
M E N U K A A R T

 WIJ WERKEN AAN HET BUITENGEBIED
* GEMEENTE LEUDAL *

 
EEN MENUKAART OMDAT ALLES WAT OP DE MENUKAART STAAT 

AAN VERANDERING ONDERHEVIG IS. EEN MENUKAART IS 
AFHANKELIJK VAN SEIZOENEN EN DUS OOK DE INGREDIENTEN, 

EVENALS ONZE WERKZAAMHEDEN IN ONS BUITENGEBIED
 
 
 

LANDBOUWROUTENETWERK

Gemeente Leudal heeft  een landbouwroutenetwerk 
opgezet.  In dit  routenetwerk worden routes bestemd 

voor de landbouw zoveel als mogeli jk geconcentreerd.  
Routenetwerk wordt uitgevoerd waarbij  bermen worden 

verhard,  bomen worden gesnoeid en bochten minder 
scherp gemaakt.

BLOEMRIJKE BERMEN

Bloemrijke bermen worden gecreëerd door extensief  
bermbeheer toe te passen.  In mei/juni wordt 1  meter 

van de wegberm gemaaid voor de verkeersveil igheid en   
in het najaar/winterperiode worden bermen geheel 

gemaaid waarbij  het maaisel  wordt afgevoerd.
 

ONDERHOUD VAN DE WEGEN

Iedere twee jaar worden de wegen in de hele gemeente 
geïnspecteerd.  Hierbij  worden ook de wegen in het 

buitengebied geïnspecteerd.  Voorjaar 2019 vindt 
opnieuw inspectie plaats.

RIOOLAANSLUITING 

WONINGEN IN HET BUITENGEBIED

Rioolaansluit ing voor iedere woning in het buitengebied 
is bi jna onmogeli jk omdat het f inancieel  niet haalbaar 

is .  Wel kan er per perceel  een IBA (Individuele 
Behandeling van Afvalwater)  aangelegd worden.   Bi j  

ieder nieuw init iatief  kan het afvalwater dus verwerkt 
worden, ook al  is  er geen riool  aanwezig.  De meeste 

IBA’s worden beheerd door het Waterschap en de 
eigenaren kri jgen een vergoeding voor de stroomkosten.

GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED

Dit project loopt.



VERBREDEN ELLERBRUG

Technisch gezien is  het verbreden van de Ellerbrug niet 
mogeli jk.  Ri jkswaterstaat gaat geen nieuwe brug 

aanleggen. Gemeente gaat in januari  met een extern 
bureau in overleg om te ki jken wat de mogeli jkheden 

zi jn om de verkeersveil igheid ter plaatse van de 
Ellerbrug te verbeteren.

DIVERSITEIT BOMEN IN HET 

BUITENGEBIED

Gemeente streeft  naar een divers bomenbestand. 
Hierdoor is  het bomenareaal minder vatbaar voor 
ziekten en plagen. Daarnaast wordt ook rekening 

gehouden met het veranderende kl imaat bi j  het kiezen 
van een boomsoort.  Dit  leidt tot een robuust,  duurzaam 

en kl imaat adaptief  bomenbestand en een vergroting 
van de biodiversiteit .

BIODIVERSITEIT

Streven om de meest duurzame gemeente te zi jn.  Dat 
betekent ook dat we de biodiversiteit  vergroten door 

het toepassen van verschil lende soorten bomen en 
planten.  In het buitengebied streven naar inheems en 

streekeigen sortiment.  Rekening houden met 
waardplanten voor onder andere bijen en vl inders.

DEREGULERING

In 2010 is de kapvergunning vereenvoudigd (al leen 
kappen van bomen, die zi jn opgenomen op de 

gemeenteli jke bomenli jst ,  is  vergunningplichtig) .  In 
2018-2019 worden al le gemeenteli jke en particuliere 

landschapselementen geïnventariseerd en daarna 
kan de gemeenteli jke bomenli jst  weer 

geactualiseerd worden.
 
 

 

RESTSTROMEN

Gemeente Leudal maakt gebruik van reststromen voor 
energie.  

 
ZONNEPANELEN OP DAKEN

Beleid voor zonne-energie is  in ontwikkeling

WINDMOLENPARK

Ook hier is  de gemeente Leudal mee bezig in de vorm 
van het opstellen van een regionale visie mbt de 

energietransit ie.
 

 



COMMUNICATIE

Meer gebruik van social  media door de gemeente 
Leudal.  Social  media betekent ook interactie,  social  

media is  een middel om in verbinding te staan met de 
samenleving.

