
1

G
ebiedsprogram

m
a Top van Lim

burg

NIJMEGEN MOOK TOP VAN
      LIMBURG

GENNEP

BERGEN

VENLO

Top van Limburg

Gebiedsprogramma

Va
st

ge
st

el
d 

op
 2

7-
3-

20
18

 d
oo

r S
tu

ur
gr

oe
p 

Re
gi

ov
is

ie
 B

G
M

M



2

G
eb

ie
ds

pr
og

ra
m

m
a 

To
p 

va
n 

Li
m

bu
rg



Inhoudsopgave

Inleiding 5

Samenvatting 6

Hoofdstuk 1
Het gebied 8
1.1 Rivierlandschap 8
1.2 Natuur en landschap 10
1.3 Cultuurhistorie  11
1.4  Ondernemerschap 13
1.5  Infrastructuur 15

Hoofdstuk 2
Voorbeelden 19
2.1 Bergen 19
2.2 Gennep 20
2.3 Mook en Middelaar 22

Hoofdstuk 3
Regionale samenwerking 23
3.1 Dynamic Borders 23
3.2 Land van Cuijk 23
3.3 Regio Venlo 24
3.4 Rijk van Nijmegen 25

Hoofdstuk 4
En nu verder! 26



4

G
eb

ie
ds

pr
og

ra
m

m
a 

To
p 

va
n 

Li
m

bu
rg

Jan Lindersplein Gennep

De Bovenste Plasmolen

Nationaal Park de Maasduinen



5

G
ebiedsprogram

m
a Top van Lim

burg

Inleiding 

Het gebiedsprogramma voor de Top van Limburg toont de kwaliteiten van de regio Bergen, 
Gennep en Mook en Middelaar (BGMM) en laat zien hoe instanties, ondernemers en burgers 
de aanwezige kansen kunnen benutten. Het programma ondersteunt ideeën en projectvoor-
stellen, en gaat verder dan dat.

Het motto van de drie gemeenten is uitvoering met slagkracht, daarbij houden we rekening 
met draagvlak en draagkracht. We willen in de komende jaren gezamenlijk van dit bijzondere 
gebied een onderscheidende en wervende regio maken: de Top van Limburg. Een unieke 
regio vanwege de rivierduinen die deel uitmaken van het rivierenlandschap (Nationaal Park 
de Maasduinen), de Mookerhei, de noord-zuid- en oost-westgerichte routenetwerken en 
actief ondernemerschap. 

Belangrijk is de ligging van het gebied ten opzichte van andere (grens)regio’s. Dit vergroot de 
ontplooiingskansen. De samenwerkingsverbanden in het kader van grensoverschrijdende 
projecten dragen hieraan bij.

Het gebiedsprogramma vormt de schakel tussen de Regiovisie BGMM uit 2010 en een  
concrete uitwerking in projecten die in onderlinge samenhang te realiseren zijn en waar 
stakeholders een actieve bijdrage aan leveren. In dit programma komt de input van stake- 
holders aan bod. De bijdragen worden weergegeven in kaders.

Er ligt een belangrijke taak voor ons om het gebied nog mooier en aantrekkelijker te maken 
voor bewoners, ondernemers en recreanten. Bewoners herontdekken hun gebied, onder- 
nemers koppelen hun bedrijfsvoering aan de waarden van het gebied en recreanten duiken 
het gebied in en promoten de Top van Limburg. 



Samenvatting

De regio Bergen, Gennep en Mook en Middelaar strekt zich uit van Venlo tot Nijmegen, en 
reikt dus van de Maasduinen tot en met de Mookerhei. De Top van Limburg voelt zich thuis  
in het gezelschap van de buurregio’s Regio Venlo, Land van Cuijk, het Rijk van Nijmegen en 
de Niederrhein.

Het voorliggende document schetst op hoofdlijnen de belangrijkste gebiedskwaliteiten, 
waarvan deze (grens)regio optimaal gebruik kan maken.

De regio heeft een onderscheidend karakter:  
•	 Zij maakt deel uit van één van de meest karakteristieke rivierlandschappen; 
•	 Zij kent relatief veel bos- en natuurgebieden;
•	 Zij heeft een aantrekkelijk toeristisch-recreatief profiel; 
•	 Zij kent een sterke noord-zuidgerichte infrastructuur; en 
•	 Zij heeft unieke cultuurhistorische banden met de aangrenzende regio’s van Noord-Brabant, 

Gelderland en de Niederrhein.

De projectmatige uitwerking zet zich in op de volgende thema’s: cultuur, landschap,  
recreatie en toerisme en landbouw.

Hoofdstuk 1 
In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste gebiedskwaliteiten beschreven: natuur  
en landschap, rivierlandschap, cultuurhistorie, ondernemerschap en infrastructuur. Deze 
gebiedskwaliteiten zijn uitgewerkt in sterke en zwakke punten en kansen (voor verzilvering) 
zijn beschreven.

Hoofdstuk 2
Om de voorgestelde aanpak meer kracht bij te zetten en regiopartners te inspireren, worden 
enkele voorbeelden van een gebiedsgerichte aanpak getoond. Hierbij wordt letterlijk en 
figuurlijk een dwarsdoorsnede gemaakt van het gebied (Maas, N271 en de Groenzone1). 
Concrete projecten verbinden zowel inhoud (doelen), proces (samenwerking) als middelen 
met elkaar (crossovers). Winstpunt is onder meer om in een vroeg stadium inzicht te krijgen 
in (extra) kansen en risico’s; in feite een projectmatige uitwerking voor de periode 2018-2025.

