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1. Problemen, dus kansen 

 

Aanleiding: terug naar najaar 2011 

 

• Groene en blauwe projecten in Platteland in Uitvoering, 

  startklaar, inhoudelijk haalbaar; 

 

• Financiering Rijk droogt op door harde bezuinigingen; 

 

• Tegelijkertijd behoefte aan 

  mensgerichte natuur in Venray 

  en Horst aan de Maas; 



2. Anders denken 

 

Nood breekt wet: “dan regelen we het zelf” 

 

1. Nieuw geld aanboren: 
 

• Bundelen subsidies en natuurcompensaties; 

• (Financiële) bewegingsruimte, bijv. flexibeler inzetten EHS; 



2. Anders denken 

 

Nood breekt wet: “dan regelen we het zelf” 

 

2. Ambitie: alleen nog op projecten met hoge opbrengst: 
 

• Projecten met meerdere doelen, groen, water, recreatie; 

• Robuust en geconcentreerd, i.p.v. overal en nergens;  

• Inzet op grondvoorraad: “natuur op voorraad”; 

 



2. Anders denken 
 

Gedachte slaat aan (1) 

 

• Provincie focus op (hoge) kwaliteit natuur; 

• Gemeenten focus op kwaliteit leefomgeving; 

• Waterschap focus op watersysteem; 



2. Anders denken 

 

Gedachte slaat aan (2) 

 

• “Rood” en “groen” gaan hand in hand; 

• Vooraf consensus over plek en omvang tegenprestaties. 

• Zuinig ruimtegebruik, past bij Verklaring van Roermond I; 



 

Opdracht stuurgroep 

 

• De aanpak klopt; 

• Maak nu de visie compleet; 

• Test het verhaal in de streek, betrek toerisme en recreatie; 

 

 

3. Visie en structuur 



3. Visie en structuur 

 

Groenblauwe ladder 

• Peelnatuur, in grote blokken; 

• Beken, belangrijke dragers; 

• Maas, gevarieerd landschap; 

 

Het gebruik 

• Duidelijke keuze tussen “natuur-natuur” en “mens-natuur”: 

• Tussen “sporten”: primaat landbouw, groen “verplaatsbaar”;  

 

Planologie 

• Groenblauwe ladder biedt structuur en decor; 

• Uitnodigingsplanologie: “kom met ideeën, wij helpen”; 

• Voorbeeld voor aanpak nieuwe POL; 

 



4. Afspraken 

 

Uitvoeringsprogramma: concrete projecten (€ 18 miljoen) 

 

• Heidsche Peel; 

• Groene / recreatieve verbindingen Peelkanaal en Zwarte Plak; 

• Castenrayse Vennen - Lollebeek - Groote Molenbeek; 

• Omgeving Groote Molenbeek kasteelruïne Horst; 

• Verdiepingsslag visie voor Diepeling en Maasdal; 

• Maasmonding Broekhuizermolenbeek en Everlosebeek; 

• Groene verbinding OMA - Geijsteren; 

• Optimaliseren recreatieve routestructuren; 

 

• (Loobeek en Mariapeel, binnen visie, buiten programma €€€) 



 

Financiering: concrete projecten totaal € 18 miljoen 

 

Verdeeld over de doelen: 

 

• 6,5 miljoen  natuur; 

• 1,1 miljoen  toerisme en recreatie; 

• 4,3 miljoen  landschap en mensgerichte natuur; 

• 2,4 miljoen  landbouw; 

• 3,6 miljoen water; 

 

• Afspraak: Maasgaard is geen subsidieloket. 

4. Afspraken 



 

Financiering: concrete projecten totaal € 18 miljoen 

 

Verdeeld over de partijen: 

 

• 7,5 miljoen  provincie; 

• 3,8 miljoen waterschap; 

• 3,8 miljoen  gemeenten (deels LKM); 

 

• 0,9 miljoen  EU (waterschap); 

• 0,7 miljoen  partnercontract waterschap en provincie; 

• 1,2 miljoen  EHS compensatie; 

4. Afspraken 



4. Afspraken 

 

Samenwerkingsovereenkomst 6 december 2013 

 

• Stuurgroep zet grote lijn uit en bewaakt; 

• Werkgroep coördineert uitvoering visie en programma; 

• Voorlopige horizon uitvoeringsprogramma 2020 + 2 jaar; 

 

 



5. Maasgaard Uitvoering 

 

Lollebeek A73 Oost (2014) 

 

• 2,7 km natuurlijke beek; 

• Robuust en beekdalbreed; 

• Toepassing Verklaring v. Roermond; 

 



5. Maasgaard Uitvoering 

 

Recreatieve verbinding Zwarte Plak 

 

• Fietspad fase 1 in 2014; 

• Cultuurhistorie en landschap; 

• Mariapeel – Park de Peelbergen; 

 



5. Maasgaard in de pen 

 

Groote Molenbeek A73 Oost (2015) 

 

• 3,6 km beekherstel, beekdalbreed; 

• Particuliere natuur in beekdal; 

• Uitloopgebied voor Horst; 

 

 



5. Maasgaard in de pen 

 

Beekmondingen aan de Maas (2015) 

 

• Beekherstel en visoptrek; 

• Everlosebeek; 

• Broekhuizermolenbeek; 

 

 



5. Maasgaard in de pen 

 

Verbinding Peellinie/Paardekop (2015) 

 

• Recreatieve verbinding monumenten; 

• Ecologische verbinding;  

 



5. Maasgaard helpt 

 

Landgoed De Steegh, Grubbenvorst 

 

• Uitnodigingsplanologie !!! 

• 6 ha natuur in het POL verplaatst; 

• Water, landschap en recreatie; 



 

Einde van deze presentatie 
 

 

bezoek ook www.maasgaard.info 

Stuurgroep Maasgaard 


