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1. Inleiding      

  

Graag presenteren we hierbij het jaaroverzicht 2020. Na de inleiding en een terugblik over het afgelopen jaar zijn ook de verkorte 

jaarverslagen van onze interne partners bijgesloten.   

 

Het jaar 2020 kwam goed uit de startblokken. Met vooral voor het BCL bestuur de mooie uitgewerkte plannen voor de verbouwing 

van het gebouw, ons gebouw, op de rol. 

De interne partners kenden geen noemenswaardige problemen, de samenwerking begon steeds beter te lopen. Men zocht elkaar 

gemakkelijk op om ideeën uit te wisselen  met als resultaat dat de frequentie van de vergaderingen “partneroverleg” naar beneden 

kon. Minder vergaderen, meer doen blijft toch altijd het streven. 

      

Hoe anders kwam het eruit te zien vanaf maart. 

De pandemie legde veel plat. En zo ging dus ook het gebouw van het Bezoekerscentrum dicht voor het publiek. 

 

De activiteiten/taken die op het bordje van 

het BCL bestuur lagen, vielen ook weg of 

werden geannuleerd, zoals de afspraken met 

de provincie voor de presentatie van de 

verbouwingsplannen. Dat schuiven we helaas 

dus door naar 2021. 

Tot 2x toe werden pogingen gewaagd om 

met meerdere gedeputeerden tot een 

overleg te komen. Hiertoe werd een mooie 

presentatie ontwikkeld door een extern 

bureau. De ideeën, plannen en technische 

uitwerking , alsmede het kosten plaatje werd 

samengebracht tot 1 mooie presentatie :  

“Geworteld voor de toekomst”   

 

 

De provincie Limburg heeft de taak om het 

Natura 2000-gebied Leudal te beschermen 

volgens de regels van de Habitatrichtlijn. 

Diverse specialisten van onze partners 
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hebben een steentje bijgedragen om hier invulling aan te geven. De provincie dient een goede communicatie op te zetten. Voor de 

invulling heeft de provincie de stichting Bezoekerscentrum benaderd.   

 

Het uiteindelijke doel zal zijn om samen met alle partners het Bezoekerscentrum een vooraanstaande en langdurige plek te geven, 

waar eigen bewoners van Leudal terecht kunnen, maar ook de bezoeker- verblijfstoerist, natuurliefhebber, dagtoerist- die 

informatie en kennis kan opdoen over het Leudal zelf, maar ook over omliggende gebieden. 

           

2. Bestuur, partners en organisatie  

 

Samenstelling bestuur: 

Fritz van Hattem, Baexem, voorzitter  en DB lid. 

Dick Hommen , Heythuysen, penningmeester en DB lid. 

John Klerkx, Haler, strategisch beleid.  

 

Interne Partners.  

Het gebouw wordt door diverse groeperingen gebruikt.  

Deze gebruikers en tevens partners van de Stichting BCL zijn:  

- Stichting Studiegroep Leudal e.o. (SGL)                

- Stichting Vrijwilligers van het Bezoekerscentrum Leudal / Groen Hart Leudal (GHL)             

- Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT)    

- Imkervereniging Roer- en Leudal         

- Stichting Herdenkingsmonument Militairen           

- Stichting  St. Elisabethmolen  

 

Externe partners 

- Staatsbosbeheer (SBB)  

- Restaurant St Elisabethshof 

- Promotieplatform Leudal 
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Gebouwbeheer 

Ron van Pol heeft met verve de rol van Huismeester ingevuld: Het aansturen van de Handyman, het bijhouden van het 

calamiteitenplan, het contact met de gemeente voor het groot onderhoud, alsmede de begeleiding van de, extern uitbestede  

schoonmaakwerkzaamheden.  

 

Publiciteit en Communicatie  

De werkgroep PR&C is een activiteit die namens het bestuur uitstekend wordt uitgevoerd en ingevuld door de werkgroep PR&C. 

