BELEIDSPLAN 2022-2026
DOELSTELLING
Het Bezoekerscentrum Leudal is een stichting die als doel heeft:
1. Het (doen) organiseren en faciliteren van activiteiten ter bevordering van het behoud,
ontwikkelen, vergroten, uitdragen en vergaren van kennis over cultuurhistorie, natuur, milieu
en landschap in het brede kader van duurzame ontwikkeling.
2. Bewustwording te initiëren bij bewoners en bezoekers van de gemeente Leudal op het terrein
van:
a. natuur, cultuur, historie, erfgoed en de streek;
b. mogelijkheden van toerisme en recreatie in de gemeente Leudal;
c. duurzaam gebruik van natuur, cultuur, historie, erfgoed en de streek.
3. Verbindingen te leggen tussen lokale en regionale organisaties actief in relatie tot
voornoemde doelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. Beheer en exploitatie van het Bezoekerscentrum Leudal;
2. onderdak te bieden aan rechtspersonen, die als interne partner van de stichting in en nabij het
gebouw activiteiten ontwikkelen met een nauwe relatie tot genoemde doelstellingen;
3. ontwikkelen en onderhouden van samenwerkings- en activiteitenconvenanten met haar
partners;
4. het leggen van verbindingen met en tussen lokale en regionale organisaties actief in relatie tot
de genoemde doelen en het stimuleren en faciliteren van een gemeenschappelijk beleid;
5. zoveel mogelijk samen te werken met andere instellingen en organisaties die op vergelijkbare
en/of aansluitende terreinen werkzaam zijn;
6. het realiseren en onderhouden van contacten met de gemeente Leudal en aangrenzende
gemeentes, provincie Limburg, exploitant restaurant St. Elisabethshof en alle andere
personen en organisaties relevant voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
7. het bevorderen van museale activiteiten en van tentoonstellingen;
8. alle andere middelen die aan het doel dienstig zijn.

VERWERVING EN BESTEDING VAN INKOMSTEN
Het Eigen Vermogen van de stichting bedraagt volgens de jaarrekening 2020 € 82.900
De inkomsten van de stichting bestaan in hoofdzaak uit:
➢
➢
➢

subsidie van de gemeente Leudal: structureel €39.000
opbrengsten uit door de stichting te organiseren activiteiten €800
huurinkomsten van interne en externe partners €6000

Voor de 5-jaarperiode 2022-2026 zullen de financiële middelen worden benut voor de jaarlijkse vaste
lasten (€33.000) en de geplande verduurzaming van het gebouw van het Bezoekerscentrum.
Daarnaast is een plan in voorbereiding voor een upgrade van de tuin bij het Bezoekerscentrum na de
verbouwing en werken aan verbetering van website en ICT-infrastructuur.
In Bijlage is een bestedingsplan opgenomen voor deze periode.

ACTIVITEITEN 2021-2026
ORGANISATIE
In 2020 is gestart met een aanpassing van de organisatie om de samenwerking van en met de interne
partners te verbeteren. Dat heeft geleid tot een aanpassing van de statuten en het huishoudelijk
reglement en tot samenwerkingsconvenanten met alle interne partners en diverse externe partners.
Zo is een onderhoudsconvenant gesloten met de Gemeente Leudal en Staatsbosbeheer voor het
onderhoud van de directe omgeving en de parkeerplaats van het Bezoekerscentrum.
Op dit moment hebben wij zes interne partners waarmee wij intensief samenwerken:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Groen Hart Leudal
Studiegroep Leudal
Velt Leudal
Imkervereniging Roer en Leudal
Monument van Verdraagzaamheid
Watermolen St. Elisabeth

Daarnaast werken wij nauw samen met:
➢
➢
➢
➢

Restaurant St. Elisabethshof
Staatsbosbeheer
Promotieplatform Leudal
IVN Roermond

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris ai:
Lid PR
Lid:

Sjoerd van der Schuit
Dick Hommen
Thijs Peters
Conny Roukens
vacant

Onze bestuurders zijn vrijwilligers en krijgen voor hun werk geen vergoeding.

