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Protocol
MERGELGROEVEN OP GRONDGEBIED RIEMST
----------------------------------------------------------------------------------Tussen:
-

Het Agentschap voor Natuur en Bos, intern verzelfstandigd agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid, gevestigd te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 8,
vertegenwoordigd door de heer Jos Rutten, algemeen directeur.

-

Natuurpunt vzw, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen, met zetel te Coxiestraat
11 te 2800 Mechelen, vertegenwoordigd door de heer Willy Ibens, algemeen directeur.

-

De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vzw, gevestigd te Coxiestraat 11 te 2800
Mechelen, vertegenwoordigd door de heer Ghis Palmans, provinciaal verantwoordelijke
Limburg.

-

Gemeente Riemst, gevestigd te Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, vertegenwoordigd
door de heer Mark Vos, burgemeester en Guido Vrijens, gemeentesecretaris.

-

VZW Hulpdienst Groeven, met zetel te Bovenstraat 28 te 3770 Riemst vertegenwoordigd door
de heer Johan Janssen voorzitter, en Ton Breuls, secretaris.

-

Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (SOK), vertegenwoordigd door de heer Rob
Heckers voorzitter en Ton Breuls afdeling België.

Wordt een overeenkomst afgesloten waarvan de tekst luidt als volgt:
1° Situering
Eind 2006 werd door Europa een subsidie toegekend voor de uitvoering van het Life project
'Actieplan voor 3 bedreigde vleermuissoorten in Vlaanderen (BatAction)', een samenwerking tussen
het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt Beheer vzw. Een onderdeel van dit Life-project is
het vleermuisvriendelijk inrichten van de mergelgroeven op grondgebied Riemst.
Omdat in de mergelgroeven ook andere activiteiten plaatsvinden, wordt dit protocol afgesloten om
rekening te houden met elkaars wensen.
2° Doelstelling

De partners scharen zich achter de doelstelling om de mergelgroeven een beschermde status te
geven, waarbinnen landschappelijke, cultuur-, historische, educatieve en ecologische activiteiten
hand in hand gaan en met voldoende oog voor de veiligheid in en om de mergelgroeven.
3° Afspraken
De partners engageren zich ertoe om bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het
charter door:
• samenwerking aan concrete activiteiten of rond concrete problemen;
• in hun publicaties aandacht te schenken aan de doelstellingen van het
protocol en de geldende regelgeving;
• de inhoud van het protocol bij hun achterban bekend te maken;
• de afspraken en de doelstellingen van het protocol ook op te leggen aan
andere gebruikers van de mergelgroeven;
• het uitwisselen van ideeën en het verspreiden van informatie over
initiatieven van gemeenschappelijk belang;
• het wederzijds informeren over elkaars standpunten en overleggen over
beleidsvoorstellen;
• het signaleren van mogelijke (actuele of potentiële) knelpunten, zowel
van algemene als lokale aard.
De partners richten een overleggroep op die zal waken over de realisatie van de doelstellingen en
acties van het protocol.
4° aandacht voor vleermuizen in de mergelgroeven
Zowel het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt vzw als de vleermuizenwerkgroep van
Natuurpunt hebben het duurzaam functioneren van de mergelgroeven als verblijfplaats voor
vleermuizen tot doel door het vleermuisvriendelijk inrichten van deze groeven.
De partners erkennen dat:
• in de wintermaanden (begin oktober – eind april) alle activiteiten die een mogelijks of een
zeker negatief effect hebben op de overleving van vleermuizen worden vermeden, tenzij
in kader van hulpverlening en veiligheid;
• historisch of geografisch onderzoek in de winterperiode te beperken en bij voorkeur deze
te organiseren in de zomer of anders deze uit te voeren in kleine groepjes, met aangepast
materiaal (beperkt en koud licht…) en zoveel als mogelijk in stilte;
• toeristische en educatieve rondleidingen beperken tot de zomermaanden (begin mei –
eind september);
5° aandacht voor cultuurhistorische aspecten in de mergelgroeven
De SOK heeft de studie en bescherming van de cultuur-, historische en landschappelijke aspecten
ten doel.
De partners erkennen dat:
• zonder toestemming van de partners er geen activiteiten worden uitgevoerd die een verlies
van (cultuur) historische of landschappelijke aspecten tot gevolg hebben;
6° aandacht voor de veiligheid in en om de mergelgroeven
De gemeente Riemst en de vzw Hulpdienst Groeven hebben de veiligheid in en om de mergelgroeven
op het grondgebied Riemst tot doel.
De partners erkennen dat:
• iedereen de veiligheidsvoorschriften naleeft, vooraleer de groeven te betreden;
• er geen acties worden uitgevoerd die de stabiliteit in de groeve beïnvloeden;
• dat de partners kennis genomen hebben van het politiereglement d.d. 19.12.1995 inzake
verbod tot alle ondergrondse mergelgroeven.
7° toegankelijkheid
De toegang tot de mergelgroeven blijft een bevoegdheid van de burgemeester van de gemeente
Riemst mits in achtneming van de afspraken en de aandachtspunten in dit protocol.
Het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt vzw hebben de sleutel(s) van de ingang(en) van
mergelgrotten waarvan zij deels of volledig eigenaar zijn, huren of een overeenkomst over hebben,
maar zullen nooit de groeven betreden zonder de gemeente Riemst op de hoogte te brengen.

De gemeente Riemst, de Hulpdienst Groeven, Natuurpunt vzw en de Vleermuizenwerkgroep van
Natuurpunt zullen nooit de groeven betreden op het grondgebied van de gemeente Riemst zonder de
gemeente en/of de Hulpdienst Groeven op de hoogte te brengen uit veiligheids oogpunt.
8° uitbreiding
Met eenparigheid van stemmen kunnen andere verenigingen toetreden tot dit protocol.
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