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1 Inleiding

Op grond van art. 14, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van het openbaar lichaam 
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette verstrekt het algemeen bestuur aan de 
deelnemers verslag van de activiteiten gedurende het voorafgaande jaar.
In het jaarverslag 2003 zijn de door het Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette 
uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten in het jaar 2003 weergegeven. Het jaarverslag 2003 
is tijdens de 5e vergadering op 3 mei 2004 door het algemeen bestuur vastgesteld.

2 Openbaar lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette

2.1 Samenstelling algemeen bestuur

In 2003 traden de volgende mutaties op in de samenstelling van het algemeen bestuur:
- burgemeester mr. R.S.M.R. Offermans, gemeente Roerdalen, volgde burgemeester drs. 

V.T.M. Braam op als bestuurslid,
- burgemeester mw. M.T.P. Hofman-Ruijters, gemeente Heel, volgde burgemeester 

K.W.Th. van Soest op als plaatsvervangend bestuurslid.
De actuele samenstelling van het algemeen bestuur is in bijlage 1 weergegeven.

2.2 Vergaderingen algemeen bestuur

Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling vonden in 2003 twee vergaderingen 
van het algemeen bestuur plaats.
In de 3e vergadering op 12 mei werden de jaarrekening 2002, het jaarverslag 2002, het 
geactualiseerde werkplan 2003, de geactualiseerde begroting 2003, het werkplan 2004 en de 
begroting 2004 vastgesteld.
In de 4e vergadering op 1 december zette de gedeputeerde van de provincie Limburg, de heer 
G.H.M. Driessen, op uitnodiging van het dagelijks bestuur de visie van de Provincie Limburg 
op de grensoverschrijdende samenwerking binnen het Grenspark Maas-Swalm-Nette uit een.
De vergaderingen en agenda van het algemeen bestuur werden in de ambtsbladen van de 
Bezirksregierungen Düsseldorf en Köln en in de regionale krant Dagblad de Limburger ter 
openbare kennis gebracht. Tevens wordt de Internetsite thans gebruikt voor de presentatie van 
de agenda’s en de besluiten van de vergaderingen.

2.3 Personeel, huisvesting en opbouw kantoor

Personeel
Na afloop van het proefjaar werd mevr. Silke Weich per 1 september als wetenschappelijk 
medewerkster / projectcoördinatrice (deeltijd, 20 uur/week) in vaste dienst aangesteld. 
In verband met de personeelsinzet voor het INTERREG III-A project “Grenspark Maas-
Schwalm-Nette in de Picture” werd de werktijd van mevr. Weich per 01.07.2003 met 10 
uur/week verhoogd (voorlopig tot 31.12.2004).

Huisvesting en opbouw kantoor in het GroenHuis
De inrichting van het kantoor kon in 2003 worden afgesloten.
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Met de overige organisaties zijn intensieve contacten gelegd en er wordt goed samengewerkt. In 
verband met de gezamenlijke uitvoering van het INTERREG III-A project “Grenspark Maas-
Swalm-Nette in de Picture”, dat de milieueducatie en de voorlichting binnen het Grenspark 
Maas-Swalm-Nette tot doel heeft (zie ook onder 4.1), waren binnen het Groenhuis de 
inhoudelijke contacten met het IVN Consulentschap in 2003 het intensiefst.
Door het bestuur van het GroenHuis werden op 24 september de leden van Provinciale Staten 
van Limburg uitgenodigd met de verschillende organisaties in het GroenHuis kennis te maken. 
Tijdens hun bezoek werden de 15 aanwezige statenleden ook het doel en de werkzaamheden 
van Grenspark Maas-Swalm-Nette gepresenteerd.

2.4 Wijziging “Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Regering van de deelstaat Nordrhein-Westfalen betreffende samenwerking bij de 
stichting en inrichting van het Grenspark Maas-Swalm-Nette”