Door het wegvallen van enkele vrijwilligers komt e.e.a. op de schouders van Conny Roukens terecht.  Deze  activiteiten zorgen 

voor een zeer goede centrale uitstraling. Bijhouden van de website, de nieuwsbrief (helaas ook dit jaar door de Corona weinig 

uitgekomen), Facebook, Instagram en persberichten over activiteiten in en om het bezoekerscentrum.  

 

Onderhoud omgeving gebouw  

Onder leiding van IVN is er een werkgroep (SBB, gemeente en partners BCL) tot stand gekomen die zorg draagt voor het 

regelmatig onderhoud van de directe omgeving van het gebouw, inclusief de parking. 

 

3. Doel en realisatie :  

  

     De Stichting BCL stelt zich ten doel:   

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 breder kader van duurzame ontwikkeling. 

2. Bewustwording te initiëren bij bewoners en bezoekers van de gemeente Leudal op het terrein van:  

 natuur, cultuur, historie, erfgoed en de streek;  

 mogelijkheden van toerisme en recreatie in de gemeente Leudal;  

 duurzaam gebruik van natuur, cultuur, historie, erfgoed en de streek;  

3. Verbindingen leggen tussen lokale en regionale organisaties actief in relatie tot voornoemde doelen;  

      

      De Stichting BCL tracht haar doel te bereiken door:   

1. beheer en exploitatie van het bezoekerscentrum. 

2. het ontwikkelen en handhaven van een handzame organisatiestructuur waarbij de interne partners het Bezoekerscentrum 

Leudal efficiënt doen  functioneren conform afgesproken taakstellingen.  

3. onderdak bieden aan natuurlijke- en rechtspersonen, die als interne partners van de stichting BCL in en nabij het 

Bezoekerscentrum Leudal activiteiten ontwikkelen met nauwe relatie tot genoemde BCL doelstellingen. 
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4. het stimuleren en faciliteren van initiatieven in breedste zin met betrekking tot voornoemde doelen 

5. ontwikkelen en onderhouden van samenwerkings- en activiteitenconvenanten tussen bestuur van de stichting BCL en 

haar partners en op basis hiervan ontwikkelen en realiseren van activiteiten die de afzonderlijke partners overstijgen.  

6. het leggen van verbindingen met en tussen lokale en regionale organisaties actief in relatie tot voornoemde               

doelen en het stimuleren en faciliteren van een gemeenschappelijk beleid.  

7. zoveel mogelijk samen te werken met andere instellingen en organisaties die op vergelijkbare en/of aansluitende                   

terreinen werkzaam zijn.  

8. het realiseren en onderhouden van contacten met de gemeente Leudal en  aangrenzende gemeentes, provincie                

Limburg, samenwerkingspartners, exploitant van restaurant St. Elisabethshof en alle andere personen en                 

organisaties relevant voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting BCL.          

9. periodiek verwoorden van de gemeenschappelijke doelen die voormelde partijen met de stichting Bezoekers                 

Centrum Leudal verbindt.  

10. het bevorderen van museale activiteiten en van tentoonstellingen.  

11. alle andere middelen die aan het doel dienstig zijn.                                                                                                                              

  

  

4. Aanpassingen gebouw t.b.v. verduurzaming en optimaliseren gebruik   

  

De huidige situatie en kwaliteit van informatie- en kennisoverdracht van het Museum en de toegankelijkheid  van het BCL gebouw 

passen niet meer in het ambitieniveau van gemeente en bestuur BCL en de partners.  De eerder genoemde aanpassingen aan de 

omgeving van het centrum gaven een enorme kwaliteitsimpuls aan het gebied.   

Gedurende het jaar 2017  is besloten om ook in het BCL gebouw kwaliteitsimpulsen uit te gaan voeren. De  aanzet is gegeven om 

in coördinatie met SGL/Leudal museum, aansprekende aanpassingen en verbouwingen door te gaan voeren.  

 

Het totale plan is, samen met het museumplan van interieurarchitect Martin Koldenhof, door architect Frans van Dun  in een 

totaalplan verwerkt dat ter beoordeling uitvoerig met de betrokkenen is besproken.  

