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Verslag bijeenkomst
‘Concept Natuurvisie Sint-Pietersberg 2014-2025 en
actieplannen’
Aanwezig
- VVV Maastricht (Henriette Frederiks)
- Trailz 043 (Sjef Eijmael)
- Stichting Oostflank Sint-Pietersberg (Klaas
Westerterp)
- Stichting Eigenaren en Gebruikers
Oostflank Sint-Pietersberg (Paul
Schapendonk, Joris Dassen)
- Stichting Ir. D.C. van Schaik (Wilfred
Schoenmakers, Lou Schoenmakers)
- Stichting Natuurspeeltuin de Merregelhoof
1.0. (Geurt Bijnen, Marjan Melkert)
- IVN Maastricht (Herman Heemskerk)
- CNME (Lara Klaassen, Jose Ie)
- Stichting ENCI Stop (Annemarieke
Paulussen)
- Milieugroep Sint-Pieter (Betty de Haas)
- Vlinderstudiegroep Natuurhistorisch
Genootschap Limburg (Marcel Prick)
- Fietsersbond (Raymond Oostwegel,
Yvonne Oostwegel)
- Gemeente Maastricht (Johan Canoot,
Maurice Bastings)
- Stichting Maastricht Vestingstad (They
Provaas, Chris Masotte)
- Het landhuis/CNME/Buurttuinen (Oscar
Vermeulen)
- Kon. Soc. Handboogschutters St.
Sebastiaan 1408 (Sermon Smitshuysen),
- Bearsports (Raymond Beeren, Edwin
Boonstoppel, Olaf Boxman)
- Buurtplatform Sint Pieter, Jekerdal,
Villapark (Marianne Bruijnzeels, Jean
Wijssen, Jan van der Meer)
- Oehoe werkgroep Nederland (Scipio van
Lierop)
- Berregmennekes (Wiel Nelissen)

-

-

Hondenlosloopgebied (Tonnie van
Mulken)
Stichting Pietersberg Adembenemend (Igo
Gorissen)
Natuurpunt (Gabriel Erens)
Meedenkwandeling (Geert Schotman,
Lucy Willems, John Henssen, Bert van
Loo)
Vogelwacht Limburg werkgroep Maastricht
(Jo Seegers)
Stichting Oud Sint-Pieter (Jo Morreau,
John Machiels)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(Mieke van Bers, Cees van Rooijen)
Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Encigebied (Frank de Schepper)
Natuurmonumenten (Eduard Habets,
Frenk Janssen, Linda Wortel, Harm
Hovens, Cindy Burger)

Afgemeld
- Athletiek Maastricht, Wandelsport (Rineke
Vasse)
- Districtscommisie Limburg – leden
Natuurmonumenten (Lou Eijssen)
- Maastricht Running Tours (Raoul
Spronken)
- Natuurhistorisch Museum Maastricht /
Plantenstudiegroep NHGL (Marian Baars)
- Pietersberg Actief (Nadine Pulles)
- Theehuis d’n Observant (Lei Bellefroid)
- Districtscommissie Limburg –
klankbordgroep (Gerard Majoor)
- Vlinderstichting (Albert Vliegenthart)
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18:00 uur - Soep met broodjes
Informele ontmoeting van de verschillende werkgroepen en organisaties.
18:40 uur - Presentatie concept natuurvisie
Presentatie van de concept Natuurvisie Sint-Pietersberg 2014-2025, inclusief de 43
actieplannen. De presentatie is aan dit verslag toegevoegd. De concept natuurvisie en
actieplannen zijn een zo goed mogelijke vertaling van de inbreng uit de eerdere
bijeenkomsten in 2013 van de stuurgroep en werkgroepen natuur, cultuurhistorie en
recreatie. We hebben deze inbreng laten landen in een integrale zonering van de SintPietersberg, waarbij we duidelijke accenten hebben gelegd voor natuur, cultuurhistorie en
recreatie.
19:15 uur - Kiezen van actieplannen
Omdat er binnen deze integrale zonering en de thema’s natuur, cultuurhistorie en recreatie
veel actieplannen zijn, willen we graag weten welke actieplannen men het belangrijkste vindt
en waar we met actieve samenwerking mee aan de slag gaan. Sommige actieplannen zijn
groot, andere kleiner. Een samenvatting van deze actieplannen is uitgedeeld en is ook aan
dit verslag toegevoegd. Om de juiste prioriteiten te stellen heeft iedere organisatie met
punten aangegeven welke actieplannen het belangrijkste zijn en bij welke actieplannen zij
actief zouden kunnen bijdragen. Men kon bij de thema’s natuur, cultuurhistorie en recreatie
de 5 belangrijkste actieplannen kiezen en er 20, 15, 10, 8 en 6 punten aan geven. Hieronder
staan de resultaten in een staafgrafiek. De achterliggende puntentelling en mogelijke
samenwerking zijn aan dit verslag toegevoegd. De vijf hoogst scorende actieplannen (in
volgorde) per thema zijn:
Natuur:
1. Natuurherstel door grensoverschrijdende samenwerking LIFE+
2. Plan van Transformatie ENCI-gebied uitvoeren
3. Natuurverbindingen realiseren
4. Monitoring flora en fauna
5. Extra beheer van Natura 2000 stikstofgevoelige natuur
Cultuurhistorie:
1. Hoeve Zonneberg en Hoeve Lichtenberg in het zonnetje
2. Cultuurhistorie Fort Sint-Pieter: maatregelenplan en ontmoetingsplek
3. Klimaatonderzoek en verbeteringen ondergrondse mergelgangen
4. Vastleggen cultuurhistorische waarden ondergrondse mergelgangen
5. Status Werelderfgoed of Rijksmonument ondergronds
Recreatie:
1. Bezoekers goed informeren over natuurwaarden en beheer
2. Oerrr speelnatuur voor kinderen
3. Inzet vrijwilligers opruimen zwerfvuil
4. Recreatie verbindingen tussen de groeve en Sint-Pietersberg
5. Recreatiezonering uitvoeren
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19:45 uur - Vragen
Er waren weinig vragen. Indien gewenst kunt u nog t/m januari 2014 uw tekstuele
opmerkingen op de concept Natuurvisie Sint-Pietersberg 2014-2025 schriftelijk doorgeven
(c.burger@natuurmonumenten.nl).
Eduard Habets bedankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en betrokken inbreng van
afgelopen jaar. Wij hebben dat als intensief, maar ook als heel prettig ervaren. In het
voorjaar van 2014 zal de Natuurvisie afgerond en verspreid worden. Ook kunnen we dan in
goede samenwerking met een eerste actieplan starten. We houden u op de hoogte!
20:00 uur - Ondergrondse excursie
Als afsluiting van deze avond hebben de VVV gidsen een ondergrondse excursie gegeven
door het ondergrondse mergelgangenstelsel Noord met de Kluis.
21:30 Einde
Nogmaals bedankt en tot ziens! Heeft u nog vragen over de natuurvisie, neem dan contact
op met Cindy Burger (c.burger@natuurmonumenten.nl).

Bijlagen:
- Presentatie 27 november 2013.
- Korte samenvatting integrale zonering en actieplannen zoals beschreven in de concept
Natuurvisie Sint-Pietersberg 2014-2025.
- Puntentelling en mogelijke samenwerking actieplannen.