De wijziging van bovengenoemde overeenkomst tussen NRW en Nederland is noodzakelijk, 
omdat de oorspronkelijke overeenkomst uit 1977 de mogelijkheid voor een samenwerking in 
de vorm van een grensoverschrijdend openbaar lichaam niet voorzag. Eerst met de in 1991 in 
Isselburg-Anholt gesloten “Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Bondsrepubliek Duitsland, het Land Nedersaksen en het Land Nordrhein-Westfalen inzake 
grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten” werd 
de grensoverschrijdende samenwerking langs de Nederlands/Duitse grens in de vorm van een 
openbaar lichaam mogelijk.
Ten behoeve van de noodzakelijke wijziging van de bovengenoemde overeenkomst uit 1977 
heeft het Land Nordrhein-Westfalen reeds in december 2002 een voorstel tot wijziging aan het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken gezonden. Begin 2003 werd de Nederlandse versie van dit 
wijzigingsvoorstel door het secretariaat van het Grenspark Maas-Swalm-Nette aan de relevante 
Nederlandse Ministeries gestuurd. Ondanks meerdere herinneringen vanuit NRW en het 
secretariaat van het Grenspark Maas-Swalm-Nette kon het wijzigingsvoorstel in 2003 door de 
Ministeries van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken in Den Haag nog niet afsluitend worden 
behandeld.

3 Voorlichting en communicatie

3.1 Realisatie communicatieplan

Tijdens de 3e vergadering van het algemeen bestuur werd het communicatieplan vastgesteld. 
Een vastgesteld communicatieplan was één van de voorwaarde van het Ministerie van 
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor verlening van subsidie. Na ontvangst van 
het vastgestelde communicatieplan werd door het Ministerie LNV in oktober 2003 de 
beschikking ter subsidiëring van het Grenspark Maas-Swalm-Nette afgegeven.
Ter evaluatie van de interne en externe communicatie is in het communicatieplan opgenomen 
dat de resultaten en voortgang in het jaarverslag expliciet worden weergegeven. Hieronder 
wordt derhalve per communicatiemiddel de in 2003 verrichte werkzaamheden weergegeven. 
Het INTERREG III-A project “Grenspark Maas-Swalm-Nette in de Picture” wordt apart onder 
hoofdstuk 4 (lopende projecten) behandeld.
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3.1.1 Brochure

De brochure van het Grenspark Maas-Swalm-Nette geeft informatie over het ontstaan, het doel, 
de taken en de samenwerkingsvorm van het Grenspark Maas-Swalm-Nette. De tweetalige 
brochure is gedrukt in een oplage van 4000. Naast verzending per post aan de contactpersonen 
van het Grenspark Maas-Swalm-Nette werden de brochures via de deelnemende gemeenten, de 
plaatselijke vvv’s, het netwerk van info- en bezoekerscentra en overige relevante openbare 
inrichtingen regionaal verspreid. Het verspreiden van de brochure leidde tot directe contacten 
met o.a. de WDR-televisie en parlementariërs uit de Landtag NRW (zie ook bijlage 2)

3.1.2 Internet en redactiesysteem

De opbouw van de tweetalige presentatie van het Grenspark Maas-Swalm-Nette op het Internet 
werd tot eind 2003 gerealiseerd. De inhoud was in begin juni zover gevorderd, dat de online 
schakeling via www.grenspark-msn.nl en www.naturpark-msn.de zinvol werd.
De persconferentie op 30 juli naar aanleiding van het éénjarig bestaan van het openbaar 
lichaam, werd tevens gebruikt om de schrijvende pers kennis te laten nemen van de nieuwe site. 
Deze werd daarna ook in verschillende regionale kranten gepubliceerd. Het algemeen interesse 
van de internetsite kan gemeten worden aan de hand van het gemiddeld aantal bezoekers per 
dag. In onderstaande tabel is daartoe het aantal bezoekers 2003 per maand weergegeven.

Tabel 1: Server statistiek 2003 www.grenspark-msn.nl en www.naturpark-msn.de

maand totaal daggemiddelde
juni 152 5
juli 647 20
augustus 938 30
september 1374 45
oktober 1533 49
november 1185 39
december 1056 34
totaal 2003 6885 32

Na de verzending van de eerste Grensparkbrochure in juni (met daarin opgenomen 
www.grenspark-msn.nl en www.naturpark-msn.de ) neemt het aantal bezoekers in juli flink toe. 
Ook na de publicatie in de pers eind juli nemen de aantallen in augustus en september verder 
toe. Het voorlopige maximum wordt in oktober bereikt. Dit is tevens het gevolg van de 
uitzending van een reportage op WDR 3 over het nationaal park De Meinweg en het 
Grenspark Maas-Swalm-Nette op 18 oktober, waarin op het eind het internetadres van het 
Grenspark Maas-Swalm-Nette werd getoond. Dat deze reportage veel mensen heeft 
aangesproken werd ook door het bezoekerscentrum De Meinweg bevestigd. Hier was op de 
zondag na de uitzending sprake van een verdubbeling van de bezoekersaantallen tegenover 
andere zondagen.
De inhoud van de site werd tot december regelmatig verder uitgebouwd en geactualiseerd. Het 
aantal bezoeken aan de internetsite in november en december valt weer iets terug. Het 
gemiddeld aantal bezoekers per dag is eind 2003 nog relatief gering te noemen.

