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Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van de Gebiedscommissie Helden.
Door middel van deze nieuwsbrief willen we u regelmatig informeren over  
de activiteiten van de Gebiedscommissie.

Helden

Onder het motto ‘Platteland in Uitvoering, een buitenkans voor Limburgers’,  
is de afgelopen jaren een groot aantal projecten uitgevoerd in het gebied  
Peel en Maas/Venlo. Organisaties en ondernemers uit de gebieden hebben zelf de 
platteland-ontwikkelingsprojecten aangedragen. 
 
Op www.plattelandinuitvoering.nl is meer infor-
matie te vinden over de gebieden, de projecten en de 
doelstellingen van ‘Platteland in Uitvoering’.

Informatie

Helden
Dhr. H. Maessen
(secretaris gebiedscom.)
hans.maessen@peelenmaas.nl
tel.: 077-3066666 /
tel.: 077-3279618
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Op 1 oktober viel het doek voor de Gebiedscom-
missie Helden. De commissie hield op te bestaan  
omdat de periode van projectuitvoering is aan-
gebroken én omdat de gemeenten Venlo en Peel 
en Maas een actievere rol willen gaan spelen in 
het buitengebied. “Mede dankzij de Gebieds- 
commissie is meer begrip ontstaan tussen de 
diverse partijen. Dat is de grootste winst van  
de afgelopen jaren.”

Ruim zes jaar geleden riep de Provincie Limburg de 
Gebiedscommissies in het leven. Deze werden belast 
met de uitvoering van het reconstructieplan in de 
diverse reconstructiegebieden. Het doel: een even-
wichtig en dynamisch buitengebied. “Toentertijd was 
er nog weinig samenwerking tussen de partijen die 
actief zijn op het platteland. En dat terwijl overleg 
hard nodig is; er is immers sprake van tegengestelde 
belangen”, zegt Albert Kersten, voorzitter van de 
Gebiedscommissie Helden. 
Het creëren van samenwerking tussen de diverse 
partijen in het buitengebied is volgens Kersten dan 
ook de grootste winst die de Gebiedscommissie 
Helden in de afgelopen periode boekte. “En door 
rond te tafel te gaan, groeide ook het begrip voor 
elkaars standpunten en positie. Dit is een essentiële 
voorwaarde om plattelandsontwikkeling mogelijk te 
maken in een intensieve regio als deze.”

‘TROTS OP WAT  
BEREIKT IS’ 

GebieDscOMMissie-VOOrzitter  
Albert Kersten:
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“De huidige wandelroutes in Peel en 
Maas voldoen niet meer. Deze zijn 
verouderd en sluiten niet meer aan bij de 
behoeften van de hedendaagse wande-
laar”, begint Dave Moorrees, Adviseur 
Omgevingsontwikkelingbij de gemeente 
Peel en Maas, zijn verhaal. 
Enkele jaren geleden besloot het 
Intergemeentelijk Project Recreatie en 
Toerisme -hierin waren de gemeente 
Roggel en Neer en de voormalige 
gemeenten Helden, Kessel, Meijel en 
Maasbree vertegenwoordigd- dan 
ook de wandelroutes te herzien. Vorig 
jaar werd afgesproken om in Peel en 
Maas en in de kernen Roggel, Neer en 
Heibloem een wandelroutenetwerk met 
knoop- en start-punten te realiseren. 
Tegelijkertijd werd, via de Gebieds-
commissie Helden, een beroep gedaan 
op financiële steun vanuit het provin-
ciaal Meerjarenplan Plattelandsontwik-
keling (pMJP). “Een dergelijk netwerk 
is er al langer voor fietsers, maar wordt 
op steeds meer plekken ook gereali-
seerd voor wandelaars. Bijvoorbeeld 
in Sevenum: het ‘KnopenLopen is hier 
een groot succes”, vertelt Moorrees. 
“Ook in onze regio bestaat behoefte 
aan een wandelroutenetwerk. Mensen 
zijn dan namelijk niet meer aangewezen 
op bijvoorbeeld het Bovensbos-rondje, 
maar kunnen hun eigen wandelroute 
samenstellen. Met het netwerk creëer 
je extra wandelmogelijkheden, bied je 
voor elke wandelaar wat wils.”

Draagvlak 
Het realiseren van een wandelroutenet-
werk is een behoorlijke klus. “Belangrijk 
is natuurlijk dat dit netwerk langs de 

Voor elke wandelaar wat wils

mooiste plekjes in de regio voert, maar 
dat ook horecaondernemers hiervan 
profiteren”, legt Ron Janssen van de 
Plattelandscoöperatie Peel en Maas regio 
uit. Deze coördineert de realisatie van het 
wandelroutenetwerk. 
Wie kent de mooie plekjes in een 
dorp echter beter dan de inwoners 
zelf? Daarom is ervoor gekozen om de 
dorpsoverleggen in Peel en Maas en de 
kernen Roggel, Neer en Heibloem nauw 
bij het project te betrekken. Moorrees: 
“Zij inventariseren de bestaande routes, 
maar geven ook aan welke andere paden 
in het netwerk moeten worden opge-
nomen. Op deze manier creëer je ook 
draagvlak in de diverse kernen. En met 
hulp van de bevolking kun je het netwerk 
beter up-to-date houden.” 