 

 

5. Financiën   

De Jaarrekening 2020 is separaat ingediend bij de gemeente Leudal. Daarin inbegrepen een toelichting de balans per 31 december 

2020 met een totaal van € 92.943 en een staat van baten en lasten met een voordelig saldo over 2020 van € 9.234. 
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Haelen, mei  2021,  

Namens het bestuur van het Bezoekerscentrum Leudal,   

  

  
  

  

De penningmeester,                             De voorzitter,  

D.A.J.M. Hommen           F.B. van Hattem   

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Resumés jaarverslagen interne partners  

  

 Stichting Studiegroep Leudal.e.o.- SGL.  

 Stichting Vrijwilligers van het Bezoekerscentrum Leudal / Groen Hart Leudal -GHL.  

 Imkervereniging Roer- en Leudal.  

 Velt Leudal. 

 Stichting Herdenkingsmonument Militairen. 

 Stichting St. Elisabethmolen. 
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                        STICHTING STUDIEGROEP LEUDAL e.o.  

 

Werkterrein en doelstellingen  

Beknopte samenvatting van de doelstelling zoals omschreven in de statuten: “De Stichting Studiegroep Leudal e.o. heeft als doel 

het behoud, herstel en bescherming van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het 

Leudal en zijn omgeving ten behoeve van bewoner en bezoeker”.  

Het werkgebied van de stichting strekt zich uit over het Leudal en zijn omgeving en wordt begrensd door de Maas, het kanaal 

Wessem-Nederweert, de Noordervaart en het afwateringskanaal dat de Noordervaart verbindt met de Maas.   

Om aan die doelstellingen te kunnen blijven werken zijn er diverse werkgroepen met gespecialiseerde vrijwilligers. Er is een 

overkoepelend bestuur. Naast de bestuursleden nemen ook de kartrekkers van de werkgroepen deel aan de 

bestuursvergaderingen om zo de lijnen zo kort mogelijk te houden.  

 

Verslag 2020 
In 2020 golden ook voor ons de beperkingen voor alle coronamaatregelen. Daardoor veel minder fysieke bijeenkomsten onderling, 

maar ook met externen. Digitale bijeenkomsten konden maar een deel “goedmaken”. 

De werkgroep Leefomgeving Leudal is bezig geweest met veel dossiers. Zonne-energie bij de voormalige steenfabriek Corubona, 

wind-energie in Windpark Kookepan, nieuwe ontwikkelingen op het Zevenellenterrein  van de voormalige Maascentrale, projecten 
in het Buggenumse Veld in het kader van de compensatiegelden Nunhems, inrichting Wijnaerden, Natura-2000 gebied en een 

aantal kleinere dossiers vroegen veel van de werkgroepleden.  

Het tijdschrift ‘Rondom het Leudal’ kent inmiddels 45 jaargangen en dus 180 edities. 

De wisseltentoonstellingen en het museum zijn maar zeer beperkt toegankelijk geweest. 

In samenwerking met de gemeente en de heemkundeverenigingen in Leudal is gestart met een project om in twee jaar tijd alle 

rijks- en gemeentelijke monumenten in Leudal te voorzien van een schildje en/of een informatiebord. Een QR-code op het bord 

verwijst naar de verenigingswebsite voor meer informatie. De plaquettes van Moder en Piet Vossen zijn van ‘Stichting Leudal 75 
jaar bevrijd’ overgenomen. 