http://www.grenspark-msn.nl
http://www.naturpark-msn.de
http://www.grenspark-msn.nl
http://www.naturpark-msn.de
http://www.grenspark-msn.nl
http://www.naturpark-msn.de
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De opdracht voor de installatie van een operationeel redactiesysteem kon begin december 
worden afgerond. Daarmee kunnen de medewerkers binnen de bestaande rubrieken zelf 
teksten en foto’s actualiseren en nieuw opnemen. Verder ontstond daarmee de mogelijkheid 
dat de verschillend personen en organisaties die in 2004 excursies en andere evenementen 
aanbieden, deze zelf direct in een gegevensbestand invoeren. Met de daarmee tegelijkertijd 
plaatsvindende vertalingen kon per eind december 2003 reeds een aanbod van meer dan 75 
evenementen binnen het excursieprogram 2004 tweetalig worden gepresenteerd (zie ook onder 
4.1.4).

3.1.3 Kaart begrenzing Grenspark Maas-Swalm-Nette

De realisatie van de topografische kaart (1:50.000) met de begrenzing van het Grenspark Maas-
Swalm-Nette was reeds voor 2002 voorzien. Deze kaart is met name ontwikkeld voor de 
deelnemers, voor de subsidiegevers, voor planners en de organisaties die zich met de ruimtelijke 
ordening en planning aan beide zijden van de grens bezighouden. De kaart geeft de ligging van 
het ambtsgebied met een topografische ondergrond 1:50.000 op één kaartblad weer.
Om de opgetreden problemen met de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse digitale 
bestanden en copyrights op te lossen werd uiteindelijk het Duitse Landesvermessungsamt NRW 
in Bonn (vgl. topografische dienst) opdracht gegeven de kaart te drukken.
Nadat de laatste inhoudelijke correcties en lay-out in december 2003 werden aangebracht zijn 
de kaarten in januari 2004 door het LVA gedrukt.

3.1.4 Toeristische wandelkaarten Grenspark Maas-Swalm-Nette

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van een toeristische kaart is eind 2003 met het 
Naturpark Schwalm-Nette, het Landschaftsverband Rheinland en vertegenwoordigers van de 
gemeenten Venlo en Nettetal de mogelijheid besproken om samen met het 
Landesvermessungsamt NRW te komen tot de druk van drie wandelkaarten 1:25.000, die het 
gehele grensparkgebied afdekken.

3.1.5 Verhalenbundel

De verhalenbundel als communicatiemiddel was gepland om de grensoverschrijdende 
samenhangen in het Grenspark Maas-Swalm-Nette (heden en verleden) en daarmee de 
identificatie te vergroten.
Begin 2003 werden via de deelnemers van het openbaar lichaam contact opgenomen met 
verschillende personen en organisaties die eventueel een interessante bijdrage zouden kunnen 
leveren. De ontvangen copy en het geringe aantal toezeggingen voor verdere teksten bleek 
onvoldoende om nog in 2003 een attractieve verhalenbundel te publiceren. Om tot een 
succesvolle publicatie te komen is derhalve meer en gerichtere acquisitie noodzakelijk.

3.1.6 Workshop/Symposium

Zoals ervaringen uit grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tonen, spelen voor een 
succesvolle grensoverschrijdende samenwerking het hebben van voldoende kennis over de 
verschillen in de plannings- en overheidsstructuren een belangrijke rol. Met name uit de 
gevoerde informatieve gesprekken met de verschillende gemeenten binnen het Grenspark Maas-
Swalm-Nette bleek de noodzaak en de wens groot een bijeenkomst te organiseren om de 
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uitwisseling en overdracht van kennis over natuur en landschap en recreatie entoerisme te 
bevorderen.
Met de organisatie van het symposium werd in het najaar begonnen. Aangezien het eind van 
het jaar niet optimaal is voor dergelijke bijeenkomsten, werd als datum 11 februari 2004 
gekozen. De overgrote belangstelling voor het symposium bleek uit het feit dat binnen een week 
na het versturen van de uitnodiging zich al meer dan 80 personen hadden aangemeld.