1) Groenzone: rivierduinen, Mookerhei, beek- en rivierdalen.
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Hoofdstuk 3
Gelet op de omvang en ligging van het gebied is samenwerking met aangrenzende regio’s 
vanzelfsprekend. In de aangrenzende regio’s (Land van Cuijk, de Niederrhein en het Rijk van 
Nijmegen) en binnen de samenwerkingen in de Regio Venlo en het grensoverschrijdende 
project ‘Dynamic Borders’ worden ook ambities vertaald in visies en uitvoeringprogramma’s. 
In zekere zin is hier sprake van een parallel lopend proces gericht op projectuitvoering.  
Voor het uitwisselen van informatie over economische aspecten (recreatie en toerisme) zijn 
procesafspraken gemaakt en in enkele gevallen worden verbindingen gelegd.

Hoofdstuk 4 
In het afgelopen jaar heeft de projectorganisatie met stakeholders slagen gemaakt, die 
feitelijk leiden tot herijking van de Regiovisie BGMM uit 2010. Met dit gebiedsprogramma 
hebben we nu een basis voor de verdere sociale, ruimtelijke en economische ontwikkeling 
van deze Limburgse (grens)regio, gelegen tussen de stedelijke gebieden Venlo en Nijmegen. 
Het voorliggende document geeft een aanzet tot de verduidelijking van het gebiedsprofiel, 
een vernieuwende projectmatige aanpak en de verankering van projecten in nieuwe ont- 
wikkelingen.
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Hoofdstuk 1  

Het gebied
 
De basis van het gebiedsprogramma is natuurlijk het gebied met haar unieke kwaliteiten; de 
combinatie van natuur en landschap, rivierlandschap, en cultuurhistorie. Het in kaart brengen 
van de sterke kanten van het gebied maakt duidelijk hoe we de toeristisch-recreatieve 
beleving van het gebied kunnen vergroten. Ook maakt dit inzichtelijk welke thema’s in de 
regio extra bescherming verdienen. In dit hoofdstuk worden natuur en landschap, rivierland-
schap en cultuurhistorie verder uitgediept.

1.1 Rivierlandschap
Het rivierlandschap in de regio wordt gekenmerkt door de Maas, landbouwgebieden,  
de N271, rivierdalen, beekdalen en vennen.

In het Maasdalgebied worden momenteel gebieden heringericht voor natuur, landbouw  
en recreatie. Aan de westelijke zijde van de Maas is men momenteel met een UNESCO- 
aanvraag voor de Maasheggen bezig, hierbij sluit de Regiovisie BGMM mogelijk aan. 

Het landbouwgebied Siebengewald bestaat voor een groot gedeelte uit intensieve vee- 
houderij met grootschalige verkaveling. Hiervoor is een landschappelijke kwaliteitsslag 
gewenst; een aangepaste groene stoffering van de percelen zal de belevingswaarde in  
dit nieuwe cultuurlandschap verbeteren. 
In de Regiovisie BGMM van 2010 is het landschappelijk belang van de doorgaande route  
tussen Maas en de rivierduinen onderkend. De functie van de N271 is voor een belangrijk 
deel overgenomen door de Rijksweg A73. De N271 is daardoor nu meer landschappelijk en 
recreatief met de regio verweven. Landschappelijke doorzichten (Maasdal en rivierduinen), 
hotspots (horeca en pleisterplaatsen) langs de weg, informatievoorzieningen van het gebied 
en mooie en minder fraaie bebouwing kenmerken het decor van de N271. Om het karakter 
van de N271 als recreatieve route te versterken is het noodzakelijk om met de provincie, 
gemeenten en ondernemers in gesprek te gaan over de kansen en bedreigingen. 

De watersystemen in de regio bestaan uit rivierdalen, beekdalen en vennen. De rivieren de 
Maas en de Niers zijn belangrijke landschapstructurerende elementen in de regio.

De Maas is een belangrijke ader voor de ontwikkeling van de regionale economie. Denk aan 
recreatief gebruik, transport en zandwinning. De Maas speelt ook een belangrijke rol in het 
kader van veiligheid voor de bewoners. Regelgeving rond ‘Ruimte voor de rivier’ is hierin 
bepalend. Veiligheid en het behoud van bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden staan soms op gespannen voet. De regio wil in samenspraak met het waterschap en 
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Rijkswaterstaat hiervoor oplossingen vinden, waarbij gekeken wordt naar meekoppelkansen 
voor natuur en recreatieve ontwikkeling (win-win).

De Niers is een belangrijke blauwe ader in het gebied en vormt een schakel in het toeristisch 
ontwikkelen van een oost- west verbinding. Landbouwgebieden tussen de uitmonding in de 
Maas (Genneperhuis) en de Duitse grens worden in het kader van Platteland in Ontwikkeling 
(PIO) ingezet voor natuurbeheer en natuurontwikkeling. Een groot gedeelte is al verworven 
en ingericht voor natuur. Deze verbindingsas wordt daarmee een aangenaam gebied voor 
recreanten om te voet of per fiets te verkennen. De vennen maken (samen met de rivierduinen) 
deel uit van de landschappelijke karakteristiek van de Maasduinen. De herinrichting is sterk 
gericht op behoud en ontwikkeling van flora en fauna. De (recreatieve) ontwikkelingsmoge-
lijkheden en de ontsluitingsstructuur voor toeristen en recreanten (wandel- en fietspaden) 
zijn beperkt. In samenspraak met de terreinbeheerder kan worden overlegd in hoeverre de 
kwetsbare natuurgebieden te bezoeken zijn. 

Vanuit de Regiovisie BGMM werken we binnen het thema rivierlandschap toe naar:
•	 samenwerking en afstemming van planontwikkeling met het Waterschap Limburg, en de 

provincie Limburg voor de uitvoeringsmaatregelen in het kader van ‘Ruimte voor de rivier’;
•	 afstemming van suggesties en ideeën met nbo’s, gemeenten en ontzandingsmaatschappijen 

om te komen tot de meest optimale Maasbeleving;
•	 structurering van lopende Maasdalprojectvoorstellen tot een samenhangend geheel,  

waarvan de loswallen, zandstranden en routestructuren deel uitmaken;
•	 facilitering van nieuwe initiatieven voor het behoud en de ontwikkeling van natuurlijke, 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

Uit gesprekken met stakeholders zijn de volgende aandachtspunten naar voren  
gebracht:
•	 natuur is de basis voor het welzijn van de inwoners, maar ook de trekker voor toeristen;
•	 landschap en natuur geven het gebied en de inwoner hun identiteit;
•	 landschap en natuur in deze regio zijn bijzonder, maar dit wordt te weinig uitgedragen;
•	 ondernemers en gebruikers die profijt hebben van de natuur en het landschap zouden 

hiervoor iets terug moeten doen; in de vorm van geld, samenwerking, inbrengen van 
ideeën, inzet van deskundigheid en uitdragen van de kwaliteiten van het gebied; en

•	 de Maasheggen vormen een belangrijk landschapselement uit het verleden, welke op-
nieuw zichtbaar gemaakt zouden kunnen worden in het landschap. 
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1.2 Natuur en landschap
De natuurbeleving in de regio wordt grotendeels gevormd door het Nationaal Park de 
Maasduinen en de Mookerhei. 

Het Nationaal Park de Maasduinen vormt de ruggengraat van het gebied. In het park komen 
een aantal waardevolle en kwetsbare dier- en plantensoorten voor die beschermd worden. 
Dat betekent dat hiermee met de toelating van recreanten en natuurliefhebbers rekening 
moet worden gehouden. 

De natuur van de Mookerhei is heel divers. Van de Schansen, de Mookerhei, de Zevenbergen 
tot de Sint Jansberg – allen gelegen op de stuwwal - heeft elk gebied zijn eigen kenmerken. 
De hoogteverschillen, in combinatie met de cultuurhistorie (Slag op de Mookerhei) en de 
bloeiende heide met schapen en runderen maken een bezoek aan dit gebied meer dan de 
moeite waard. De Sint Jansberg staat bekend om zijn hellingbossen, beekjes en moerassen 
met hoge natuurwaarden. 

 De projectorganisatie heeft met verschillende natuurterreinbeherende organisaties 
(nbo’s) en vertegenwoordigers van het Nationaal Park de Maasduinen een oriënterend 
overleg gevoerd over het thema natuur. Samen hebben we een aantal uitgangspunten 
opgesteld:

•	 verbetering van handhaving en toezicht met het oog op de bescherming van de kwets- 
bare natuurwaarden;

•	 ontwikkeling van een goede balans tussen natuur en landschap enerzijds en bedrijvig- 
heid anderzijds op basis van een zoneringsplan;

•	 afstemming met de nbo’s bij plan- en projectontwikkeling rond de thema’s cultuur- 
historie, bedrijvigheid en routestructuren, denk aan ontvangstlocaties en TOPs;

•	 Nbo’s en vertegenwoordigers van het Nationaal Park de Maasduinen vervullen een  
actieve rol bij lopende projecten, zoals Platteland in Ontwikkeling (PIO);

•	 Nbo’s en vertegenwoordigers van het Nationaal Park de Maasduinen participeren in 
nieuwe integrale projecten, zoals het ecoduct (Gennep) en Landgoed Bleijenbeek  
(Bergen); 

•	 de samenleving moet een grotere rol krijgen binnen het ontwikkelingsperspectief van  
de Nationale Parken, dit wordt vermaatschappelijking genoemd;

•	 de financiering van de parken moet worden herzien;
•	 Nbo’s	en	vertegenwoordigers	van	het	Nationaal	Park	de	Maasduinen	willen	grensover- 

schrijdende natuurontwikkeling en de koppeling van nieuwe en bestaande natuur,  
zoals bij Koningsven-De Diepen, samen oppakken. 
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1.3 Cultuurhistorie
Cultuurhistorie is de geschiedenis van alles dat mensen hebben gemaakt en dus niet op 
natuurlijke wijze tot stand kwam. Er bestaat een onderscheid tussen zichtbare (bovengrondse) 
en onzichtbare (ondergrondse) cultuurhistorie. Het eerste spreekt meer tot de verbeelding. 
Het ondergrondse is niet zo goed zichtbaar en vinden we vooral terug in archeologie.  
Hiervoor is en wordt veel (wetenschappelijk) onderzoek verricht. De regio wil de cultuur- 
historische waarden inzetten voor de vergroting van de (recreatieve) beleving van het  
gebied. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld apps en kunstobjecten worden ontwikkeld.  
Zo ontstaan er kansen voor stakeholders in het gebied.

Bij de vroege nederzettingen speelden de rivier- en beekdalen een belangrijke rol.  
Gebouwen, zoals landgoederen, kastelen, kloosters en vestigingswerken vormen een groot 
deel van het cultuurhistorisch erfgoed. Deze gebouwen zijn beeldbepalend. De context  
van periode en landschap is hierin bepalend. Het is belangrijk om dit erfgoed te behouden 
en andere exploitatiemogelijkheden en functies toe te kennen. Dat kan met hulp van  
fondsen en subsidieregelingen. Wij willen graag helpen bij het zoeken naar oplossingen  
voor knelpunten. Samen met partners sluiten we met routes en arrangementen aan op de 
historische bebouwing.