KLIMAATADAPTATIE

Gemeente Leudal gaat meer inspelen op de verandering 
van het kl imaat.  Door onder meer te vergroenen 

(aanplanten van bomen in de kernen),  toepassen van 
sortiment welke minder vatbaar is  voor   

kl imaatveranderingen (neerslag en droge/warme 
zomers) en afkoppelen van hemelwater.

 

PROJECT PATRIJZEN

Aanplanten van onder andere singels en kruidenri jke 
akkers en akkerranden om het leefgebied van de patri js  

te verbeteren.  Vanuit  het project Patri jzen wordt 
bekeken welke gebieden je als proeftuin kun opzetten 
voor predatoren (vossen en kraaiachtigen).  Voor meer 

informatie ga naar www.ikl- l imburg.nl

VERWERKEN VAN BERMMATERIAAL

Het bermmaaisel  wordt nu naar een erkende verwerker 
(composteerder)  afgevoerd. .  Wanneer het bermmaaisel  

is  gecomposteerd kunnen boeren dit  gebruiken voor 
hun land. In Nederland zi jn enkele init iatieven waarbij  

boeren/ondernemers zelf  organisch materiaal  
verwerken tot bokashi door middel van fermentatie.

 

NATURA2000 GEBIED LEUDAL

Er is  een concept beheerplan opgesteld voor het 
natura2000 gebied Leudal.  Dit  beheerplan is opgesteld 

door de Provincie Limburg,  samen met onder andere 
gemeente Leudal,  Waterschap, Staatsbosbeheer,  

Bosgroep Zuid-Nederland, Studiegroep Leudal,  LLTB en 
Promotieplatform Leudal.  Dit  beheerplan lag t/m 18 

januari  2019 ter inzage.

VOEDSELBOSSEN

Voedselbossen zi jn een trend in het stedeli jk gebied. 
Lokale init iatieven voor voedselbossen kunnen door 

Stichting IKL ondersteund worden (www.ikl- l imburg.nl) .
 

VERROMMELING, 

LANDSCHAPSVERVUILING

Hier kan de gemeente weinig aan doen behalve 
voorl ichting omdat het te maken heeft  met houding en 

gedrag.



VRIJKOMENDE AGRARISCHE 

BEBOUWING

Er wordt in regionaal verband gezocht naar kansen die 
herbestemming/functiewijziging mogeli jk maken. Sloop 
van de overtoll ige bebouwing bli j ft  ook zeker een optie.

ASBEST

Door de ri jksoverheid bestaat de verplichting om voor 
2024 al le asbest die blootstaat aan de buitenlucht te 

saneren.  De rol  van de gemeente Leudal is  om 
sloopmeldingen in behandeling te nemen en toe te zien 

op sanering van het asbest.  Een nieuw fonds speciaal  
voor agrariers en particulieren wordt in 2019 ingesteld 
voor het verwijderen van asbestdaken. We verwijzen u 
graag naar een artikel  op NU.nl:  https://bit . ly/2W9hw6j

 

WARME SANERING 

VARKENSHOUDERIJ

In samenwerking met de regio en de provincie 
Limburg wordt gewerkt aan een perspectief  voor 

stoppende agrarische ondernemers.  In 
voorbereiding hierop komt een loket waar agrariërs 
zich kunnen melden en er worden coaches ingezet 

om ondernemers te ondersteunen. Ook vanuit  
Handhaving gaan we proactief  in gesprek met 

agrarisch ondernemers om meer beeld te kri jgen 
wat er speelt  nav de stoppersregeling.

 
HANDHAVING

 
In november 2018 is  het Damoclesbeleid ingevoerd.  

Dit  betekent dat wanneer harddrugs/softdrugs 
wordt aangetroffen we een harde aanpak hanteren.  

Een harde aanpak in de zin van dat vooraf geen 
waarschuwing uitgaat met als gevolg het sluiten van 

panden/loodsen/lokalen als gevolg.
   

TOEZICHT
 

We houden toezicht op ons buitengebied met 
(hoge) landschappeli jke waarde,  op natuur- en 

bosgebieden, onze industrieterreinen en op ons 
groen. U kunt hierbij  denken aan afvaldumpingen, 

voorwerpen op of aan de weg,  motorcrossen, stoken 
en gebiedsgerichte surveil lance (parkeren,  reclame, 
jeugd, inbraak,  i l legale sloop, APV, natuurwetten).  

 
 
 
 

 

 