 

Het in 2019 uitgegeven boek ‘Het Leudal voor nu en altijd; een wonderlijk natuurgebied’, in een oplage van 900 stuks, is zo goed 

als uitverkocht. 
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Stichting Groenhart Leudal 

  

Werkterrein en doelstellingen:     

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor natuur,                                                                               

Landschap en cultureel erfgoed van de gemeente Leudal en omgeving, in de meest uitgebreide zin.                  2)  

Zij tracht dit doel te bereiken, in hoofdzaak door:   

 promotie van recreatieve en toeristische mogelijkheden  

 kennis- en informatiecentrum te zijn  

 gebiedsgerichte informatie te verstrekken  

 organiseren van excursies voor groepen en particulieren  

 organiseren van activiteiten voor de jeugd in basisschoolleeftijd  

 het geven van gastlessen op scholen van primaire onderwijs  

 het bevorderen van duurzaamheid  
 

Verslag 2020 

In 2020 hebben ondanks de covid-19 in de maanden dat we open waren 577 personen het museum bezocht. Hiervan waren er 39 

donateur en 442 volwassen (betalende bezoekers). Kinderen onder 12 jaar zijn gratis (aantal 96).  

In 2020 heeft het Bezoekerscentrum aan 3848 bezoekers informatie verschaft. Dit is aan de hand van bezoekers aan de balie, telefoon of 

beantwoorden van vragen via mail.  

In 2020 hebben in totaal 551 personen deelgenomen aan onze excursies. 

Hieronder waren in totaal 387 donateurs en 57 volwassen (betalende) deelnemers. 

Kinderen onder 12 jaar zijn gratis (aantal 117) 

In 2020 hebben in totaal 4.399 geïnteresseerde gebruik gemaakt van onze service die wij verlenen aan de bezoekers van 

Bezoekerscentrum Leudal  
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  Imkervereniging Roer- en Leudal 

Werkterrein en doelstellingen  

Afdeling Roer en Leudal van De Nederlandse bijenhouders vereniging, (NBV), stelt zich het volgende ten doel;   

• Behartigen van de belangen van de imkers  

• Verbeteren van de dracht  

• Het bieden van diverse cursussen.  

• Voorlichting over de honingbij én andere insecten aan scholen en volwassenen  

De vereniging had in 2020 ongeveer 140 leden, woonachtig in de oostelijke helft van Midden 

Limburg. Het bestuur bestaat uit 9 leden. 

 

Verslag 2020 

Alle fysieke activiteiten zijn in 2020 geannuleerd ivm Corona. 3de kwartaal van 2020 hebben wij 

het digitale programma “Zoom” aangeschaft, waarmee wij toch nog wat digitale bijeenkomsten 

hebben kunnen organiseren. De Bestuursvergaderingen zijn ook alle, doormiddel het 

programma “Zoom” gedaan. 

De digitale bijeenkomsten worden goed bezocht, beter dan verwacht, het bestuur gaat kijken of 

we deze wijze van bijeenkomsten kunnen doorzetten na de pandemie. Het is dan wel een extra 

activiteit. 

Voor een overzicht van alle activiteiten 2021 kunt u terecht op de volgende website: 

https://roer-en-leudal.bijenhouders.nl/  

  

about:blank
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       Velt Leudal 

  
Werkterrein en doelstellingen    
Velt ( vereniging voor ecologische leven en tuinieren) Leudal brengt mensen samen op weg naar ecologisch leven  met praktische 

informatie, wonderlijke belevenissen  en gefundeerde opinies. Velt geeft ecologisch leven vorm  in huis, tuin en daarbuiten d.m.v. 

diverse activiteiten zoals lezingen en cursussen en beheert een ecologische tuin achter het Bezoekerscentrum.   

 

Verslag 2020  

We hebben een mooi programma kunnen samenstellen voor 2020.  

Na de derde bijeenkomst, moesten we vanwege de covid19 regels alle geplande activiteiten verder stopzetten.   

Metamorfose Velttuin   
Na grondig overleg met de bijenvereniging, Groenhart, de gemeente Leudal, Staatsbosbeheer en het Bestuur BCL, is een nieuw 

tuinplan gemaakt door diverse betrokkenen van Velt. Een bezielde groep vrijwilligers heeft flink de handen uit de mouwen 

gestoken.  Staatsbosbeheer heeft ons acacia palen bezorgd waarmee we vakken voor teeltwisseling en kompostbakken konden 

maken. Ook is het panorama uitzicht hersteld.  

We hopen dat de covid19 regels het toelaten om de nieuwe Samentuin medio 2021 met een feestelijk tintje officieel kunnen 

openen.   

