hierin vinden?
• Vaststellen als voorstel
• Opnemen in Akte van Ambitie aan Raden
• Basis afwegingen voor het maatregelenpakket

Novi gebied betrekken, ( groene long thema) 
Samenwerking opzoeken! 

Overcapaciteit vs kwalitatieve groei. Geen groei, 
maar transitie naar kwaliteit 

Groene long, kwaliteit lucht, rapport Luc Soete, 

4sterren landschap → inmiddels 5 sterrenlandschap 
geworden? 

Bovenaan lijstje 

Natuur moet ook mogelijk 
zijn zonder dat daar 
mensen hoeven te zijn.

Meer wilde natuur.  Dit 
trekt een ander type 
bezoeker.  

Stel bezoeker in de maatregelen én de toekomstvisie 
Heuvelland centraal: 
Opzoek naar transitie naar kwalitatief toerisme. Meer van 
het goede. Wat is ‘kwalitatieve bezoeker’? Definiëren van 
kwalitatief en bijpassend mobiliteit!

Toerisme: focus niet alleen op bezoeker vanuit de regio of 
gebied zelf. → Focus ook op meerdaagse 
verblijfstoeristen. 

Definiëren van kleinschalig ondernemerschap.
‘Kwaliteit / duurzaamheid moet wat mogen kosten’.   
NB: Kleinschaligheid levert voor boeren dilemma's op. 
Moet passen binnen economisch verdienmodel. 
Relativeren voor deze doelgroep. 

Stimuleren kleinschalig en 
kwalitatief ondernemen. 

Overzicht opgehaalde reacties Vrijdag 30.4.2021 sessie 2 



2

Wens:
• Concreet
• Zichtbaar
• Testen (regelluw)
• Leren
• Draagvlak
• Opschalen
• Heeft het effect? 

Pilot: 
(holle wegen, SBB ?), smalle 
wandelpaden, beborden en duidelijk 
laten blijken niet voor fietsers, 
mountainbikers etc. bedoeld 

Pilot: 
Drie Cittaslow Eilanden maken.  
Ieder ‘eiland’ heeft een doorgaand karakter van A 
naar A en enkel voor fietsers en e-fietsers. Huidige 
(te) bekende routes gaan vaak van A naar B, van het 
ene gebied naar het andere. Pilot: 

Extra onderzoek naar 
drukte. Monitoring van 
drukte. Welke momenten 
zijn druk. Metingen 
bekend maken. 
Communiceren over 
mijden van  drukke 
momenten en drukke 
plekken.

Klopt dit?
Er zijn geen cijfers fiets 
drukte monitoring. 

Pilot: 
Zet in op spreiding, maak 
meer paadjes toegankelijk 
langs landbouw gebieden.
Nuancering:
Gebruikers van paadjes 
zorgen voor extra afval. 
Agrarische sector doet al 
veel aan beheer en betaalt 
letterlijk de rekening. Wet-
en regelgeving is economisch 
lastig. Wordt al twintig jaar 
lobby gevoerd voor een 
landschapsfonds. 

Pilot: zet in op 

spreiden ook over 
de grens! Denk bijv. 
aan Teuven. 

Pilot:
Zorg voor duidelijke 
informatievoorziening t.b.v. 
recreanten. (bijv. scooter verhuur) 
Wat mag wel en wat mag niet? 
Wat is beter gedrag en wat is 
onhandig. Benutten van 
momentum kan veel ongewenst 
gedrag afvangen.  

Pilot:
Laat routes starten vanaf 
verblijfsaccommodaties, 
dan hoeven mensen niet 
eerst met de auto naar 
een andere locatie. 

“Zorg voor 
gezamenlijke 
besluiten. Ook 
met de 
Provincie 
Limburg. ” 

Pilot: 
Verkeerscampagne, “Goed 
gezien” vanuit agrarische 
sector, meenemen in 
maatregelen pakket.
Campagne zet in op: respect, 
bewustwording en begrip bij 
alle verkeersdeelnemers. 

Resultaat opgehaalde ideeën pilots Vrijdag 30.4.2021 sessie 2 

Legenda: 

Gebied

Plek

n.t.b. 

n.t.b. 

n.t.b. 


