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Nieuwe mountainbikeroute in 
Mook en Middelaar
In het Rijk van Nijmegen doorkruisen twee 
mountainbikeroutes de gemeente Mook en Middelaar. 
In 2019 worden deze routes samengevoegd tot één route 
met meer uitdaging. Bijvoorbeeld door hoogteverschillen 
en smalle paadjes. Het huidige traject beslaat ongeveer 42 
kilometer. De nieuwe route bestaat uit verschillende lussen. 
De gebruiker kan kiezen uit een of meer lussen, of voor de 
volledige route van 80 à 90 kilometer. Om overlast voor 
wandelaars te voorkomen wordt de nieuwe 
mountainbikeroute gescheiden van de bestaande 
wandelroutes aangelegd. Natuurbehoud en 
natuurbescherming zijn belangrijke aandachtspunten waar 
in de aanleg rekening mee wordt gehouden. Vier 
mountainbikeclubs, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer  
en de gemeenten Nijmegen, Heumen, Groesbeek en Mook  
>>>
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en Middelaar werken samen bij de realisatie van deze nieuwe route. Ook de provincies Gelderland en 
Limburg participeren in het project. 

Fietsen in de regio 
Uiteindelijk wordt ook gekeken of de route kan aansluiten op de mountainbikeroutes in de gemeenten 
Gennep en Bergen. De gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen willen de regio nog 
aantrekkelijker maken voor mountainbikers en andere fietsers. Samen stemmen ze routes en 
fietsactiviteiten zoveel mogelijk op elkaar af. 

De gemeenten Gennep en Bergen zijn aangesloten bij Cycling Limburg. Jaarlijks start de Boels Ladies 
Tour, een evenement voor de wereldtop van het vrouwen Wielrennen, in Gennep. En op woensdag 18 
juli is de markt in Gennep het decor van het programma 'Tour de L1mbourg.' Dat deze regio 
aantrekkelijk is om te fietsen blijkt uit het feit dat gemeente Bergen door de landelijke Fietsersbond is 
uitgeroepen tot meest ontspannende gemeente om te fietsen.   

Maasduinenpas
Begin 2017 pitchten initiatiefnemers Marc Vroemen en Roger Smits 
hun idee voor De Maasduinenpas tijdens de startbijeenkomst van de 
Regiovisie BGMM. Inmiddels hebben de twee ondernemers het 
initiatief verder uitgewerkt. De Maasduinenpas is een voordeelpas 
voor een aantrekkelijk bezoek aan de Maasduinen. Met de 
Maasduinenpas willen de initiatiefnemers de bezoeker van het 
Nationaal Park de Maasduinen stimuleren ‘gebruik’ te maken van al 
het moois in de regio. Ook inwoners van de regio kunnen gebruik 
maken van de voordeelpas. De website www.maasduinenpas.nl is 
gelanceerd en brengt voor de toerist en de inwoners het aanbod en de 
aantrekkelijke aanbiedingen in beeld. Ondernemers kunnen kosteloos 
hun bedrijf op de website plaatsen. Met De Maasduinenpas willen de 
initiatiefnemers de beleving en waardering voor de regio vergroten. 
Voor meer informatie: info@maasduinenpas.nl.  

Het Gebiedsprogramma 
is bijna klaar! 

Eind 2017 presenteerden wij u tijdens onze bijeenkomst in 
Gennep de eerste aanzet voor het Gebiedsprogramma. Een 
programma dat de kaders en kansen schetst voor regionale 
samenwerking. In de workshops ‘Inspelen op 
routestructuren’, ‘Cultuurhistorie en archeologie’ en ‘Natuur 
en rivierlandschap’ hebben wij veel waardevolle input 
ontvangen van verschillende stakeholders. Het 
Gebiedsprogramma is inmiddels af en vastgesteld door de 
Stuurgroep Regiovisie BGMM. Het Gebiedsprogramma 
wordt ter kennisgeving naar de drie colleges en raden 
gestuurd. Daarna wordt het programma openbaar en gaan 
we aan de slag met het Uitvoeringsprogramma.  
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Math Reneerkens met pensioen 
Math Reneerkens was tot zijn pensioen projectleider bij de uitwerking van de Regiovisie 
BGMM. Zijn taken worden overgenomen door de ambtelijke werkgroep. Het aanspreekpunt van 
de werkgroep is projectsecretaris mevrouw Visser. Lees hieronder het persoonlijk afscheid van 
Math Reneerkens. 

