GrensparkLimburg hoogtepunt van Nederland
GrensparkLimburg is een parelsnoer van uitzonderlijke natuurgebieden langs de grens van Limburg.
Dit grensgebied heeft een bewogen verleden en een grenzeloze toekomst. In GrensparkLimburg zijn
natuur en landschap de bron van gezondheid, geluk en geld. Bewoners verdienen hun inkomen aan de
natuur en koesteren en versterken dit basiskapitaal voortdurend. De naam GrensparkLimburg is
nieuw, maar het gebied is bekend bij alle Nederlanders. Met z’n karakteristieke heuvels, duinen en
Maasterrassen vormt dit gebied het hoogtepunt van Nederland. GrensparkLimburg wordt bezocht
door een breed publiek uit binnen- en buitenland. Dankzij de grote interesse van buitenlandse
bezoekers vormt GrensparkLimburg de internationale toegangspoort naar de natuurparken in heel
Nederland.
Stukje buitenland in eigen land
Wie de Limburgse grens volgt van de Mookerheide tot aan de Vaalserberg, ontdekt de ene parel na
de andere, geregen aan een ketting die wij kennen als ‘de grens’. Natuur en landschap trekken zich
van die grens niets aan en dus vinden we in dit gebied allerlei planten en dieren die elders in
Nederland niet voorkomen. De Nationale Parken De Maasduinen en De Meinweg vormen samen met
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg de harde kern van GrensparkLimburg. Het complete park
bestaat uit maar liefst 17 Natura2000-gebieden, met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan
13.000 hectaren. Aansluitend liggen in België en Duitsland nog eens 7.000 hectaren aan bijzondere
natuur.
Wat maakt dit gebied zo bijzonder?
GrensparkLimburg heeft z’n bijzondere landschap te danken aan een – voor Nederland – unieke
geologische ontstaansgeschiedenis: krijt- en lössplateaus, doorsneden door diepe beekdalen,
rivierterrassen en stuifzandruggen langs de Maas hebben voor grote hoogteverschillen gezorgd, met
als resultaat het karakteristieke heuvellandschap. Bovendien heeft het grensgebied een rijke
cultuurhistorie. Sinds mensenheugenis was dit grensgebied het toneel van Europese machthebbers
en godsdiensten. Dat heeft prachtige verhalen opgeleverd die nog altijd verteld worden bij de
tastbare sporen in het landschap. Dit geldt ook voor het mijnverleden dat nog altijd tot de
verbeelding spreekt.
Wat gaan we doen?
Verbinden
We verbinden onze natuurparels met elkaar, maar ook met de bewoners van het gebied. We richten
ons op het verbinden van mensen en organisaties die samen de handen uit de mouwen willen steken
om onze ambities te verwezenlijken. Daarbij kijken we altijd over de landsgrenzen, want
grensbewoners voelen zich sterk met elkaar verbonden. Dat maakt samenwerkingsverbanden over
de grens vanzelfsprekend.

Versterken
We verbeteren en stimuleren duurzaam ondernemerschap, gebaseerd op kwaliteit van natuur en
landschap. Daarbij richten we ons op ondernemers in de landbouw, horeca, het toerisme, de
zorgsector en op de vele particuliere grondeigenaren.
Verwonderen
Alle zintuigen ontwaken in GrensparkLimburg. We organiseren acties, arrangementen en
evenementen, gericht op beleving van de rijke natuur en het bewogen verleden. In
GrensparkLimburg liggen de verhalen voor het oprapen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor échte
natuurbeleving grenzeloos: van wilderniswandelingen en stilteplekken, tot het meedoen aan
veldonderzoek naar bijzondere dieren die je meestal nooit te zien krijgt.
Vermarkten
De bijzondere kwaliteiten van GrensparkLimburg zetten we in de markt en brengen we onder de
aandacht van een breed publiek. De promotie is niet alleen op Nederland gericht, maar ook op de
25 miljoen potentiële bezoekers uit Vlaanderen, Wallonie en Nordrhein-Westfalen. Buitenlandse
toeristen komen graag wandelen en fietsen in de Nederlandse natuur. Voor hen organiseren we
evenementen, festivals, arrangementen en ontmoetingen op en over de grens, en ontwikkelen we
recreatieve routes en meertalige informatiemiddelen. Ook zullen we ons als GrensparkLimburg
nadrukkelijk manifesteren in bestaande Europese netwerken en organisaties voor duurzaam
toerisme, natuur- en landschapsbehoud.
Hoe gaan we dat organiseren en betalen?
Op korte termijn werken we voor elk van de vier benoemde thema’s (verbinden, versterken,
verwonderen en vermarkten) één of meer aansprekende icoonprojecten uit die kunnen rekenen op
een breed draagvlak en participatie. Deze projecten voeren we in 2017-2019 uit. Van daaruit
bouwen we de samenwerking verder op.
De uitvoering van de beschreven activiteiten vindt zoveel mogelijk plaats binnen de bestaande
structuren. Om deze bestaande overlegstructuren, organisaties en programma’s met elkaar te
verbinden en te richten op de ambitie van GrensparkLimburg stellen we voor drie jaar een
projectgroep in waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd.
Voor de nationale en internationale promotie van GrensparkLimburg sluiten we aan bij bestaande
campagnes van de samenwerkende VVV’s en Connect Limburg.
Ook voor de financiering roeien we met de riemen die we al hebben, en we gaan op zoek naar
aanvullende sponsors, gebiedsfondsen en Europees geld. Het ontwikkelen van nieuwe
verdienmodellen is een wezenlijk onderdeel van het programma.

Liefde voor Limburg / Liebe für die Landschaft / Passion pour le Paysage / From Nature with Love:
De mogelijkheden in GrensparkLimburg zijn grenzeloos!