Steeds nadrukkelijker komt de vraag naar beleving van het gebied naar boven, waarbij 
verhalen een belangrijke rol spelen. Handel (Romeinse en middeleeuwse routes) en conflict-
periodes (Spaanse periode en WO II) bepalen de identiteit van het gebied. De belangrijkste 

Kasteel Bleijenbeek
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doelgroepen zijn de bewoners van het gebied en bezoekers. Er is heel veel materiaal beschik-
baar, maar hiervan wordt onvoldoende gebruikgemaakt. Extra acties en projecten kunnen 
het gebied op dit terrein verder ontsluiten. 

Tijdens gesprekken met stakeholders kwamen de volgende punten naar boven over  
cultuurhistorie: 
•	 zichtbaar maken van cultuurhistorie en archeologie is heel belangrijk;
•	 om de beleving van het gebied te vergroten, moet er veel aandacht zijn voor de  

‘verhalen’;
•	 ondernemers moeten betrokken worden bij het thema cultuurhistorie; en
•	 dit zijn de belangrijke thema’s voor cultuurhistorie in de regio:

WO2
Landschapsveranderingen

Verhalen en legenden

Slag om de Mookerheide

Vijf heerlijckheden

Kastelen, huizen en forten

Oorsprong kernen en dorpen
WO2 Operation Verirable

Romeinse tijd

WW2 Marketing

G
enneper H

uys

Kunst

Beleefbaarheid

Keramiek

Vaderlandse geschiedenisRo
m

ei
ne

n

Hertogdommen

Zichtbaar maken

Duits lijntje

De Maas
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1.4 Ondernemerschap
Landbouw en recreatie bepalen in grote mate de dynamiek in het gebied. In diverse visies  
en programma’s van de provincie, gemeenten en markt worden de ambities, mogelijkheden 
en kansen voor duurzame ontwikkeling in projectvorm belicht. 

Bij het thema recreatie en toerisme spelen zes aandachtspunten een belangrijke rol:
 
Overbrugging van het laagseizoen voor zowel dag-als verblijfsvoorzieningen 
Ondernemers in de regio onderzoeken mogelijkheden om het laagseizoen te overbruggen 
met (aanvullende) dagrecreatie. Overheden en stakeholders bieden hierbij ondersteuning.

Eenduidig vermarkten van het gebied 
Het gebied moet een duidelijk beeldmerk krijgen, dit is niet eenvoudig. Hiervoor zijn een 
representatief beeld nodig, draagvlak van de stakeholders en een eenduidige uiting van het 
beeldmerk, in communicatie én uitvoering. Tot nu toe zijn een aantal verschillende voorstel-
len gelanceerd, variërend van ‘Maasduinen’ tot de ‘Top van Limburg’. 

Integrale benadering van het thema recreatie en toerisme 
Recreatie en toerisme staan niet op zichzelf; ze hebben alleen kans om verder te ontwikkelen 
in een aantrekkelijk gebied, waarbij de beleving een grote rol speelt. Hier liggen reële  
kansen! Op het gebied van kunst (grensoverschrijdende evenementen), cultuur (verhalen, 
archeologie en bouwkunde), natuur(educatie) en landschap is de belevingswaarde aan- 
zienlijk te vergroten.

De markt Gennep
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Voorbeeld ketensamenwerking: 
De leden van Stichting Smaakparels willen (bio)streekproducten op de markt brengen,  
en arrangementen en ketensamenwerking opzetten (‘van boerderie tot hotellerie’).  
Er is veel bereidheid tot samenwerking om vernieuwing en crossovers te realiseren en zo 
de uniekheid van het gebied te promoten. 

Rekening houden met de draagkracht van het gebied
Als we praten over draagkracht, hebben we het over de inwoners én over de kwetsbare 
natuurwaarden. Toenemende bezoekersstromen kunnen een bedreiging vormen voor  
de natuur. Bij het plannen van nieuwe fiets- en wandelroutes, inclusief ontvangstlocaties 
moet hier rekening mee gehouden worden. Wij willen samen met gemeenten, terrein- 
beheersorganisaties en ondernemers hiervoor voorstellen doen. 

Stimuleren van bedrijvigheid op strategische locaties
De toeristische overstappunten (TOPs) zijn belangrijke strategische knooppunten voor 
fietsers, wandelaars, ruiters en MTB’ers. Hier kunnen recreanten informatie krijgen over 
gebiedsbeleving, routing van verschillende netwerken, bereikbaarheid van particulier  
en openbaar vervoer, aanwezige faciliteiten w.o. commerciële en ondersteunende voor- 
zieningen, parkeren, ontvangstvoorzieningen, etc. In samenspraak met het Routebureau, 
overheden, instanties en ondernemers willen wij een voorstel doen voor een gebieds- 
dekkend systeem van TOPs. 

Stadsmuur Groene Gracht Gennep
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Aanpakken van de economische knelpunten op het gebied van bedrijvigheid 
De bedrijvigheid in het gebied is zowel voor dagrecreatieve voorzieningen als voor  
verblijfsvoorzieningen divers. Er is een verschil in ondernemerschap, waarbij een deel  
van de bedrijven de aansluiting met de huidige markt aan het verliezen is. 

Hierbij is de markt als eerste aan zet, maar kan de overheid helpen door regulering en  
inzetten van middelen en instrumenten om ondernemerschap te versterken. 

Het streven van de provincie Limburg is om samen met gemeenten en ondernemers  
te werken aan de beleving van de bezoeker. Krachtig ondernemerschap is essentieel  
om als toeristische sector verder te kunnen groeien. De provincie zet hierbij in op een 
tweetal projecten:

1) Het actieplan ondernemerschap 
Dit richt zich op het creëren van een sterke en gastvrije sector. De provincie biedt  
ondernemers concrete handvatten voor het versterken van het toeristische product. 

