
DE BRIEF IN 2027

Beste commissieleden,

Weet je nog, die vrijdag, 1 september 2017, tien jaar ge-
leden? Toen hebben we besloten om te gaan voor de ver-
maatschappelijking van het landschap. We hadden de 
droom om het eigenaarschap terug aan de mensen te ge-
ven, omdat we het vertrouwen hadden dat de Limburgers 
streven naar een leven in balans. De werkelijkheid blijkt 
nog mooier dan de droom.

De inwoners voelen zich eigenaar en verantwoordelijk voor 
hun Limburg. Ze leven, wonen en werken erin en zijn gast-
heer voor de vele bezoekers. Samen met bedrijfsleven en 
landbouw is toegewerkt naar een natuurinclusieve econo-
mie. Internationaal hebben wij laten zien hoe Limburg de 
gezondste, groenste, meest open en gelukkigste regio van 
Europa is geworden. De tijden dat iedereen krampachtig 
naar zijn eigen grenzen keek en bang was voor verandering 
zijn voorbij.

Het was even spannend, maar vanaf het moment dat we 
de versnellingsagenda hebben ondertekend, is de bewe-
ging op gang gekomen. Vanuit een open discussie over 
wat kwaliteit is, hebben professionele versnellingsteams 
initiatieven van onderop tot bloei laten komen, waarbij de 
overheid het vertrouwen gaf aan de samenleving beleids-
doelen te realiseren. We durfden daarin te experimenteren 
en te leren van onze fouten. We hebben onder andere een 
landschapsfonds opgericht, er zijn coöperatieve modellen 
opgezet, het belastingstelsel is vergroend. We hebben een 
beweging in gang gezet die heeft geleidt tot natuurinclu-
sieve landbouw, groen bouwen, groen onderwijs. Financi-
ele bijdragen aan het landschap, die terecht komen in het 
landschapsfonds, komen van de inwoners, horeca en via 
constructies als habitatbanking.

De beweging is in gang gezet door een aantal koplopers 
waar gaandeweg steeds meer partijen bij aangehaakt zijn. 
Het is een gemêleerd gezelschap uit de landbouw- en na-
tuurwereld, maar zeer zeker ook partijen uit de recreatie-
sector, het bedrijfsleven en zorg. Het onderwijs heeft een 
speciale rol gespeeld om bewustzijn te creëren. Deze par-
tijen zijn er ingestapt omdat zij inzagen dat zij er zelf beter 
van werden.

En het mooie is dat er steeds meer partijen blijven aanha-
ken en achterblijvers niet de kans krijgen de beweging te 
vertragen: eigenlijk wil de maatschappij niet anders meer!
Vanuit deze werkelijkheid durven wij te proosten op ons 
aller gezondheid en geluk!

In bronsgroen eikenhout gebeiteld,

de bende van Ottersum

Masterplan vermaatschappelijking

De groene Demarrage      LANDGOED LIMBURG
 naar een

Na praten wordt het tijd voor doen! Tot deze conclusie 
kwam een groep Limburgse voorlopers op het gebied van 
landschapsontwikkeling begin 2017 in Ottersum. 
Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur wordt meer en 
meer gezien als een voorwaarde voor behoud en ontwik-
keling van de natuur. Maar hoe kunnen we die beweging 
op gang krijgen, vergroten en versterken? Hoe kunnen we 
echt werk maken van de vermaatschappelijking van natuur 
en landschap in Limburg? In een aantal intensieve sessies 
stelden we onze visie op. Op 6 juli is deze visie aan gedepu-
teerde Hubert Mackus gepresenteerd en is deze door hem 
omarmd.

De tekeningen geven inkijk in het 
doorlopen proces. Wat blijkt is dat 
iedereen op zoek is naar een leven in 
balans. We streven geluk na, willen 
graag werken maar ook nog genoeg 
tijd hebben voor het immateriële en 
zelfontwikkeling. We zien de Limburg-
se leefomgeving net als een landgoed 
waarop het goed recreëren, werken, 
boeren en wonen is in een groene 
setting. Het eigenaarschap ligt bij de 
samenleving. Een samenleving die er 
voor gaat en bestaat uit ondernemers, 
politiek en burgers. Koplopers uit 
diverse gelederen voeren de groene 
demarrage aan en vormen het voor-
beeld voor het peleton. 
Alle Limburgers maken Limburg mee!

De bende van Ottersum:


