
 Charter  
  

“Samen sterk in de Voerstreek” 
 

Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), departement Landbouw en 
Visserij, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

zijnde de Vlaamse partners 
 

Provincie Limburg, beleidsdirecties Ondernemen (Landbouw en Platteland) en Omgeving (Ruimtelijke 
planning, Water en domeinen, mobiliteit en routenetwerken, Duurzaamheid, Onroerend erfgoed)  

zijnde de provinciale partners 
 

Bekkenbestuur Maasbekken, IOED-oost, Natuurpunt, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
zijnde de regionale partners 

 
Gemeente Voeren 

zijnde de gemeentelijke partner 
 

Boerenbond, HVV Vlaanderen, Landelijk Vlaanderen 
zijnde de private partners 

 
 
 
 

…engageren zich en ijveren gezamenlijk en in open overleg, via een 
geïntegreerde, grens- en sectoroverstijgende aanpak 

voor de  
Voerstreek als sterke natuurlijke en landschappelijke kern binnen de 

euregio Maas-Rijn/Vlaanderen/België, 
 

met als doel  
te komen tot een evenwichtige duurzame ontwikkeling van de 

natuur-,  landschaps- en erfgoedwaarden en van de landbouw in de 
Voerstreek, met het oog op het behoud en de verbetering van de 
leefkwaliteit, het ondersteunen van een leefbare landbouw, het 

behoud en de instandhouding van erfgoed en natuur, het herstel van 
de ecologische waterkwaliteit, de afname van het risico op 

overstromingsschade en het weloverwogen toeristisch-recreatief 
medegebruik van het Voerens landschap.  



Daarvoor is noodzakelijk:  

1. Erkenning door de partners van de natuur-, landschaps-, onroerenderfgoed- en 
economische waarde van het landschap en het watersysteem 

De partners erkennen de bijzondere natuur-, landschaps-, erfgoed- en economische waarden van het 
Voerense landschap en watersysteem én de verwevenheid van de verschillende functies natuur, 
landbouw, waterveiligheid en toerisme. Ze erkennen dat er belangrijke synergiën te bekomen zijn 
door samenwerking. 

2. Een geïntegreerde visie op het Voerens landschap vanuit sterke waarden van de natuur, 
het onroerenderfgoed, het (landbouw)landschap en het watersysteem 

De partners engageren zich om hun visies op inrichting, beheer, recreatieve ontsluiting en marketing 
voor de Voerstreek op elkaar af te stemmen in functie van de gezamenlijke natuur-, landschaps- en 
onroerenderfgoedwaarden in de Voerstreek die per definitie sterk met elkaar verweven zijn. Waar 
nodig, worden in onderling overleg nieuwe visies opgemaakt, waarbij optimaal rekening wordt 
gehouden met de waarden van het gebied, het landgebruik in functie van natuur, landbouw, zachte 
recreatie, ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen en het terugdringen van het risico op 
overstromingsschade, zodat er een betere balans ontstaat tussen de belangen van de verschillende 
actoren.  

De partners streven naar een gedragen gebiedsgerichte geïntegreerde landschapsvisie waaraan 
ruimtelijke en economische ontwikkelingen die in Voeren plaatsvinden worden getoetst.  

3. Een geïntegreerde aanpak vanuit een bottom-up proces 

De partners erkennen dat een belangrijke meerwaarde te behalen is door lokale stakeholders 
(landbouwers, landeigenaren, horeca, toeristische voorzieningen, …) nauw te betrekken bij het 
proces. Dit is noodzakelijk om voldoende maatschappelijk draagvlak te creëren. 

4. De voortzetting van de werking van de projectgroep Voerstreek 

In het kader van het onderzoeksproject werd een projectgroep Voerstreek in het leven geroepen die 
het proces nauwgezet opvolgde. Deze overlegstructuur zal worden voortgezet en heeft als doel de 
partijen samen te brengen in functie van een geïntegreerde aanpak. De overlegstructuur beoogt de 
afstemming om tot een geïntegreerde visie voor Voeren te komen, waarbij de belangen van alle 
actoren op een gedragen en samenhangende manier worden afgewogen en getoetst aan de 
algemene visie. De projectgroep Voerstreek komt minstens twee keer per jaar samen. Tijdens dit 
overleg wordt sectoraal beleid getoetst aan de gebiedsgerichte geïntegreerde landschapsvisie die 
voor de Voerstreek wordt beoogd. 

De partners erkennen dat het zinvol is om één neutrale gebiedscoördinator aan te stellen om het 
proces van geïntegreerde en gebiedsgerichte samenwerking vorm te geven door het Regionaal 
Landschap Haspengouw en  Voeren. De bestaande beheers- en overlegstructuren, die eerder 
sectoraal georganiseerd zijn, op vlak van natuur, integraal waterbeheer, landbouw, toerisme en 
onroerenderfgoed, blijven bestaan. De gebiedscoördinator zal bij dit overleg betrokken worden. De 
sectoren engageren zich daarbij om optimaal rekening te houden met andere visies op landgebruik 
(natuur, landbouw en recreatie), in overleg te treden daar waar visies dreigen te botsen en 
oplossingen te zoeken bij eventuele tegenstrijdige belangen.  

5. De ontwikkeling en het beheer van het landschap in de Voerstreek 

Bij de verdere ontwikkeling van bestaande projecten - zoals het erosiebestrijdingsplan Voerstreek, 
RUP’s, soortenbeschermingsprogramma’s in het kader van de realisatie van de IHD-doelstellingen, 
beschermingsdossiers cultuurhistorisch landschap Voer- en Gulpvallei, grensoverschrijdende 
projecten, geplande acties in functie van de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen en de 
verhoging van de waterveiligheid, toerisme etc… - engageren de partners zich om bij deze projecten 



en processen rekening te houden met de algemene doelstellingen van het charter en zoveel mogelijk 
afstemming na te streven. 

Als voor sommige deelgebieden blijkt dat er een beheersvisie opgesteld dient te worden, dan 
gebeurt dit bij voorkeur volgens een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak. 

6. Engagement om bestaande beleidsinstrumentarium optimaal in te zetten 

ANB, OE, VMM en de provincie Limburg engageren zich om de procesdynamiek te ondersteunen en 
het bestaande beleidsinstrumentarium optimaal in te zetten, op elkaar af te stemmen en uitvoer te 
geven aan de resultaten van het onderzoeksproject Voerstreek in het kader van het Vlaams 
geïntegreerd plattelandsbeleid1. Op vraag en met financiering van partners kan de VLM 
instrumenten landinrichting en grondenbank inzetten met het oog op een bewarend grondbeleid. 
Nieuwe sectoroverstijgende initiatieven worden steeds binnen het samenwerkingsverband 
besproken.  

 

                                                            
1 Onderzoeksproject in het kader van het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid onder de noemer ‘Uitvoering 
Onderzoeksagenda Platteland’ (Titel: Versterken van streekidentiteit via landbouw, natuur, erfgoed en 
toerisme). 