 

  

 

about:blank
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                                       De Stichting Herdenkingsmonument Militairen   

HET MONUMENT VAN VERDRAAGZAAMHEID                                                  
MONUMENT of TOLERANCE   

    
Werkterrein en doelstellingen  

Stichting Herdenkingsmonument Militairen.  

- Onderhouden van het Monument van Verdraagzaamheid gelegen aan de Roggelseweg nabij restaurant Sint Elisabeth en het 

Bezoekerscentrum Leudal.  

- Het organiseren van de jaarlijkse herdenking op de donderdag gelegen het dichts bij de 17de november.   

- Het onderhouden van de website www.leudalmonument.nl  

- Het bevorderen van tolerantie onder voormalige vijanden door het verrichten van research en geven van voorlichting.  

- Het blijven inzetten voor het opsporen en identificeren van vermiste militairen (en materieel).  

- Het ijveren voor een blijvend eren en op waardige wijze gedenken van de gevallenen.  

- Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn.  

  
Verslag 2020 

De activiteiten van de Stichting Herdenkingsmonument militairen hebben zich in 2020 beperkt tot het “digitaal” organiseren van de 

20e Herdenking bij het monument van verdraagzaamheid in Haelen op donderdag 12 november 2020 en het verrichten van 

historisch onderzoek. 

Vanwege Covid-19 moest dit helaas in een sterk afgeslankte en besloten vorm.  

De Stichting die de jaarlijkse herdenking organiseert wil de huidige en toekomstige generaties bewust maken van het feit dat 

verdraagzaamheid noodzakelijk is om de verschrikkingen van een oorlog te voorkomen. 

Door Covid-19 moest deze bijzondere plechtigheid zonder publiek en zonder de aanwezigheid van veteranen en 

hoogwaardigheidsbekleders plaatsvinden. 

De Stichting heeft geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld om de herdenking bij te wonen door de hele herdenking op 12 

november op te nemen en via Delta Limburg digitaal toegankelijk te maken. Vooraf opgenomen reportages over de context 

waaronder de gesneuvelden de dood vonden en interviews met veteranen die in diverse oorlogen gediend hebben boden een inkijk 

in de historische achtergrond van het Monument van Verdraagzaamheid.  

  

about:blank
about:blank
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   De stichting Sint Elisabethsmolen  

 

 

 

 

Werkterrein en doelstelling 

Op 12 juni 2015 is de molen officieel in gebruik genomen. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan de naastgelegen 

Elisabethshof en aan het net. De turbine wekt ongeveer 53.000 kWh stroom op, dat is voldoende voor circa 15 huishoudens. De 

opbrengst van de elektriciteit wordt ingezet voor het beheer en onderhoud van de molen én ook voor het organiseren van educatie 

over de molen en de energieopwekking. Verder komt er een dak boven om de molen en de installatie te beschermen tegen 

weersinvloeden. De watermolen wordt daarmee een nieuwe toeristisch-educatieve trekpleister voor het Leudal. 

  

Verslag 2020 

Wederom een slecht jaar wat betreft de productie van elektriciteit en mede daardoor ook financieel niet het beste jaar sinds de 

ingebruikname van de molen. Door de aanhoudende droogte stond de molen maandenlang stil en toen er eindelijk wel voldoende 

watertoevoer was kregen we met technische problemen te maken aan de aansturing van de schuiven. Ook deze problemen waren, 

net zoals bijna alle vorige, te wijten aan het gebrekkige en soms zelfs verkeerde ontwerp van de molen.  

Ook de lage elektriciteitsprijzen werkten niet bepaald in ons voordeel waardoor we weer verder moesten interen op onze financiën. 

Jammer dat de ons ooit voorgespiegelde subsidies nog steeds alleen gelden voor zonnepanelen of windmolens. Water is niet groen 
genoeg. Het enige positieve deel van 2020 betreft de vrijwilligers die ondanks de vele tegenslagen toch steeds de molen draaiend 

proberen te houden. 