3.1.7 Overige communicatiemiddelen

Overige communicatiemiddelen zijn het houden van lezingen, informatieve gesprekken, het 
versturen van persberichten en eventuele medewerking aan radio- en tv-producties. De 
verschillende 2003 uitgevoerde voorlichtingsactiviteiten van het Grenspark Maas-Swalm-Nette 
zijn in bijlage 2 weergegeven.
Aangezien het Grenspark Maas-Swalm-Nette in tegenstelling tot het Duitse Naturpark Schwalm-
Nette een veel geringere traditie heeft is bij de voorlichting in eerste instantie de aandacht 
gericht op de Nederlandse gemeenten. Tegelijkertijd werd daarbij informatie verzameld over de 
betreffende gemeente. Daarna werden ook de Duitse gemeenten, die voor het overgrote deel in 
het Grenspark Maas-Swalm-Nette liggen bezocht. Verdere presentaties volgden bij de 
Nederlandse en Duitse toeristische organisaties en bij verschillende 
natuurbeschermingsorganisaties die in het Grenspark Maas-Swalm-Nette actief zijn.

Dat het openbaar lichaam Grenspark Maas-Schwalm-Nette al een duidelijke positie langs de 
Duits /Nederlandse grens inneemt bleek uit de speeches van mw. Bärbel Höhn (Milieuminister 
NRW) en de heer Chris Kalden (secretaris-generaal MINLNV) tijdens het grensoverschrijdend 
symposium Actie Groene Band. Verder werd voorlichting gegeven tijdens de Regiodialoog in 
de grensregio Hamaland (Achterhoek/Twente en Kreis Borken) en bezochten ca. 20 personen 
uit de grensregio Nordhorn (Provincie Drenthe, Landkreise Grafschaft Bentheim en Emsland) 
het Grenspark Maas-Swalm-Nette.

4 Lopende projecten

4.1 INTERREG III-A project “Grenspark Maas-Swalm-Nette in de Picture”

Doel van het project is het opzetten en intensiveren van grensoverschrijdende evenementen en 
activiteiten voor bewoners en bezoekers ten behoeve van de verdere bewustwording van de 
unieke natuur en de verscheidenheid van het cultuurlandschap in het Grenspark Maas-Swalm-
Nette.
Formeel aanvrager van dit project is de Regio Noord- Midden-Limburg. Nadat door het 
Grenspark Maas-Swalm-Nette in nadere afstemming met de overige projectpartners: Naturpark 
Schwalm-Nette, het SBB Regio Limburg - Oost-Brabant en het IVN Consulentschap Limburg 
een gedetailleerd werkplan voor de projectperiode 2003-2007 werd opgesteld, is de subsidie 
uiteindelijk in juni 2003 definitief toegezegd.
Het secretariaat van het Grenspark Maas-Swalm-Nette zorgt voor de inhoudelijke coördinatie 
van het project. Binnen alle deelprojecten wordt nauw tussen de projectpartners samengewerkt. 
Nadere details over doel en inhoud van het project, de partners en de deelprojecten zijn op het 
Internet geplaatst.
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Binnen de verschillende deelprojecten zijn 2003 de hieronder weergegeven activiteiten 
uitgevoerd.

4.1.1 Grensoverschrijdend netwerk van informatie- en bezoekerscentra

Met de opening van het bezoekerscentrum Wildenrath van het Naturpark 
Schwalm-Nette in het Listcentrum in Wegberg kon het netwerk van samenwerkende 
Nederlandse en Duitse bezoekerscentra in het Grenspark Maas-Swalm-Nette 2003 worden 
uitgebouwd tot 17.
In november werden de medewerkers van de bezoekerscentra bijgeschoold in het kader van het 
deelproject milieueducatie. De ervaringen van de cursusleider van deze dag leerde, dat de 
samenwerkende organisaties aan beide kanten van de grens al een behoorlijke identificatie met 
het Grenspark Maas-Swalm-Nette kennen.
Het netwerk van informatie en bezoekerscentra met informatie over de afzonderlijke 
organisaties is opgenomen op de website van het Grenspark Maas-Swalm-Nette.

