MASTERPLAN HEIDENATUURPARK
volop genieten en ontspannen in de natuur

Een

kleurrijk mozaïek

van heidelandschappen, duinen,
vennen, bossen en moerasgebieden en spectaculaire groeves met
bijna Caribisch aandoende zandstranden en diepblauwe meren
– dat is het Heidenatuurpark.
Een oase van rust van maar liefst
1.600 ha en een paradijs voor bijzondere planten en dieren, te midden van een dichtbevolkt gebied.
De verdere uitbreiding van de
natuur in harmonie laten verlopen met de ontplooiing van
toerisme en recreatie- dat is de
uitdaging waar de zes omliggende gemeenten van het gebied,
Kreis Heinsberg en Natuurmonumenten nu voor staan bij de
grensoverschrijdende
ontwikkeling en ontsluiting van het

Heidenatuurpark

Wat betekent het Masterplan voor de
Vereniging Natuurmonumenten?
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In het masterplan is omschreven hoe het Heidenatuurpark zich de komende 10 tot 20 jaar kan ontwikkelen tot een natuur- en recreatiegebied van
formaat. De projecten die hiermee samenhangen
zijn verdeeld over zes ontwikkelingslijnen. Iedere
partner binnen het Heidenatuurpark staat aan de
lat voor een aantal projecten. Er zal daarom volop
samengewerkt moeten worden om het Heidenatuurpark tot een succes te laten komen. In de kaart
en de tabel is ingezoomd op de projecten waar
Natuurmonumenten bij betrokken is.

De Brunssummerheide heeft zich de afgelopen decennia
van een verrommeld gebied met groeves en vuilstorten
ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied

Zes ontwikkelingslijnen
1.

2.
3.
4.
5.
6.

versterken bestaande natuur
verbinden bestaande natuurgebieden
externe verbindingen van het natuurpark
integreren aangrenzende gebieden
versterken van recreatie en toerisme
verbeteren van de ontsluiting

waar mensen tot uit de verre omtrek van komen
genieten

Ruimtelijke projecten (zie detailkaart)

Ontwikkelingslijn

Projecten/
Maatregelen
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Realisatie beekherstel Russcherbeek
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kort

2023

Verbeteren ecologische verbinding
Brunssummerheide - Teverener Heide door
aanleg ecoduct Europaweg Noord.
Opstellen ontwikkelscenario’s en wervende
inrichtingsplannen voor inpassing ecologische en
recreatieve wensen in de tussenzone Brunssummerheide
- Teverenerheide

Partners van de vereniging
Natuurmonumenten
Onderbanken, Waterschap
Onderbanken

Inrichting voormalige visvijver
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Termijn
2013

Übach Palenberg, Kreis Heinsberg,
Prov. Limburg, Stichting Nazorg,
Landgraaf, NABU
middel

Gangelt, Kreis Heinsberg,
Geilenkirchen, Onderbanken, NABU
Waterschap, Onderbanken,
Selfkant, provincie Limburg

Renaturatie Rode Beek stroomafwaarts en
verbeteren ecologische en recreatieve ontsluiting

43

Uitvoeren landinrichtingsproject Schinvelder Es

Kort

44
4

Uitruil percelen Golfbaan

Middel

Ontkluizen Roode Beek

Kort - Middel

5

Afronding uitzichtheuvel Schinveldse Bossen

kort

Onderbanken, Parkstad, Brunssum
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Opwaarderen entrees Brunssummerheide

kort

Brunssum, Landgraaf, Heerlen

Overige projecten
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Projecten/
Maatregelen
Opstellen gemeenschappelijk beheerplan
voor de 3 grote natuurgebieden

Onderbanken, Prov Limburg
Brunssum

Termijn
2013

2018

2023

kort

Ontwikkelen recreatieve producten

Kort – lang

Ontwikkelen Heidenatuurpark app

kort

Waterschap, Prov. Limburg

Partners van de vereniging
Natuurmonumenten
allen
alle partners en
natuurreisorganisaties

allen

Winst voor natuur en recreatie

Al op korte termijn kan winst geboekt worden
voor natuur en recreatie: zo kan de Russcherbeek
in de Schinveldse Bossen ingericht worden tot een
uniek doorstroommoeras en kan de relatie tussen
de Brunssummerheide en de omliggende gemeenten worden verbeterd door meer aandacht te
geven aan de entrees en de routing daarheen.

Russcherbeek

Drie lange termijn projecten uitgelicht
4

Golfbaan Brunssummerheide

2

Tussenzone De Groot

4

Landschapszone Nieuwenhagen

Centraal in het Heidenatuurpark ligt een golfbaan,
een groen gebied dat goed aansluit bij het Heidenatuurpark. Voor de golfers is het aantrekkelijk om
te midden van de natuur hun sport te bedrijven en
voor de natuur is het golfterrein geen onneembare
barrière. De holes strekken zich nu over drie deelgebieden uit, gescheiden door een deel van de heide.
Verkend kan worden of door het uitruilen van percelen de Brunssummerheide kan worden uitgebreid
en versterkt en tegelijkertijd de golfbaan meer een
eenheid kan worden.

De Teverener Heide en de Brunssummerheide
worden momenteel van elkaar gescheiden door een
complex van groeves en enkele andere bedrijfsfuncties. Wanneer het gebied wordt ingericht conform
het concept Verborgen Valleien, wordt 250 ha natuur
aan het Heidenatuurpark toegevoegd en kunnen
soorten zich beter verplaatsen. Hiertoe zou overleg
met de bedrijven plaats moeten vinden over het
aanpassen van de afwerkvergunning en het participeren in het Heidenatuurpark. Op de lange termijn
kan het groevecomplex omgevormd worden tot een
verbindingszone.
Tussen de Brunssummerheide en Nieuwenhagen
ligt een halfopen parklandschap met bossen en intensief gebruikt akkerland. Een deel van het gebied
is bestemd als EHS en Natuurmonumenten bezit
hier al enkele terreinen. De bossen herbergen natuurwaarden en het landschap is aantrekkelijk voor
de recreant. Ontwikkeling van heide, natuurlijke
graslanden en extensieve biologische landbouw op
de nu nog intensieve agrarische percelen is wenselijk, zodat zich waardevolle, toegankelijke natuur in
de stadsrand kan ontwikkelen. Met daarin een oostelijke entree naar de Brunssummerheide, die vanaf
de Parkway goed bereikbaar is.

Wat levert het de Vereniging Natuurmonumenten zoal op?
•
•
•
•
•

Unieke moerasnatuur met bijzondere planten, vlinders en libellen, door herinrichting Russcherbeek.
Verrijking van de natuur met veel voor Limburg karakteristieke soorten, wanneer bij herinrichting
van groeves rekening wordt gehouden met natuurlijke processen, zoals erosie en successie.
Grotere ecologische rijkdom én meer recreatieve mogelijkheden door betere verbindingen naar
natuurgebieden in de omgeving.
Goede relatie met de omliggende gemeenten door extra aandacht op de entrees en de routing
daarheen.
Extra mogelijkheden voor Europese financiering van projecten door grensoverschrijdende
samenwerking.
Europees Fonds
voor regionale
ontwikkeling

De Europese
Commissie investeert
in uw toekomst

Het Masterplan Heidenatuurpark is vervaardigd in het kader van het Interreg-project TIGER, een Europees project dat zich richt op de toeristische vermarkting en promotie van de euregio.