2) Versterking van de verblijfsrecreatie 
Verblijfsrecreatieve ondernemers met vragen over de toekomst kunnen worden bij- 
gestaan door een vitaliteitsmanager. De vitaliteitsmanager kijkt mee over de schouders  
van de ondernemer en beschikt over diverse instrumenten om bedrijven te vitaliseren.

1.5 Infrastructuur
Een goede infrastructuur is een voorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. De 
fysieke infrastructuur bestaat uit verbindingen tussen de verschillende functies (wonen, 
werken en recreëren) en de locaties of gebieden (kernen, bos- en natuurgebieden, rivier-  
en beekdalen, etc.). 
Wij hebben de bestaande en nieuw te ontwikkelen routes in concept in kaart gebracht. Dit 
doen we samen met de regiopartners. In het nog te ontwikkelen Uitvoeringsprogramma 
2018-2025 willen we de routestructuren thematisch verder uitwerken in projecten. 

De ontsluiting van het gebied wordt beschreven aan de hand van vier thema’s:
•	 openbaar vervoer;
•	 water (Maas);
•	 verkeerswegen (N271); en 
•	 recreatieve routenetwerken.

Het openbaar vervoer (Arriva en Breng) bestaat uit een busvervoersysteem in de noord- 
zuidrichting (Venlo-Nijmegen) en een oost-westverbinding die het gebied via Well richting 
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De Wachter van Shinkichi Tajiri,
N271 Nieuw-Bergen



Venray verbindt. Met de bus zijn de verschil-
lende woonkernen in en buiten het gebied  
goed bereikbaar, en zijn de treinstations aan 
te reizen.

In oostelijke richting is de ontsluiting onvol-
doende, dit heeft een negatief effect op het 
grensoverschrijdend verkeer. Daarnaast 

wordt te weinig rekening gehouden met de groei van de bezoekersstromen uit de recreatie-
ve sector. Mogelijkheden voor fietsers om de fiets mee te nemen en extra haltes voor wande-
laars zouden uitkomst kunnen bieden. Zo krijgt het OV-systeem een unieke meerwaarde.

In eerste instantie heeft de Maas een transportfunctie, waarbij veiligheid een cruciale  
rol speelt. Daardoor is de ontwikkeling van watergebonden recreatie (zoals motor- en zeil- 
boten) van de recreatiegebieden Leukermeer/Maaspark Well en Plasmolen niet onbeperkt. 
De gemeenten en Rijkswaterstaat voeren hierop de regie.

Verschillende veerverbindingen maken het mogelijk om op aantrekkelijke wijze de Maas  
over te steken. Wij willen dit systeem verder ontwikkelen en hierbij lokale inwoners een 
actieve rol laten vervullen. Daarbij moet aandacht zijn voor een duurzame exploitatie,  
waarbij het reizigersaantal een belangrijke rol speelt. Een goede locatiekeuze, in relatie tot  
de bezienswaardigheden aan weerszijde van de Maas is hierbij van groot belang.

De N271 is van oudsher de belangrijkste verbindingsweg in het zuidoosten van het land,  
de weg loopt langs het Nationaal Park de Maasduinen. Door de aanleg van de A73 en A77  
heeft de weg nog slechts een regionale ontsluitingsfunctie, en is het beheer geleidelijk 
overgedragen aan de provincie en gemeenten. 

 Omdat de functie van de N271 inmiddels veranderd is, onderzoekt de provincie  
als wegbeheerder de mogelijkheden voor het (her)inrichten van deze weg. Hierbij  
is aandacht voor: 

•	 verkeersveiligheid (oversteekplaatsen bij kernen);
•	 verkeersafwikkeling (rotondes knooppunten wegen);
•	 landschappelijke inpassing (bermen);
•	 functiescheiding verkeer (waaronder landbouwverkeer);
•	 utilitaire fietspaden (verbreding en verharding);
•	 bebording (uniformiteit);
•	 bereikbaarheid bedrijven (uitwegen); en
•	 recreatie en toerisme (fietspaden).
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Routestructuren in het gebied bestaan uit fiets-, wandel-, MTB- en ruiterpaden. Er is een 
hoofdroutestructuur, waaraan bestaande en nieuwe routestructuren worden gekoppeld. 
Voor zover mogelijk worden de recreatieve routestructuren gekoppeld aan de utilitaire 
structuren (bijvoorbeeld fietspaden langs de N271).

Stakeholders benoemden onderstaande thema’s:
•	 aansluiting op routestructuren biedt ondernemers kansen;
•	 extra verwijzingen naar ondernemers op het routenetwerk zijn belangrijk;
•	 tijdige opening van de horeca aan het fiets- of wandelnetwerk verhoogt de beleving  

van gastvrijheid;
•	 aanpassing thema’s van de routes op de doelgroep van het gebied;
•	 benutting gebiedskwaliteiten in thematische routes, samen met ondernemers en  

stichtingen;
•	 gebruikmaken van streekverhalen.

Het verknopen van routestructuren op strategische locaties gebeurt in de vorm van TOPs. 
Waar deze TOPs precies komen te liggen, wordt in samenwerking tussen overheid, onder- 
nemers, burgers en andere belanghebbende partijen bepaald. De regio wil halverwege 2018 
overgaan tot het aanwijzen van de TOPs.

Tijdens stakeholderbijeenkomsten kwamen ten aanzien van TOPs deze aandachts- 
punten naar voren:
•	 TOPs zijn belangrijk, maar ondernemers geven aan dat er wel keuzes gemaakt  

moeten worden;
•	 houd rekening met de behoeften van de bezoekers bij het aanwijzen van TOPs;
•	 kies voor locaties met voldoende capaciteit;
•	 schets eerst met elkaar de kaders en ga dan pas over tot realisatie; en
•	 sluit aan op de provinciale uitstraling, ga niet het wiel opnieuw uitvinden.
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Hoofdstuk 2  

Voorbeelden
 
Om u een beeld te geven van een gebiedsgerichte aanpak, volgen enkele voorbeelden 
waarin verschillende thema’s integraal zijn opgepakt.

2.1 Bergen
Het hart van het Nationaal Park de Maasduinen ligt in de gemeente Bergen. Het park, het 
fraaie Maasdal en de historische Maasdorpen bepalen gezamenlijk de karakteristiek van de 
gemeente. Recreatie en toerisme zijn speerpunten van beleid. De afgelopen jaren is nauw 
samengewerkt om betere voorwaarden voor inwoners en bezoekers te creëren. Zo is er een 
kwalitatief hoogwaardig aanbod aan routegebonden recreatie ontwikkeld, is de beleving  
van natuurwaarden versterkt en is het cultuurhistorisch aanbod verder ontwikkeld. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn het Reindersmeer, de herinrichting van het Heukelomse Beekdal,  
de Schaapskooi in Well en de uitkijktoren in Afferden. Ook de komende jaren zet de  
gemeente Bergen zich hiervoor in, samen met ondernemers en andere betrokken partijen, 
de buurgemeenten, in regionaal verband en door middel van internationale samenwerking.

Reindersmeer
Het Reindersmeer ontstond eind vorige eeuw door afgraving voor de zand- en grindwinning. 
Vervolgens werd het gebied ingericht voor natuurontwikkeling en -beleving. De aanleg  
van aantrekkelijke routes maakte wandelen, struinen, fietsen, mountainbiken en paardrijden 
in het gebied mogelijk. In het oude sluiscomplex ligt het bezoekerscentrum van Nationaal  
Park de Maasduinen. Het Reindersmeer is zeer in trek en met mooi weer is het er erg druk. 
Regulering van de bezoekers, passend bij de draagkracht van het gebied, is een belangrijk 
aandachtspunt voor de toekomst van het gebied rond het Reindersmeer.

Het Reindersmeer
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N271
De N271 is de centrale verbindingsas in de gemeente Bergen, en dus is deze van vitaal 
belang. Veiligheid en uitstraling van deze weg hebben de aandacht. Enkele jaren geleden is 
de Ovonde in Nieuw Bergen aangelegd, de komende jaren zal de verkeerssituatie in Afferden 
en Well worden aangepakt. Ook de aansluiting van de N271 op het bezoekerscentrum van  
de Maasduinen behoeft aandacht. Voor zowel automobilisten als fietsers wordt gezocht  
naar een aantrekkelijk en veilig alternatief. Belangrijk is de verbetering van het fietspad 
Arcen-Bergen.

Maaspark Well
Sinds 1995 worden op tal van plaatsen binnen het Maasdal plannen ontwikkeld en uitge-
voerd om nieuwe overstromingen van de Maas te voorkomen. De gemeente Bergen heeft 

het plan Maaspark Well uitgewerkt. 
Hierin komen niet alleen de veiligheids- 
aspecten aan bod, maar ook natuur, 
toerisme, ondernemen en infrastructuur. 
De wisselende waterstanden van de 
Maas zorgen voor drogere en nattere 
delen, wat een bijzondere begroeiing 
oplevert. Het in te richten gebied biedt 
voor de wandelaar een exclusieve 
Maasbeleving. Het Leukermeer blijft  
dé bestemming voor waterrecreatie  
in de regio, met een versterkt aanbod 
voor vaarrecreanten, dagrecreanten en 
verblijfstoeristen. De waterboulevard 
verankert Maaspark Well met het aan-
grenzende gebied de Sluis en biedt 
zowel mogelijkheden voor Bergenaren 
als de toerist. 

2.2 Gennep
De gemeente Gennep zet hoog in op versterking van de vrijetijdseconomie. Naast toerisme 
en recreatie, is er in dat kader ook aandacht voor natuurontwikkeling en cultuurhistorie.  
De komende periode staat een aantal ontwikkelingen op stapel die veel invloed hebben op 
het karakter van het buitengebied van Gennep, denk aan het Deltaplan Maas, het koploper-
project LOB van Gennep, de herinrichtingsplannen van de beekdalen van het waterschap  
en de plannen van particuliere instanties voor Koningsven-De Diepen. We willen voorkomen 
dat deze ontwikkelingen zich los van elkaar voltrekken. Daarom zetten we samen met de 
buurgemeenten in op gebiedsontwikkeling, vanuit een breder perspectief. 

Plan Maaspark Well
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Beleving van cultuurhistorie en natuur langs de Maas
Ooit was het Genneperhuis een sterke vestiging aan de monding van de Niers, op een steen-
worp afstand van de stad Gennep. Tegenwoordig is de ruïne van de vestiging nog nauwelijks 
zichtbaar. In 2009 is begonnen met de visualisering van het verhaal van het Genneperhuis in 
het gebied de Maaskemp. De historie is echter nog onvoldoende zichtbaar. Samen met de 
gemeenten Mook en Middelaar, Bergen en diverse stakeholders willen we de beleving van de 
cultuurhistorie langs de Maas versterken, onder meer door het verder ontwikkelen van een 
internationale Maasfietsroute met een directe fietsverbinding langs de Maas. 
 

Het Genneperhuis maakt daarmee deel uit 
een cultuurhistorische noord-zuidverbinding 
per fiets. De ruïne wordt opnieuw zichtbaar 
gemaakt en we onderzoeken mogelijkheden 
voor het organiseren van evenementen op 
de binnenplaats. Maar niet alleen noord-zuid 
ontstaan kansen, ook oostwest langs de Niers 

wordt gewerkt aan een ontsluiting per fiets. Tot slot zijn met de komst van de vlonder in het 
centrum van Gennep langs de Niers ook kansen ontstaan voor een verbinding over het water. 
Zo is het in de toekomst mogelijk per fluisterboot of kano een bezoek te brengen aan het 
Genneperhuis. 

PIO Niersdal
 De Niers en het Niersdal hebben zowel ecologisch-landschappelijk als in het kader van de 
vrijetijdseconomie grote waarde voor de gemeente Gennep en haar omgeving. Bovendien 
vormen de rivier en het rivierdal een natuurlijke verbinding met onder meer de Stadt Goch. 
Dit maakt dat de rivier en het rivierdal ook cultuurhistorisch van groot belang zijn. 

21

Vlonder aan de Niers
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Het PIO-project (Platteland in Ontwikkeling) is erop gericht nieuwe natuur te ontwikkelen  
in het Niersdal. Hiervoor zal een deel van het grasland in het rivierland anders (natuurvrien-
delijker) beheerd gaan worden. Daarnaast is het de bedoeling dat het Niersdal grensover-
schrijdend beleefbaar wordt voor wandelaars en fietsers. Om dit te verwezenlijken wordt 
gedacht aan een wandelpad tussen de Niersdijk in Gennep en de Oordsebrug in Ottersum  
en een recreatieve fietsverbinding in de uiterwaarden van de Niers in de grote meander van 
de Niers, nabij de Zeldersche Dries.

2.3 Mook en Middelaar
Een belangrijk project voor de gemeente Mook en Middelaar in de komende jaren is het 
masterplan Plasmolen in combinatie met de herinrichting van de N271 tussen Plasmolen en 
Mook. Plasmolen trekt elk jaar honderdduizenden bezoekers, die komen genieten van rust, 
cultuurhistorie, natuur en water. De concentratie van verschillende vormen van recreatie die 
elkaar aanvullen en versterken maakt van Plasmolen een A-merk voor bewoners, recreanten 
en ondernemers. Op dit moment wordt een gezamenlijke visie uitgewerkt met perspectief 
voor alle partijen. Belangrijk is een goede balans tussen de behoeften van de bewoners,  
de plannen van de ondernemers in het gebied en de wensen van bezoekers en recreanten. 

In dit project speelt de bereikbaarheid ook een rol. De herinrichting van de N271 is hierbij 
van groot belang. Halverwege 2019 moet de verkeersveiligheid vergroot zijn, de parkeer- 
problematiek opgelost en de dorpskern aantrekkelijker zijn. 
 

De Mookerplas
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Hoofdstuk 3  

Regionale samenwerking
 
De regio BGMM werkt veel samen met haar omliggende gemeenten. Dit heeft zich vertaald 
in diverse regionale projecten en samenwerkingsverbanden.

3.1 Dynamic Borders
Eind 2016 ging het INTERREG-project Dynamic Borders officieel van start. Het project is een 
vervolg op het rapport van ‘Achterland naar kloppend hart’ en kent een looptijd van vier jaar. 
Het doel van de projectpartners is om het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het 
Roergebied in een oost-westas, in het bijzonder voor het mkb, te versterken. De deelnemende 
gemeenten zijn: Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze. Gemeinde Weeze vervult 
de rol van projectleider. 

Drie thema’s staan centraal: toerisme, agrifood en arbeidsmarkt. Binnen de projectlijn toerisme 
worden grensoverschrijdende toeristische arrangementen voor de projectregio ontwikkeld. 
Bij het thema agrifood worden agrarische bedrijven van de Nederlandse en Duitse zijde van 
de projectregio met elkaar in contact gebracht, om zo nieuwe grensoverschrijdende initiatieven 
te laten ontstaan. Bij het thema arbeidsmarkt gaat het specifiek om stagebemiddeling over 
de grens. In Boxmeer is een bestaand Nederlands stagebureau, dat straks ook voor Duitse 
stagiaires en bedrijven actief wordt.

Met name bij het thema toerisme zijn er raakvlakken tussen de Regiovisie BGMM en Dynamic 
Borders. De ontwikkeling van grensoverschrijdende toeristisch-recreatieve routestructuren 
en arrangementen is een impuls voor de regio.

3.2 Land van Cuijk
De gemeenten in de Top van Limburg werken binnen het project Dynamic Borders gezamen-
lijk met de gemeenten in het Land van Cuijk aan het versterken van de toeristisch-recreatieve 
verbinding. Het Land van Cuijk zet net als de Top van Limburg in op het versterken van de 
vrijetijdseconomie. Daarbij maken zij zich sterk voor het ambassadeurschap, onder inwoners 
en ondernemers. De inwoners zijn ambassadeurs van het gebied die hun trots op de regio 
uitdragen naar de bezoekers. Hierbij maken zij gebruik van het DNA van het Land van Cuijk: 
water, natuur, geschiedenis en religie. Hier liggen kansen om verbindingen te maken met  
de regiovisie BGMM. De Maas is bijvoorbeeld een natuurlijke verbinding en ook historisch 
gezien zijn er waardevolle verbindingen te maken. In de komende periode zal deze samen-
werking zich verder uitkristalliseren.
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3.3 Regio Venlo
De gemeenten in de regio Venlo (Noord-Limburg) werken actief samen aan het versterken 
van de vrijetijdseconomie. Hun gezamenlijke ambitie: Noord- Limburg is in 2030 het belang-
rijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied van Limburg voor de ‘short break’ 
vakantiemarkt, met een fijnmazig netwerk van klein- en grootschalige dagrecreatieve  
voorzieningen in een straal van zestig autominuten. De regio legt daarbij de focus op familie-
recreatie, drie generaties die (gezamenlijk) een bezoek brengen aan Noord- Limburg. 