4.1.2 Jaarlijkse grensoverschrijdende boomplantdag

Op 26 maart werd de internationale boomfeestdag uitgevoerd. Deze manifestatie heeft reeds 
een langere traditie door de samenwerking van het Naturpark
Schwalm-Nette en nationaalpark De Meinweg. Om de internationale samenwerking binnen het 
Project MIP uit te dragen werd de boomfeestdag in het gebied Boschbeekdal/Meinweg zelfs tot 
provinciale accentlocatie gekozen. De eerste boom werd geplant door de gouverneur van de 
provincie Limburg, mr. B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst. Door de uitstekende 
samenwerking van de betrokken Nederlandse en Duitse organisaties werd de dag een groot 
succes. Door het gezamenlijk planten van ca 1000 eiken door Nederlandse en Duitse leerlingen 
werd echt over de grens samengewerkt en werd een hectare natuurgebied met inheemse eiken 
beplant. Door de vermelding in de pers met name in Duitsland kon deze activiteit verder onder 
de aandacht van een groter publiek gebracht worden.

4.1.3 Grensparkdag

Op 31 augustus vond de Grensparkdag plaats. Door de medewerking van de verschillende 
bezoekerscentra kon een uitgebreid programma aan speciale evenementen worden aangeboden. 
De deelname aan de evenementen stemde tot tevredenheid. Zo werd op enkele locaties 
beduidend meer bezoekers van de andere kant van de grens waargenomen. De verschillende 
evenementen kregen mede door de presentatie van het gezamenlijke INTERREG III project en 
de Grensparkdag in het bijzonder tijdens een persbijeenkomst bij de lokale en regionale 
schrijvende pers nogal wat aandacht. De persbijeenkomst leidde tot een verder bezoek van een 
Nederlandse journalist aan het natuurgebied Brachter Wald en een uitgebreid artikel daarover 
in het Dagblad De Limburger.

4.1.4 Excursieprogramma 2003

Door meer dan 25 verschillende organisaties en particuliere personen zijn 2003 meer dan 90 
activiteiten in Nederland en meer dan 190 activiteiten in Duitsland doorgevoerd. Door de 
verspreiding van 25.000 exemplaren van het programmaboekje kon een breed publiek in het 
gebied worden bereikt. De evenementen werden aan beide kanten van de grens goed bezocht.
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Met behulp van het nieuwe redactiesysteem op het Internet en de actieve deelname van de 
verschillende aanbieders konden per eind december alweer meer dan 90 evenementen voor het 
jaar 2004 worden aangeboden.

4.2 INTERREG III-A project “Natuurontwikkeling binnen de ecologische structuur 
tussen het nationaal park De Meinweg en het natuurgebied Brachter Wald”

Binnen dit door de gemeente Roermond en de Kreis Viersen i.s.m. andere partners opgezette 
project voert het Grenspark Maas-Swalm-Nette in opdracht van de gemeente Roermond een 
gedeelte van de voorlichting uit.
Ter versterking van de grensoverschrijdende initiatieven werd besloten dit project via de 
Internetsite van het Grenspark Maas-Swalm-Nette te presenteren. Deze kon eind december 
worden gerealiseerd.

4.3 INTERREG III-A project “Actie Groene Band”
Het INTERREG III-A project „Actie Groene Band“ is een project van Natuurmonumenten in 
Nederland en de Naturschutzbund (NABU) NRW. Doel van het project is langs de Nederlands-
Duitse grens van Enschede/Gronau tot Aken/Vaals op basis van bestaande projecten, plannen 
en visies, geschikte gebieden te vinden voor het realiseren van grootschalige ecologische 
verbindingen en het uitvoeren van beheers- en inrichtingsmaatregelen. Het ambtsgebied van het 
Grenspark Maas-Swalm-Nette valt binnen de Regio 3 Viersen/Kleve/Noord-en Midden-
Limburg van dit project.
Op verzoek van de organisatoren leidde het Grenspark Maas-Swalm-Nette in 2003 de Duits-
Nederlandse bijeenkomsten van deze Regio-groep en werd in oktober in Kranenburg als lid van 
het forum, deelgenomen aan de afsluitende discussie. Ter gelegenheid van het symposium 
werden door het Grenspark Maas-Swalm-Nette twee grensoverschrijdende projectideeën 
“Vochtige biotoopverbinding Swalm-Boschbeek” en “De Meinweg en zijn 14 kerkdorpen” op 
posters gepresenteerd.

