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200 kilometer ruiter- en menroutes 
voor de regio
Routebureau Noord- en Midden-Limburg is in opdracht 

van de 3 gemeenten, bezig met de actualisatie van de 

ruiter- en menroutes. Dit doet zij samen met ruiters en 

menners, de KNHS, terreineigenaren, ondernemers en de 

gemeenten. De routes worden aan elkaar verknoopt en 

vormen samen een netwerk op basis van knooppunten. 

Op die manier krijgen ruiters en menners ruim 200 

kilometer aan routemogelijkheden! Op de routes wordt 

verwezen naar horecagelegenheden waar u kunt 

genieten van een hapje en een drankje en waar het paard 

makkelijk voor korte tijd gestald kan worden. 

Dit routenetwerk maakt deel uit van het nieuw aan te 

leggen ruiter- en mennetwerk in Noord-Limburg van ruim 

600 kilometer. Het netwerk sluit naadloos aan op dat van 

Midden-Limburg.  
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Sinds de verkiezingen in maart 2018 kent de stuurgroep Regiovisie BGMM twee nieuwe wethouders.  

Wethouder Antoon Splinter is evenals in de vorige coalitieperiode voorzitter van de stuurgroep. 

Wethouder Karin Peters (Mook en Middelaar) en wethouder Rob Peperzak (Gennep) zijn nieuw.  We 

stellen ze met hun visie aan u voor.

Stuurgroepleden

Routestructuren zijn van groot belang voor de regio. Zij leiden de 

bezoekers langs de mooie plekjes, vertellen de verhalen van het 

gebied en verbinden de toeristische ondernemers. Het 

doorontwikkelen en verbinden van de routestructuren vormt een 

belangrijke pijler binnen de Regiovisie BGMM. De gemeente Mook en 

Middelaar is een witte vlek op de wandelkaart van Noord-Limburg 

omdat er geen wandelknooppuntennetwerk is aangelegd. Daarom 

heeft de gemeenteraad in Mook en Middelaar besloten dat er een 

wandelknooppuntennetwerk wordt aangelegd.  Het netwerk sluit aan 

op de routenetwerken in omliggende gemeenten en biedt daarom 

kansen voor langere routes. De stuwwal zorgt voor een 

mooie aanvulling op het netwerk in de Top van Limburg.  

>>>

Wandelroutenetwerk op de schop

Voozitter, Wethouder Splinter 
Bergen (L) 

Wethouder  Peters 
Mook en Middelaar

Wethouder  Peperzak 
Gennep

Cultuurhistorisch zijn we als 

drie gemeenten met elkaar 

verbonden. We delen onze 

basis. Vanuit deze 

gezamenlijke basis willen we 

de komende tijd steeds meer 

gezamenlijke opgaven zoals 

hoogwaterveiligheid en 

energie oppakken. Samen 

staan we sterk. 

Onze grootste waarde is de 

natuur en de rivier de Maas. 

Het gebied en haar bewoners 

kenmerkt zich door een 

gastvrije houding, dit nodigt 

uit tot het bezoeken van deze 

regio. De kracht hiervan komt 

het beste tot uiting als we met 

elkaar samenwerken om de 

regio eenduidig te promoten 

en samen projecten op te 

starten en uit te werken. 

 

Vooral in de fysieke omgeving 

en openbare ruimte is veel 

samen te doen. Denk aan de 

Maasheggen, de Maas, 

Maasduinen en de Mookerhei, 

met de Rijksweg N271 als 

belangrijke verbinding maar 

ook als etalage voor de 

schoonheid van dit gebied. 

Daar werken we graag en hard 

aan, om het voor iedereen nog 

mooier en aantrekkelijker te 

maken!
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Durf te vragen ondernemersavond
22  november  vond  een  interactieve  'Durf  te  

vragen '  ondernemersavond  plaats  bij  't  

Zwaantje  in  Mook.  Onder  leiding  van  moderator  

Nils  Roemen  (Durf  te  vragen) stelden  vier  

pitchers  een  vraag  aan  het  publiek.  Zo  vroeg  

Bernadette  Bilderbeek  (zie  foto) de  deelnemers  

om  tips,  contactgegevens  en  mogelijke  

samenwerkingspartners  voor  de  

verblijfsaccomodatie  die  zij  en  haar  partner  in  

Gennep  willen  opstarten.  Ook  de  RECRON,  

Stichting  Top  van  Limburg  en  de  3  

samenwerkende  gemeenten  ontvingen  een  

berg  aan  post-its  met  tips.  Het  belang  van  en  de  

behoefte  aan  regionale  samenwerking  werd  

tijdens  de  avond  meermaals  onderstreept.  

 

Het vervolg  

De  Regiovisie  BGMM  wil  de  samenwerking  en  

de  contacten  tussen  de  ondernemers  uit  de  

regio  graag  blijven  stimuleren  en  faciliteren.  De  

ondernemers  van  Eethuis  De  Diepen  hebben  

hun  locatie  al  aangeboden  voor  een  volgende  

avond  op  13  maart  2019.  Komt  u  ook?   

Het uitvoeringsprogramma staat in de steigers 
 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het 

gebiedsprogramma. U kunt dit programma            downloaden. Nu 

werkt de Regiovisie BGMM verder aan de volgende stap: het 

Uitvoeringsprogramma 2019. In het Uitvoeringsprogramma staan 

concrete projectvoorstellen over  Natuur en Landschap, 

Cultuurhistorie, Infrastructuur en Ondernemerschap. Hierbij kunt u o.a. 

denken aan een kunstroute door de drie gemeenten en het herstel van 

Maasheggen.

>>> 

Het Routebureau Noord- en Midden-Limburg coördineert de uitvoering van het project. Eind november is 

gestart met de inventarisatie van de huidige routes en de wensen voor nieuwe routes. Hierbij raadpleegt 

het Routebureau met name de lokale gemeenschap. De verwachting is dat de routes in het derde kwartaal 

van 2019 klaar  zijn.  

 

Landgoed de Hamert 

De gemeente Bergen is aan de slag gegaan met Landgoed de Hamert. Het landgoed staat al decennia lang 

bekend om zijn mooie natuur en mogelijkheden om te wandelen. Dit gebied was echter geen onderdeel 

van het wandelnetwerk, waarmee het een witte vlek in het regionale wandelnetwerk vormde. Inmiddels is 

dit opgepakt. In samenwerking met Stichting het Limburgs Landschap en het Routebureau Noord- en 

Midden-Limburg is ook Landgoed de Hamert opgenomen in het wandelnetwerk. Daarmee sluit het zuiden 

aan op het wandelroutenetwerk van Gemeente Venlo.
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https://www.bergen.nl/de-gemeente/regiovisie-bergen-gennep-mook-en-middelaar_45416/item/gebiedsprogramma-top-van-limburg_34366.html
https://www.bergen.nl/de-gemeente/regiovisie-bergen-gennep-mook-en-middelaar_45416/item/gebiedsprogramma-top-van-limburg_34366.html
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Organisatie  
De drie gemeenten werken zowel bestuurlijk als ambtelijk 

samen binnen de Regiovisie BGMM. De stuurgroep bestaat 

uit wethouders van Bergen, Gennep en Mook en 

Middelaar 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   


