Toespraak voor de Drielandenpark ondertekening in Aachen, Euregionaal Forum Natuur op
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Patrick van der Broeck
Dames en heren, uit Duitsland, België en Nederland,
Beste buren, en beste natuurliefhebbers,
(Meine Damen und Herren,
Mesdames et messieurs,
Ladies and Gentlemen),
Liebe Nachbarn,

Het is een hele eer om op dit Euregionale Forum Natuur uw divers gezelschap te mogen
toespreken (en dan nog wel in mijn eigen taal).
Ik begrijp dat u van alle talen thuis bent.
Ik doe dit ook namens de overige partner in het Drielandenpark, die zo- meteen de
partnerovereenkomst mede zullen ondertekenen.
Het is ook een eer om op dit moment de samenwerking van het project Drielandenpark, dat zijn
vijfde fase ingaat, te bezegelen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.
Zoals de ouderen onder ons misschien nog weten, is het project Drielandenpark 15 jaar geleden,
in 2001, door mijn voorgangers (Odile Wolfs en Ger Driessen) geïnitieerd en met hulp van de
Benelux ‘op de rails’ gezet.
De provincie Limburg heeft ruim 10 jaar lang de projectleider geleverd en de financiën beheerd.
We zijn blij dat in 2012 de Duitstalige Gemeenschap van België, - en daarna de Euregio Maas-Rijn
- het stokje heeft overgenomen.
Ik wil daarvoor de EMR graag bedanken en complimenteren.
(Mevrouw Walsken is er helaas niet bij om de complimenten in ontvangst te nemen).
Waarom doen wij, na zoveel jaren, nog steeds mee aan dit samenwerkingsverband? Ik noem drie
redenen:
1) Door het Drielandenpark kennen we onze counterparts (collega’s) en organisaties aan de
andere kant van de grens nu beter, en weten we wie we moeten hebben als er iets te bespreken
valt.
2) Dankzij de Drielandenpark-projecten hebben we een beter grensoverschrijdend natuurlandschapsbeheer en waterbeheer kunnen realiseren, en zijn enkele zeldzame diersoorten in
Europees verband ‘op de kaart gezet’ en niet ‘van de kaart gewist’. (bijvoorbeeld de hazelmuis).
Dat helpt ons ook bij het realiseren van ons eigen natuurbeleid.
3) In de loop van de jaren zijn er flink wat Interreg-projecten aangevraagd, toegekend, en
uitgevoerd. Dat heeft ons (allemaal) ettelijke miljoenen Euro’s uit Brussel opgeleverd.
Niet alleen als provinciaal bestuurder, maar ook als Nederlands burger en belastingbetaler vind ik
dat een goede zaak.
Je kan zelfs zeggen dat een relatief kleine investering in de jaarlijkse werkingskosten van het
Drielandenpark (zo’n 20.000 Euro), netto een veelvoud heeft opgeleverd aan Europese projecten.
Dat is winst voor ons allemaal!

Dames en heren,
Natuur en landschap, landbouw en infrastructuur vormen samen de inhoud van mijn
portefeuille.
In dit gezelschap van natuurliefhebbers, landschapsdeskundigen, ambtenaren en bestuurders,
professionelen en vrijwilligers, voel ik me dan ook prima thuis.
In mijn dagelijkse praktijk heb ik met ieder van jullie te maken.
Het Drielandenpark is het samenwerkingsverband waarin al deze thema’s samenkomen.
Het Strategisch Plan voor het Drielandenpark straalt dat ook uit: in de komende jaren worden, zo
lees ik, deze thema’s één voor één uitgewerkt. De bijeenkomst van vandaag is daarvoor de eerste
stap.
Mijn pleidooi is vooral: behandel deze onderwerpen niet apart! Landbouw en natuur,
infrastructuur en landschap hebben alles met elkaar te maken.
Een voorbeeld: De ervaring in Limburg leert dat boeren de natuur kunnen maken en breken, maar
als we het op de juiste wijze aanpakken, kunnen we natuur soms beter via de agrariërs aanleggen
dan via een terreinbeherende organisatie. Voor het onderhoud van het landschap is het onderhoud
van de wegen en toeristische paden even belangrijk als het aanleggen van een heg of
hoogstamboomgaard. Het landschap is van ons allemaal, en ieder werkt daar op zijn eigen wijze
aan mee.
Dat principe hoop ik ook in het uitvoeringsprogramma van het Drielandenpark terug te zien. En
daarom onderteken ik graag de samenwerkingsovereenkomst.
Ik roep daarom ook onze partners aan de andere kant van de grens op om met dezelfde positieve
insteek hun handtekening te zetten!

