Valkenburg aan de Geul, 15 januari 2013

Persbericht

Sterlocatie Bloesemlint Parkstad
Aanplant en uitbreiding hoogstamboomgaard WinselerHof
Met het herstel en de aanplant van een aantal hoogstamfruitbomen sluit het
landgoed in wording de WinselerHof in Landgraaf zich aan bij het ‘Euregionale
Bloesemlint’. Gedeputeerde Patrick van der Broeck krijgt dinsdagmiddag 15
januari om 17.30 uur de eerste ‘fruitboom in pot’ aangereikt door Camille
Oostwegel, eigenaar van de WinselerHof.
Op en rond de WinselerHof werkt men al een aantal jaren aan de versterking van het
landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch karakter van dit eeuwenoude gebied en
de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.
In dit verband worden in het weiland bij het hotel, na de vorstperiode, 15 jonge
hoogstamfruitbomen aangeplant. In samenspraak met de stichting IKL is een keuze
gemaakt uit 14 karakteristieke fruitbomen die naast de landschappelijke betekenis, op
termijn ook een meerwaarde kunnen opleveren in de keuken van Ristorante Pirandello en
Luigi’s Trattoria. Het gaat onder meer om de Eisdener of Basterddikke (kersen),
Mirabellen, de Goud- en Sterreinette en Bongerkesperen.
Via de Euregionale campagne Bloesemlint vestigen diverse partijen en instanties in
Vlaanderen, Wallonië, Duitsland en Limburg de aandacht op de meervoudige waarde en
betekenis van de hoogstamfruitbomen in de Euregio. Bloeiende boomgaarden zijn
namelijk van grote betekenis voor de identiteit van de Euregio, niet alleen zichtbaar in
het landschap, vanwege de natuurdiversiteit, maar evenzeer als cultureel erfgoed.
Het bloesemlint fungeert tevens als ondersteuning voor de kandidatuur van
Maastricht/Euregio voor Culturele Hoofdstad in 2018.
In de afgelopen periode werden al diverse bloesemlintboomgaarden aangeplant in Vaals
(Cottessen), Maastricht (kasteel Vaeshartelt), Meerlo (Horst a/d Maas). De boomgaard
bij de WinselerHof is de eerste activiteit die in het kader van het bloesemlint in Parkstad
ontplooid wordt..

Via het bloesemlint werken de Euregionale partners als IKL-Limburg, de NABU, Visé en
Plombières, landgoed Haspengouw en Voeren met bewoners, bedrijven, dorpen en wijken
aan de verdere uitbouw van groene bruggen in het landschap. Dat gebeurt zowel in
fysieke zin door de aanleg en het snoeien van boomgaarden, maar evenzeer door de
organisatie van belevingsactiviteiten. Fruit heeft in dit opzicht een grote belevingswaarde.
De partners in het bloesemlint onderkennen de waarde en betekenis van de
boomgaarden. Ze onderschrijven daarmee ook het gegeven dat het landschap ook van
belang is als voortbrenger van voedsel. De Euregio levert prachtige streekproducten die
rechtstreeks voort komen uit dit landschap.

Noot voor de redactie:
WinselerHof is onderdeel van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met WinselerHof, dhr. B. Klomp, telefoon
045 – 546 43 43 of via e-mail b.klomp@chateauhotels.nl.
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