Ook ondernemers profiteren
Met de start van het wandelseizoen 
2011 moet het wandelnetwerk gereed 
zijn. “Maar dan zijn we er nog niet”, 
benadrukt Ron Janssen. “De bedoeling is 
namelijk om, op basis van het netwerk, 
ook themaroutes te gaan ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld een kunstroute, een histori-
sche route of een aspergeleerroute.”
Janssen en Moorrees zijn het er over 
eens dat het wandelroutenetwerk het 
wandelen in Peel en Maas een nieuwe 
impuls zal geven en mensen meer zal 
betrekken bij hun omgeving. “Ook levert 
dit horecaondernemers meer klandizie 
op, daarnaast profiteren agrarische 
ondernemers. Doordat hun activiteiten 
het decor voor de wandelingen vormen, 
creëer je meer begrip voor de sector. 
Ook hebben verbredingsactiviteiten 
grotere kans van slagen.”

Wandelen in Peel en Maas wordt nog leuker! De bestaande wandelroutes in  
de regio gaan namelijk op de schop. Hiervoor in de plaats komt een wandel- 
routenetwerk, dat de diverse kernen en de vele prachtige plekjes in Peel en 
Maas met elkaar verbindt. Om gegarandeerd te zijn van de mooiste wandel-
routes én van een stukje draagvlak wordt het netwerk opgezet met hulp van  
de diverse dorpsoverleggen.  

> lees verder op pagina 2

WAnDelrOutenetWerK iMPuls VOOr WAnDelen in Peel en MAAs

Bestuurders, ambtenaren en gebieds- 
commissieleden een indruk geven waar  
de Gebiedscommissie Helden - in het 
kader van Platteland in Uitvoering- aan 
werkt. Dat was het doel van de excursie 
die de Gebiedscommissie Helden op don-
derdag 17 juni jongstleden organiseerde. 
Dit keer werd de vroegere gemeente 
Maasbree aangedaan.

Koppeling van middelen
Het gezelschap, dat bestond uit ruim  
40 personen, kwam samen bij De Fabriek 
in Maasbree. Hier werd allereerst afscheid 
genomen van de Gebiedscommissieleden 
die in de nieuwe periode niet terugkeren. 
Voorzitter Albert Kersten gaf ook aan blij 
te zijn dat de plattelandsagenda nadruk-
kelijk is opgenomen in de collegepro-
gramma’s van de gemeenten Peel en Maas 
en Venlo. “Hiermee hebben de raden de 
ambitie uitgesproken om actief aan de 
slag te gaan op het platteland.”
Kersten benadrukte wel dat het belangrijk 
is dat de gemeenten nu mankracht en 
middelen reserveren voor de uitvoering. 
“Er is weliswaar geld beschikbaar vanuit 
het provinciaal Meerjarenplan Plattelands-
ontwikkeling (pMJP), maar dit kan alleen 
worden verkregen wanneer de lokale 
overheid ook zelf financiële middelen 
beschikbaar stelt. Op dit punt heb ik nog 
wat zorgen. Reserveren de gemeenten 
namelijk geen middelen voor de projecten, 

‘MOOie AfsluitinG’

Gebiedscommissie bekijkt  
projecten in Maasbree en Baarlo
Medio juni vond de laatste excursie van de Gebiedscommissie Helden plaats: 
bestuurders, betrokken ambtenaren en gebiedscommissieleden lieten zich bijpra-
ten over projecten in Maasbree en baarlo. een geslaagde expeditie en ‘een mooie 
afsluiting van het traject van ambitie naar uitvoering’. 

dan zullen gelden van provincie en Rijk 
naar andere gebieden gaan. Kortom: kop-
peling van financiële middelen, dat is waar 
het om draait!”

Het veld in
Na het officiële gedeelte was het tijd om 
‘het veld in te gaan’. Allereerst werd het 
project Dubbroek/Tangbroek bezocht. 
Hier grenzen een natuurgebied en een 
concentratiegebied voor glastuinbouw 
aan elkaar, een gegeven dat zorgt voor 
een enorme uitdaging in de gebiedsont-
wikkeling. Dit wordt nog eens versterkt 
doordat in de nabijheid van Tangbroek 
diverse woningen liggen.
Daarna ging de busreis verder naar de 
Maasoever in Baarlo, waar het project 
Schering en Inslag in de steigers staat. 
Dit omvat de realisatie van een neven-
geul (schering) langs de Maas en van 
enkele ‘inslagen’; groene lopers vanuit 
het dorp richting de Maas. 
Tenslotte deed het gezelschap glastuin-
bouwgebied Siberië aan, waar in totaal 
170 hectare glas wordt gerealiseerd. 