Om uitvoering te geven aan deze visie kiest de regio voor een programma-aanpak en niet 
voor een verzameling projecten. Het programma moet inspiratie, enthousiasme en perspec-
tief bieden. De regio wil ondernemers stimuleren om gezamenlijk te investeren in de sector. 
Dit door als overheid te investeren in randvoorwaarden voor toerisme. En daarnaast bedrijven 
te stimuleren om te investeren in hun eigen product.   Het programma biedt ruimte om 
voortschrijdende kennis, inzichten en ervaringen in de aanpak te verwerken en om prioriteiten 
en doelen gedurende de looptijd bij te stellen. 

De regio wil samen met ondernemers, onderwijs, provincie en andere stakeholders als een 
team aan de slag op basis van vijf actielijnen: 

Vitale Verblijfsrecreatie
Stimuleren van de verblijfsrecreatiesector als geheel om, waar nodig, te vitaliseren. En daar-
naast moet er een duidelijker verband komen tussen het verblijfsrecreatieve product en de 
regionale kwaliteiten. 

Vitale dagrecreatie
Vergroten van de regionale concurrentiekracht door een verhoogde attractiewaarde dankzij 
diverse grote én kleinschalige dagattracties. De focus ligt op familierecreatie. 

Vrijetijdslandschap
Versterken van de bestaande omgevingskwaliteiten op sleutelplekken en daar de belevings-
waarde en het onderscheidende vermogen van de regio vergroten. 

Crossovers
Gezamenlijk met ondernemers praktisch aan de slag gaan met kansrijke crossovers.

Effectieve regiomarketing
Vormgeven van de regiomarketing op basis van SMART-doelen en aansluiten bij trends en 
ontwikkelingen. 

Het actieprogramma van de regio Venlo sluit aan bij de ambities van de regiovisie BGMM. 
Door in de regio Venlo te participeren worden ook subregionale doelen uit het regiovisie- 
programma bereikt. 
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Zo draagt het programma onder andere bij aan:
•	 Positionering en promotie van de regio als een aantrekkelijk toeristische-recreatieve  

bestemming;
•	 behoud en waar mogelijk versterking van de toeristische en recreatieve kwaliteiten;  

en
•	 vergroting van de bezoekersaantallen en de bestedingen in het gebied. 

3.4 Rijk van Nijmegen
De Top van Limburg grenst aan Nijmegen. Mook en Middelaar is als aangrenzende gemeente 
ook onderdeel van het Rijk van Nijmegen. RBT KAN, de marketing en promotieorganisatie 
van het Rijk van Nijmegen, voert de communicatie naar buiten namens het Rijk van Nijmegen. 
Op dit moment gebeurt dat onder de vlag van de landelijke campagne ‘Gelderland levert je 
mooie streken’. In de branding worden streken en ook de afzonderlijke gemeenten genoemd. 
Ambities in de profilering van het Rijk van Nijmegen zijn onder andere herinneringstoerisme 
W.O. II, versterken historisch imago met de nadruk op de Romeinse tijd, het eldorado voor 
actief en ontspannen vakantie vieren en watertoerisme; recreatie, sport en cultuur. 

De BGMM-gemeenten kunnen gebruikmaken van deze ambitie. Mook en Middelaar heeft,  
als schakel met het Rijk van Nijmegen, veel te bieden in deze thema’s en heeft een rol in de 
gezamenlijke branding. Voor Bergen en Gennep is het eenvoudig om een toerist van de 
gemeente Mook en Middelaar naar zich toe te trekken. Daarom is een samenwerking met  
het Rijk van Nijmegen belangrijk voor de regio BGMM.

Jachtslot de Mookerheide
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Hoofdstuk 4  

En nu verder!
 
Het gebiedsprogramma biedt een basis voor de verdere sociale, ruimtelijke en economische 
ontwikkeling van deze Limburgse (grens)regio, gelegen tussen de stedelijke gebieden van 
Venlo en Nijmegen. 

In het afgelopen jaar zijn, met als vertrekpunt Regiovisie Bergen Gennep Mook en Middelaar 
van 2010, door de projectorganisatie en regiopartners stappen gezet voor wat betreft het 
inrichten van de projectorganisatie, het actualiseren van beleid en programma’s, het betrek-
ken van stakeholders binnen en buiten de regio, het doorlichten van de regio-initiatieven 
(projectvoorstellen) en het herijken van de Regiovisie BGMM.

Met dit gebiedsprogramma is een kader beschreven, waarbinnen op een integrale wijze 
invulling kan worden gegeven aan de ontwikkeling van de regio. De regio is aan zet om de 
aanwezige kwaliteiten te benutten.

Belangrijk is dat de partijen in het gebied zich laten inspireren door het geschetste kader en 
de samenwerking opzoeken, waardoor op termijn concrete projecten gerealiseerd worden in 
het gebied. 

De duurzame gebiedsontwikkeling wordt in 2018 opgepakt aan de hand van concrete 
projecten, die gekoppeld worden aan regionale thema’s uit het gebiedsprogramma. De 
regioambities worden geconcretiseerd in doelbereik, effecten, rolverdeling, planning en 
financiering; feitelijk kan gesproken worden van een uitvoeringprogramma.

Dorpskern Well De Niers
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Projectbureau Regiovisie  
Bergen-Gennep-Mook en Middelaar
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