4.4 Project: edelherten binnen de robuuste verbinding Reichswald-Meinweggebied -
grensoverschrijdende impuls voor recreatie, natuur en plattelandsvernieuwing-

Zowel in Nederland als in Duitsland speelt het edelhert binnen de ecologische hoofdstructuur 
een belangrijke rol. Zo is deze soort als ambitiesoort genoemd in de robuuste verbinding 
Reichswald-Meinweggebied. Ook bij de nadere uitwerking van de recentelijk gepubliceerde 
herziening van het Bundesnaturschutzgesetz (NB-Wet) wordt het edelhert uitdrukkelijk als 
voorbeeldsoort genoemd.
In samenwerking met o.a. het Ministerie van LNV, de Provincie Limburg, het SBB, Stichting 
het Limburgs Landschap, het Forstamt Mönchengladbach en het Forschungsinstitut für 
Jagdkunde und Wildschadensverhütung is een projectvoorstel geformuleerd voor een nadere 
studie naar de ecologische, maatschappelijke en voorlichtingsaspecten bij de herintroductie van 
het edelhert binnen de grensregio Reichswald/Meinweg.
In 2003 werden aan Nederlandse zijde door de samenwerkende organisaties de verschillende 
subsidies toegezegd. Voor de bijdrage van duitse zijde volgt eind januari 2004 naar verwachting 
de definitieve toezegging.
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5 Projecten in voorbereiding

5.1 INTERREG III-A project “Vochtige biotopverbinding Swalm-Boschbeek-
Vlootbeek”

Binnen het in 1994 opgestelde ecologische basisplan voor het Grenspark werden voor de 
deelgebieden Asenray/Lüsekamp en het Vlootbeekdal grensoverschrijdend concrete 
maatregelen voorgesteld voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.
In samenwerking met o.a. de Stichting Het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Forstamt 
Mönchengladbach, Kreis Viersen en het Biologisch Station Krickenbecker Seen zijn deze 
detailplannen in 2003 in concrete voorstellen voor beheer en ontwikkeling omgezet. De 
voorgestelde beheersmaatregelen betreffen vooral de verbetering en de versterking van de 
vochtige biotoopverbinding tussen de beken Swalm, Boschbeek en Vlootbeek. Het gaat o.a. om 
de aanleg en beheer van poelen en verbetering van vochtige biotopen die een belangrijk 
onderdeel zijn van de ecologische hoofdstructuur in beide landen. Tot eind 2003 werden door 
de betreffende organisaties in afstemming met het Grenspark Maas-Swalm-Nette maatregelen 
aan beide kanten van de grens op hun realisatie beoordeeld en gebundeld. Begin 2004 zullen, 
na overleg met de verantwoordelijke overheden, een aanvraag voor INTERREG subsidie bij de 
euegio rmn worden ingediend.

5.2 INTERREG III-A project “De Meinweg en zijn 14 kerkdorpen”

Het huidige Nederlandse nationaal park De Meinweg en zijn omgeving waren tot 1815 
gemeenschappelijk bezit van de 6 Nederlandse en 8 Duitse kerkdorpen Arsbeck, Birgelen, 
Herkenbosch, Herten, Karken, Maasniel, Melick, Niederkrüchten, Oberkrüchten, Ophoven, 
Roermond, Steinkirchen, Vlodrop en Wassenberg. Het gemeenschappelijk Nederlands-Duitse 
verleden is onderdeel van een uniek cultureel erfgoed op de grens. Samen met de grote 
verscheidenheid binnen het huidige natuur- en cultuurlandschap biedt dit gegeven een 
uitstekende kans voor een regionale, duurzame en grensoverschrijdende toeristische marketing. 
Volgende maatregelen vormen onderdeel van het project:
- opstellen van een grensoverschrijdend netwerk van fiets-, ruiter- en wandelroutes, 

gebaseerd op de cultuurhistorische geschiedenis van de 14 kerkdorpen, de monumenten 
en de natuur.

- verbeteren van de infrastructuur voor de verschillende routes, o.a. in de vorm van een 
natuurbelevenisroute.

- tweetalige presentaties van exposities en flyers in de bezoekerscentra voor natuur en 
landschap

- opstellen van een flexibel recreatief programma van enkele tot meerdere dagen incl. het 
vastleggen van routes en overnachtingsmogelijkheden voor wandelaars, fietsers en 
ruiters.