“Beste lezer, 

Sinds 1 april 2018 ben ik met pensioen en heb ik de projectorganisatie verlaten, die vanaf 1 
maart 2016 aan de lat staat voor de projectmatige uitwerking van de Regiovisie BGMM. Een 
ambitieus project. Een periode waarin het nodige geëxperimenteerd en missiewerk verricht is. 
Met name geldt dit voor de nieuwe projectmatige aanpak, zowel binnen als buiten het gebied. 
De opdracht om van het uitzonderlijke rivierlandschap (met de Maasduinen) tussen de steden 
Nijmegen en Venlo en de grensregio’s nieuwe economische impulsen met recreatie en 
toerisme te geven, is meer dan geslaagd; zo zijn in de nieuwe opzet  de kwaliteiten van het 
gebied sterker gepositioneerd. Naast de (bedrijfs-)belangen is vooral gekeken naar draagvlak 
(bewoners) en draagkracht (landschap). Met het neerzetten van een degelijke infrastructuur 
zijn goede condities gecreëerd voor ondernemerschap, bezoekers en inwoners. De 
infrastructuur bestaande uit verkeerswegen en recreatieve routestructuren zijn dusdanig 
gestructureerd, dat er een optimale beleving van de “Top van Limburg” zal ontstaan. 

Betrokkenheid van regiopartners is door de projectorganisatie op waarde geschat door haar 
gastvrijheid en het op gezette tijden organiseren van bijeenkomsten, positieve reacties konden 
niet uitblijven. Zo heeft de slagkracht van de projectorganisatie (met beperkte middelen en 
capaciteit) geresulteerd in het Gebiedsprogramma, een programma dat voor de  korte en 
middellange termijn een goed kader biedt voor het realiseren van projecten in de Top van 
Limburg. Het is nu van belang, dat visie en strategie een vervolg krijgen in de uitvoering! 

Met grote voldoening kijk ik terug op een periode die niet alleen energie gekost heeft, maar mij 
ook juist positieve energie heeft opgeleverd. De warme menselijke relaties en de bereidheid om 
samen het avontuur aan te gaan van een duurzame ontwikkeling van het gebied waren hierbij 
onmisbaar. 

Tot slot wil ik de projectorganisatie, bestaande uit de leden van de stuurgroep, platforms, 
projectgroep en projectbureau (met Jacomijn in het bijzonder) bedanken voor de prettige 
samenwerking. Het gebied de Top van Limburg blijft voor mij een bijzondere plek innemen. 

Math Reneerkens”  

Op 19 maart nam de ambtelijke werkgroep afscheid 
van Math Reneerkens. 

Van links naar rechts: 
Paul Peters (Bergen), Sjoerd Zegers (Bergen), Vera 
Wanders (Mook en Middelaar), Wim Fredrix (Provincie 
Limburg), Antoon Splinter (wethouder gemeente 
Bergen), Math Reneerkens (Provincie Limburg),  Lieke 
Potten (Gennep), Jacomijn Visser (Bergen) 
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Organisatie  
De drie gemeenten werken zowel bestuurlijk als ambtelijk 
samen binnen de Regiovisie BGMM. De stuurgroep bestaat 
uit wethouders van de drie gemeenten en bepaalt de koers 
van de Regiovisie BGMM. De ambtelijke werkgroep 
ondersteunt de stuurgroep bij de uitwerking. 

Doet u mee
Samen met partijen uit de regio kunnen we van de 
Regiovisie BGMM een succes maken. Hebt u ideeën om de 
regio nog beter op de kaart te zetten? Of wilt u weten welke 
samenwerking mogelijk is? Neem dan gerust contact op 
met de projectsecretaris, mevrouw Visser, via 
j.visser@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Meer informatie 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het projectbureau 
Regiovisie BGMM. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen, stuur dan een mail naar j.visser@bergen.nl. 

Contact

Adres 
Gemeente Bergen 
Projectbureau Regiovisie BGMM 
Raadhuisstraat 2 
5854 AX Bergen (L) 
   
Telefoon 
Gemeentehuis Bergen 
(0485) 34 83 83 

Contactpersoon 
Projectsecretaris, mevrouw Visser 
j.visser@bergen.nl   