VERBOUWING
Het Bezoekerscentrum en museum liggen in het hart van het natuurgebied Leudal. Het is daarom van
belang de huidige functie als toeristisch informatiecentrum te versterken, uit te breiden en daarmee
toekomstbestendig te maken. Er zal een modernisering van het Bezoekerscentrum, tuin en het
museum doorgevoerd worden. Dit zal de zichtbaarheid en toegankelijkheid verbeteren waardoor de
locatie aantrekkelijker wordt.
De plannen voor de verbouwing staan al enkele jaren op de agenda. Maar de benodigde financiën zijn
tot nu toe de bottleneck. In 2021 komt deze vraag in college en raad van de gemeente Leudal aan de
orde. Wij verwachten na overleg met de gemeente en de provincie om de middelen voor de zo
noodzakelijke verbouwing rond te krijgen.
MUSEUM

In het Bezoekerscentrum is een officieel door het Museumregister erkend museum gehuisvest. De
permanente collectie van het museum is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden:
FLORA EN FAUNA
Door middel van een grote collectie geprepareerde dieren krijgt de bezoeker een goede indruk van de
in het Leudal voorkomende fauna. Zo is o.a. in de vloer op de begane grond een dassenburcht
nagebouwd en bezit het museum een unieke collectie eieren.
ARCHEOLOGIE
Aan de hand van een aantal kenmerkende artefacten wordt een overzicht gegeven van de in het
Leudal bekende archeologische culturen. De collectie omvat werktuigen uit de Steentijd, IJzer-, Bronsen Romeinse tijd. Pronkstuk van de collectie is het in 1999 in Neer gevonden wierookvat.
HEEMKUNDE
De collectie omvat aardewerk en steengoed van 1300 tot 1900 en onder andere kinderspeelgoed.
Ook een groot aantal voorwerpen van schutterijen, zoals schuttermedailles, vaandels en
Koningszilver.
TWEEDE WERELDOORLO G
Aan de hand van foto’s, kaarten en voorwerpen wordt een indruk gegeven van de Tweede
Wereldoorlog in het Leudalgebied. Thema’s zoals de inval op 10 mei 1940 en het verzet hebben een
vaste plaats.
Ook herdenken we Iedere jaar bij het monument van Verdraagzaamheid rond 17 november de
slachtoffers die in Leudal vielen.
WISSELTENTOONSTELLINGEN
Daarnaast worden in het museum regelmatig wisselexposities, workshops en demonstraties
gehouden. Voor de komende periode staan onder andere het bomenfestival en Natura 2000 op het
programma.
EXCURSIES
Het Bezoekerscentrum is het centrum van het Leudal. Van hieruit vertrekken de meer dan 1,5 miljoen
bezoekers per jaar door de prachtige natuur. Onze partner Groen Hart, organiseert met grote
regelmaat excursies in het Leudal. Daarmee proberen zij de bezoekers attent te maken op de
prachtige maar ook kwetsbare natuur. In de kleine winkel verkopen zij boeken, wandelkaarten en
fietsroutes.
Ook hebben zij de beschikking over rolstoelen om mindervaliden ook van de prachtige natuur te laten
genieten. In de directe omgeving van het gebied is ook 3 kilometer rolstoelpad aangelegd die eindigt
in een prachtige tuin die door de partners Velt Leudal, Groen Hart en de Imkervereniging Leudal,
wordt onderhouden.
NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE
In het gebouw hebben wij de faciliteiten om lessen en cursussen te verzorgen. Groen Hart Leudal is
gespecialiseerd in Natuur en Milieu Educatie (NME). Dit zijn activiteiten gericht op jongeren van
basisscholen. En ze verzorgen ook lessen op scholen of in het Bezoekerscentrum. Ook vinden er

activiteiten plaats buiten schooltijd. Voorbeelden van lessen of activiteiten zijn: lentewandelingen en
het maken van insectenhotels.
Daarnaast beheert de Imkervereniging Roer en Leudal enkele bijenkasten aan de achterzijde van het
gebouw en leidt zij ook aanstaande imkers op in dit voor de natuur zo cruciale beroep. In de winkel
van het Bezoekerscentrum is deze honing te verkrijgen.
In de Velttuin achter het Bezoekerscentrum worden jaarlijks een aantal open dagen gehouden om
mensen, organisaties en scholen te inspireren op gebied van ecologisch leven, koken en tuinieren.
Een ecologische tuin houdt rekening met de menselijke behoeften en draagt bij aan meer natuur,
herstel van het landschap en een schoner milieu. In een ecologische tuin kiezen we planten die zijn
aangepast aan de grondsoort en de omstandigheden.
Tenslotte is in 2015 de watermolen gerestaureerd. De molen is toegankelijk gemaakt voor publiek dat
van dichtbij kan ervaren hoe hier op jaarbasis 53000 kwh groene stroom wordt opgewekt.
Zo is een grote groep van bijna 100 vrijwilligers constant bezig met de bezetting van de balie en
draagt zorg voor de vele excursies en opleidingen.
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