Begin 2004 zal het Grenspark Maas-Swalm-Nette als coördinator met o.a. de partners 
Naturpark Schwalm Nette, Kreisen Heinsberg en Viersen, Staatsbosbeheer Regio Limburg –
Oost-Brabant, NABU Euregio Naturpunkt e.V. en de Gemeenten:, Roerdalen, Roermond, 
Niederkrúchten, Wassenberg, Wegberg en Heinsberg de inhoud dusdanig concretiseren dat 
deze als INTERREG aanvraag ingediend kan worden.
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Roermond, 03.05.2004
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Bijlage 1

Samenstelling algemeen bestuur per 31.12.2003

I. namens het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette,
I. für den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur/
Vorsitzender und Verbandsvorsteher:

Dr. Hans-Christian Vollert
Verbandsvorsteher

plaatsvervangend/Stellvertreter:
Dr. Gerd Hachen Wilhelm-Josef Caron
Kreis Heinsberg Kreis Heinsberg

Kurt Heinrich Frau Mechtilde Schneider
Kreis Viersen Kreis Viersen

Dr. Dietmar Strauven Friedrich-Wilhelm Stevens
Stadt Mönchengladbach Stadt Mönchengladbach

Jakob Strompen Wolfgang Meister
Kreis Kleve Kreis Kleve

II. namens de deelnemende Nederlandse gemeenten 
II. für die niederländischen Gemeinden 

Plv. voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur/
Stellv. Vorsitzender und Stellv. Verbandsvorsteher:

plaatsvervangend/Stellvertreter:
Wethouder P.C.M. Freij Burgemeester drs. L.M. Oord
Gemeente Venlo Gemeente Beesel

Wethouder G. IJff Burgemeester drs. W.M.J. Denie
Gemeente Roermond Gemeente Swalmen
(tot 1 juni 2004, daarna plv.) (tot 1 juni 2004, daarna lid)

Wethouder J.K.M. Verheesen Wethouder P.L.J. Prejean 
Gemeente Echt-Susteren Gemeente Maasbracht

Burgemeester mr. R.S.M.R. Offermanns Burgemeester drs. A.C. Barske 
Gemeente Roerdalen Gemeente Ambt Montfort

Burgemeester T.F.M. Rongen Burgemeester mw. M.T.P. Hofman-
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Gemeente Thorn Ruijters Gemeente Heel

Wethouder mw. S.M. Laumans
Gemeente Haelen

III. adviserende leden
III. beratende Mitglieder

Dezernent Ingwalt Hahlweg:
Bezirksregierung Düsseldorf

Abteilungsleiter Thomas Neiss:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 
NRW

Dhr. drs. Carlo van Seggelen
Provincie Limburg

Dhr. ing. Marcel Vermeulen
Ministerie van VROM Directoraat-Generaal Ruimte
Directie Regionaal Beleid

Mw. ir. Karin Westra
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
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Bijlage 2

Overzicht overige communicatie-activiteiten 2003

activiteit datum plaats uitvoerder
Deelname aan de presentatie van het 
Masterplan Toerisme Roermond 

15-01 Roermond Gemeente Roermond

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

22-01 Thorn Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

29-01 Beesel Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

31-01 Swalmen Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

03-02 Ambt Montfort Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

03-02 Echt-Susteren Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

04-02 Heel Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

05-02 NABU Heinsberg Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

11-02 Haelen Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

12-02 Kreis Heinsberg Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

17-02 Maasbracht Grenspark MSN

Aftrap natuurvisie Roermond-Oost 06-03 Roermond Gemeente Roermond
Korte voordracht en presentatie op de 
Genootschapsdag

08-03 Roermond Natuurhistorisch 
Genootschap

Posterpresentatie Provinciedag 08-03 Maastricht Provincie Limburg
presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

17-03 Brüggen Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

18-03 Roermond Grenspark MSN

Korte voordracht en presentatie 
Roermonds Natuur en Milieuoverleg 
(RNMO)

18-03 Roermond Gemeente Roermond

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

20-03 Niederkrüchten Grenspark MSN

Deelname workshop Ontsnippering 25-03 Maastricht Provincie Limburg
MIP boomplantdag 26-03 Meinweg/Boschbeekdal SBB e.a. 
presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

0204 Venlo Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

07-04 Tourismus GmbH Mittlerer 
Niederrhein, Viersen

Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

11-04 Wegberg Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

14-04 Wassenberg Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

16-04 VVV Noord-en Midden-Limburg, 
Arcen

Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

09-05 Heinsberger Tourist Service e.V., 
Heinsberg

Grenspark MSN

Klankbordgroep Natuurcompensatie 13-05 Roermond RWW directie Limburg
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Rijksweg 74
Milieuontmoetingsprogram (MOP) 
excursie voor scholieren 

19-05 Natuurgebied Lüsekamp en 
Boschbeekdal

Gemeente Roermond 
/Grenspark MSN

Milieuontmoetingsprogram (MOP) 
excursie voor scholieren

21-05 Natuurgebied Lüsekamp en 
Boschbeekdal

Gemeente Roermond 
/Grenspark MSN

Milieuontmoetingsprogram (MOP) 
excursie voor scholieren

23-05 Natuurgebied Lüsekamp en 
Boschbeekdal

Gemeente Roermond 
/Grenspark MSN

Werklunch: presentatie Grenspark 
Maas-Swalm-Nette

02-06 GroenHuis, Roermond Bestuur GroenHuis 
/Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

02-06 Nettetal Grenspark MSN

Themadag Faunapassages bij wegen 05-06 Amersfoort Rijkswaterstaat, Dienst Weg-
en Waterbouwkunde

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

12-06 Wachtendonk Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

13-06 Grefrath Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

19-06 Stichting Het Limburgs 
Landschap, Arcen

Grenspark MSN

presentatie Grenspark Maas-Swalm-
Nette

02-07 Schwalmtal Grenspark MSN

Informatief gesprek over taak en doel 
Grenspark Maas-Swalm-Nette tbv. 
Afstudeeronderzoek Maatschappelijke 
biologie

21-07 GroenHuis, Roermond Mw. K.Bolle

Bijeenkomst burgemeesters 
Wachtendonk en Thorn

28-06 Thorn Gemeente Thorn

Bezoek ministerin Bärbel Höhn; 
Eurogaproject parkeerplaats 
Krickenbecker Seen

29-07 Krickenbecker Seen, Nettetal Naturpark SN/Kreis 
Viersen/Stadt Nettetal/BSKS

Bijeenkomst burgemeesters 
Wachtendonk en Thorn

07-08 Wachtendonk Gemeente Wachtendonk

Bezoek Kreis Wesel thema 
natuurherstel/recreatie afgravingen

11-08 Wesel Kreis Wesel

Persconferentie INTERREG III MIP 27-08 Roermond Gewest Noord- en Midden-
Limburg/ Grenspark MSN/ 
Naturpark SN

Grensparkdag 2003 31-08 Grenspark Projectgroep MIP/netwerk 
info- en bezoekerscentra

Telefoon-intervieuw 03-09 Welle West (Heinsberg)
Persafspraak Dagblad De Limburger 15-09 Natuurgebied Brachter Wald Grenspark MSN/ Forstamt 

MG/BSKS
Symposium europese programma’s 23-09 Roermond Provincie Limburg
Presentatie Grenspark tijdens bezoek 
statenleden aan GroenHuis

24-09 GroenHuis,Roermond Bestuur GroenHuis/ 
Grenspark MSN

Symposium de Boumkwekkert 01-10 Dieteren Provincie 
Limburg/IKL/Natuurbalans

Presentatie Grenspark Ausschuss 
Stadtentwicklung, 

02-10 Wegberg Stadt Wegberg

Symposium Aktie Groene Band 
deelname en lid forum

07-10 Kranenburg Natuurmonumenten/Nabu 
NRW

Infogesprek FDP-parlementariërs 
Heinsberg en Viersen

10-10 GroenHuis,Roermond Grenspark MSN

Thema Groenfinanciering Venlo 11-10 Belfeld Gemeente Venlo
Opname dag WDR 3, 15-10 De Meinweg WDR/SBB/Grenspark MSN 
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Presentatie Grenspark voor 
gedeputeerde Driessen

17-10 GroenHuis IVN Consulentschap 
Limburg/ Grenspark MSN

Uitzending bijdrage Tagestipp WDR 18-10 WDR redacties
Aachen/Düren/Düsseldorf

Deelname Workshop earth education 19-10 Herkenbosch MIP
Opening Naturparkzentrum 
Wildenrath 

11-11 Wildenrath Naturpark Schwalm-Nette

Intervieuw afstudeeropdracht 12-11 GroenHuis Heer Schiller
Voordracht en dagexcursie voor 20 
gasten uit Landkreisen Emsland en 
Grafschaft Bentheim en provincie 
Drente

18-11 Grenspark/bezoekerscentrum De 
Meinweg en Haus Püllen

Grenspark MSN/Naturpark 
SN/SBB

Presentatie Masterplan euregionale 
samenwerking 

28-11 Mariahoop Gemeenten Echt-
Susteren/Maaseik/Gangelt

Lezing Regiodialoog Hamaland 15-12 Zwillbrock, Kreis Borken Regiodialoog/Alterra