Geslaagde bijeenkomst
Terug in De Fabriek sloot Albert Kersten 
de laatste excursie van de Gebieds-
commissie Helden af. Hij noemde de 
bijeenkomst geslaagd en ‘een mooie 
afsluiting van het traject van ambitie 
naar uitvoering’!
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Gebiedscommissie zet 
buitengebied op de kaart
De Gebiedscommissie Helden stond de afgelopen jaren aan de wieg 
van vele projecten. Deze kaart biedt een overzicht van de majeure projecten 
in de gemeenten Venlo en Peel en Maas. 

schepersberg Peelke
Dit gebied ging op de schop om 
ruimte te bieden voor landbouw 
en natuur. Hiertoe werd onder 
meer een ruilverkaveling in gang 
gezet, een bufferzone aan-
gelegd en werden maatregelen 
genomen met betrekking tot  
de waterhuishouding. 

In de afgelopen jaren zijn enorm veel ont-
wikkelingen in gang gezet, zo benadrukt 
Kersten. “Er zijn veel mooie projecten 
opgestart. We mogen trots zijn op wat 
bereikt is.”

Overdrachtsdocument
Dat de Gebiedscommissie op 1 oktober 
werd opgeheven, was volgens Kersten een 
logische stap. “Na jaren van voorbereiding 
is nu de periode van projectuitvoering aan-
gebroken. Dat vraagt een andere aanpak.”
De verandering kwam ook voort uit het 
bestuursakkoord dat de gemeenten Peel 
en Maas en Venlo vorig jaar onderteken-
den. Hierin gaven zij aan een actievere rol 
te willen gaan spelen in het buitengebied. 
“Die ruimte wordt hen nu geboden.”
De Gebiedscommissie overhandigde op  
1 oktober een overdrachtsdocument aan 
de Provincie Limburg. Hierin staat wat 
reeds gerealiseerd is en wat er, in het 
kader van het reconstructieplan en de 
opgestelde Plattelandsagenda, nog moet 
gebeuren. “De Provincie zal ervoor waken 
dat de taken die er liggen ook daad- 
werkelijk worden opgepakt, door de  
aangewezen partijen.”
Kersten vertrouwt erop dat de werk-
zaamheden en de projecten van de 
Gebiedscommissie op een goede manier 
worden voortgezet. Hij benadrukt echter 
wel dat de gemeenten middelen moeten 
vrijmaken voor de diverse projecten. 
“Het willen voeren van een actief beleid 
schept verplichtingen.”

> vervolg pagina 1 MAjeure PrOjecten in beelD 

35 miljoen 
euro...
De Gebiedscommissie Helden 
zette de afgelopen jaren ruim 
50 projecten in gang. 
Hiermee is ongeveer 35 miljoen 
euro gemoeid. Hierbij gaat  
het om 17 miljoen euro subsidie  
beschikking vanuit het provin-
ciaal Meerjarenplan Plattelands-
ontwikkeling. Dertig projecten 
zijn afgerond, twintig projecten 
zijn nog in uitvoering of  
voorbereiding. 

floriade/Venlo GreenPark
Op het Floriadeterrein wordt na 
2012 Venlo GreenPark ontwik-
keld. Een gebied met bedrijven, 
maar ook met -mensgerichte-  
natuur en recreatiemogelijkheden.

Projectvestiging siberië 
Glastuinbouwgebied Siberië her-
bergt 70 hectare glas. Hier komt 
nog circa 100 hectare bij. In de 
ontwikkeling is veel aandacht voor 
natuurcompensatie. 

lOG egchel
Op de grens van Egchel en Neer 
worden voorbereidingen ge-
troffen voor de realisatie van een 
landbouwontwikkelingsgebied. 
Hier is ruimte voor nieuwe  
intensieve veehouderijen, waar-
door knelsituaties elders  
worden opgelost. 

De Kievit
Op initiatief van vier onder-
nemers wordt een glastuinbouw-
concentratiegebied gerealiseerd. 
Tuinders krijgen hier de ruimte, 
daarnaast wordt ingezet op  
natuurontwikkeling en is duur-
zaamheid een speerpunt. 

Van brook tot Aalsbeek
De structuur van de landbouw 
verbeteren, dat is het doel. Ook 
komt er een ecologische verbin-
dingszone en vormt waterberging 
en natuurlijke aanpassing van 
beken een speerpunt.

schering en inslag
Dit project is geënt op natuur-
ontwikkeling en op het stimuleren 
van het toerisme langs de Maas  
bij Baarlo. Hiertoe wordt een  
nevengeul gerealiseerd, ook 
komen er enkele groene lopers 
vanuit het dorp richting de Maas. 

egchel

Helden

Kessel

baarlo

belfeld

steyl

tegelen

Venlo
blerick

reuver

Panningen

beringe

Meijel

Grashoek Koningslust Maasbree
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