PERSBERICHT

Dromen worden werkelijkheid…
“Geachte heer, mevrouw,
Bij deze willen we graag onze landschapsdroom kenbaar maken. Wij als
woonbegeleidingscentrum WBC Schaesberg ( Stichting Gehandicaptenzorg Limburg ) willen
deze uitdaging graag aangaan.”
Met deze woorden begon eind januari 2015 de reactie van de teamleider cliëntenzorg van WBC
Schaesberg naar aanleiding van de prijsvraag “Landschapsdromen” van stichting IKL.
WBC Schaesberg ligt aan de rand van Landgraaf, geheel verstopt achter een groenstrook
onder hoogspanningslijnen. Dit zorgcentrum lag dermate verborgen, dat direct omwonenden
soms geen weet hadden van de aanwezigheid van dit zorgcentrum.
Om minder verstopt te liggen èn om meer binding te krijgen met de direct omwonenden, was
de landschapsdroom van WBC Schaesberg om de huidige groenstrook om te vormen naar een
weiland met enkele fruitbomen, omzoomd door een authentieke (meidoorn)heg.
Deze droom is voortvarend opgepakt. Door de bereidwillige medewerking van TenneT,
gemeente Landgraaf en stichting Bosbeheer Landgraaf bleek al snel dat de droom
realiseerbaar zou kunnen zijn.
Medio september werd het startschot gegeven voor een intensieve periode van uitvoering: er
werd begonnen met het verwijderen van de aanwezige beplanting. Het perceel herprofileren,
inzaaien met gras en het verwijderen van wortelresten/puin heeft ook nog plaatsgevonden.
Half november werd de laatste stap genomen: samen met ca. 15 vrijwilligers werden 300
stuks heggenstruiken en 10 fruitbomen aangeplant om de nieuwe groenstrook een typisch
‘Zuid-Limburgs gezicht’ te geven.

Voor: Oude groenstrook voor het (verstopte)
zorgcentrum

Na: Nieuwe groenstrook: weide, heg, fruitbomen en een
terras

Het omvormen van deze groenstrook was niet mogelijk geweest zonder diverse begunstigden,
vrijwilligers en andere partijen, te weten (in willekeurige volgorde):
-

Stichting IKL
Gemeente Landgraaf (afd. BOR);
Stichting Bosbeheer Landgraaf;
TenneT;
SGL Zorg;
Krinkels B.V.;
Provincie Limburg;
BD-Sign;
Sierbestrating Berns;
Dassen Transport B.V.;
Firma Lubbe (Lisse);
Firma H. Schleipfenbauer & zn.;
Groen en Doen;
En niet te vergeten:
Diverse vrijwilligers

Het bewijs is geleverd: dromen kunnen uitkomen! Iedereen nogmaals bedankt voor het
realiseren hiervan!

////////////////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie
Al ruim 33 jaar zet stichting IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van landschap,
natuur en cultureel erfgoed in Limburg. Samen met tal van partners en circa zevenduizend vrijwilligers is IKL
in al die jaren uitgegroeid tot een uiterst belangrijke en waardevolle speler voor het behoud van onze
waardevolle omgeving.
Contactpersonen:
Mark Luijten, projectleider Zuid-Limburg, 0475-386445 / 06-22486409
Dit project is mede gefinancierd door:

